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ONlWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEl MET FlEXlBELE AFDlCHTING' 

Voorwoord 
Lichte draagconstructies kenmerken zich door een slim materiaalgebruik 
zodat de constructie zo licht mogelijk kan worden uitgevoerd. 
Bewegende daken geven de mogelijkheid om ruimtes in verschillende 
omstandigheden en voor verschillende doeleinden te gebruiken. 

Interessant lijkt het me dan ook om de bovenstaande eigenschappen te 
combineren en deze samen te brengen in een ontwerp. 

Voor u ligt het rapport van mijn afstuderen. Voor informatie betreffende 
het afstudeeronderwerp wordt u verwezen naar de inleiding van dit rapport. 
Het gedane vooronderzoek vindt u in hoofdstuk I. In hoofdstuk 2 staat het 
algemene onderzoek naar de scharende koepels. In hoofdstuk 3 vindt u het 
onderzoek en de uitwerking van de flexibele afdichting. De hoofdstukken 4 
en 5 geven de resultaten van het ontwerp en de uitwerking van de koepel. 
Tot slot is in hoofdstuk 6 de visualisatie van het on twerp te zien. 

Bij dezen wi! ik iedereen bedanken die mij heeft geholpen tijdens mijn 
afstudeerperiode. [n het bijzonder Dhr.1r. W.J.J. Huisman, Dhr. Ir. 
A.P.H.W. Habraken, Dhr. Prof. Ir. F. Soetens en Mevr. Ir. B.W.E.M. van 
Hove voor hun bijdrage. 

Eindhoven, augustus 2009 

Jitze Koops 
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Samenvatting 
Bouwwerken bijna altijd statische constructies. 
er aan een een dynamisch 
stadions is dit het geval, naast de vaste oVlen::aomrlll 

dakdeel toegevoegd om 
te kunnen sluiten. Onder .n\;'ll'IP'rI 

steeds interessanter doordat nu live uitzerld!llgem 
en een stadion ook voor andere doeleinden als 
gebruikt. 
Bestudering van te openen en te sluiten daken 
bewegingsprincipes is waarmee een dak gesloten 
gevallen is er sprake van een vast constructiedeel in comOtn2lUe 
bewegend dakdeel. Het bewegende deel is onder te 
groepen. De ene groep be staat uit een vouwend 
membranen of luchtkussens. De andere groep uc;~,~a':lL 

vakwerkconstructie die in open toe stand 
zit. 
Vit de voorstudie naar bewegende daken is constructie als 
goede optie naar voren gekomen. blijkt dat 
het mogelijk is om een constructie te geheel beweegt. 
Hierdoor is een dak te maken dat aan situatie aan kan 
passen. Het dak kan transformeren van een normale tribune overkapping 
bij goed weer tot een dak dat gesloten worden bij slecht weer. Ook de 
fase hiertussen is interessant en bijvoorbeeld zonnescherm 
(voorkomen van schaduw op speelveld) als windscherm. 
Huidige scharende constructies als structuur zonder 
afdichting of met een afdichting afsluit de koepel of 
structuur helemaal dicht is. Om te kunnen gebruiken in elke 
stand is een afdichting 
Bij het gebruik van 
met de H",·ur.,rrrtl,,~ 

een np"lJP'lTl 

IS gedaan naar mogeJijke oplossingen en 
materialen. ontwerp voor de invullingen van een schaar is 

door de geometrie en deels door materiaaleigenschappen (rek) 
kan volgen. De oplossing is gevonden in 

de opvullen. Van elke driehoek va It een hoek samen met het 
middelpunt van de ruit. De andere hoeken van de driehoeken 

of onder de ruit. Bij vervorming kantelen de 
deel van de vervorming mogelijk wordt gemaakt. 

wordt uit rek van het materiaal gehaald. Bij 
van de driehoeken van invloed. Hoe 

de geometrische vervormbaarheid en 

onderzoek bleek verder dat de nni,rp{1p 

doek veel groter is dan de rek 
van kussens in 

door de vervormbaarheid van de 
De VOf'mcrfAVfnp" 

gestoten is. Door 
normaalkracht vel"andelren een die een comb ina tie van 
normaatkracht en momenten vormt. 
kunnen openen zuHen 
in open toe stand 

een benadert, te 

toenemen. De grotere 
invuUing en de grotere 
de detaillering van de 

worden gevolgd. Om de 
2:eiKO;~en worden de koepel iets minder 
ruiten en de kromming van het 
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oppervlak zal afnemen. Nadeel 
minder efficient zal worden. 

is dat de constructieve werking 

Om in deze 

De geometrie is 
constructieve 
architectonische wensen. 

en 

De koepel is een lichte om het eigen gewicht te 
minimaliseren is er te construeren met het materiaal 
aluminium. Groot voordeel van aluminium is de goede 
corrosiebestendigheid en ten van staal. Door het 
gebruik van aluminium wordt de vervorming ten gevolge van het eigen 
gewicht beperkt Daamaast is er nog voordeel met betrekking tot het 
toepassen van het extrusieproces waarmee een profieldoorsnede 
kan worden gemaakt. 
De onder- en bovenkant van de koepel tussen de 
knooppunten van de scharen zit. Deze 
elementen die kunnen worden aangestuurd 
openheid bepalen. 
Ret uiteindelijke ontwerp omvat een 
profielen die in elke stand geopend 
door het ontwerp voor een flexibele 
ontwerp zUn afgestemd om het toe te 
tennisstadion. Door het ontwerp kan er zowel met 
worden gespeeJd door het dak te In 
dak als windscherm werken bij 

In open vormt de 
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Inleiding 

goed aan bij het 
een wereld waarin en sommen 
gaan wil men niet langer afbankeJijk zijn van het weer. 

Het hoofddoel van het is om een 
open en dicht kan. Om deze doelstelling te HAI-"1<,..,,, ... 1 

gedaan naar te openen daken in 
er eigenlijk met twee gebouwen 
het dak open en de ander met het dak dicht. 
een dusdanig project erg uitdagend 

De eerste te openen daken dateren al uit 
De constructie voor deze vooral 
technologie die voor hijskranen werd 
die technische kennis. het gebruik van 
overspannende Civic Arena te 
deze zal later verder besproken worden. 
Enkele jaren later werd 
gestart met onderzoek naar te 
membranen, ze een 
Vervolgens hebben zij systematisch 
zulke daken zou zijn. 
verschillende daken ~~.,~~.ci. 

Lichte zijn 
voornamelijk voor daken is 
dit afstudeerproject is dan ook ~1;:l\.l;fl.l;lI 

eeuw. 
op de 

1 werd op basis van 
de 127 meter 

3.5) gemaakt, 

van 
er 

voor een te openen dak, 
invloed. B innen 

lichte 

gebruikt, zoals pneumatische constructies en 
waarin het materiaal aluminium is toegepast. 

..... ... £1""= ":l'tH ... ;:.rHip. constructies 
met een afdichting die aileen 

hplpn"l';'';' dicht is. 

en zijn 

Probleemstelling: 'In de loop 
constructies ontworpen echter maar 
toegepast zijn met dakdichting.' 

Doelstelling: 'Het ontwerpen van een ul".rl,,~nrl" 
een zodanig flexibele dakafdichting dat 

Om deze doe!stelling te bereiken is er h"."r.,~"£." 
bestaat uit onderzoek naar 
aluminium, folies en weefsels. 
afdichting wordt ontwerpen die 
constructie. Een ontwerp v~~r 
deels door de geometrie en deels door 
vervorming kan volgen. De 
invulling met de koepel. De 
constructieve eigenschappen van 
slotte wordt in de 
de flexibele invulling gemaakt. 

v~~r 

1 
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1 Vooronderzoek 

1.1 Verschillende manieren voor het openen en 
sluiten van daken 
Er zijn al vele daken gemaakt die geopend kunnen worden en dit kan op 
verschillende manieren. Het hele dak kan verschoven worden of juist een 
klein gedeelte wordt over een ander deel geschoven. Maar ook kan het dak 
in elkaar gevouwen worden, de zogenaamde membraanconstructies. Over 
het geheel gezien kunnen twee hoofdgroepen aangewezen worden, 
namelijk: 
• Een frame, ruimtevakwerk wordt toegepast voor de dakdelen die 

verder ingevuld worden met materialen als glas, kunststoffen, doek of 
metalen del en. Deze frames worden als geheel verplaatst als het dak 
geopend of gesloten moet worden. 

• Een frame van vakwerken wie worden ingevuld door membranen of 
luchtkussens. Als het dak gesloten en geopend wordt, vouwen de 
membranen samen. 

Bij beide methoden lopen de manieren van bewegen uiteen. Deze 
verschillende systemen zullen hieronder worden behandeld aan de hand 
van aansprekende voorbeelden zoals ze reeds zijn toegepast. (Bron [1]) 

1.1.1 Parallelle beweging, overlappend systeem 
Het dak kenmerkt zich doordat in open toestand het geopende dakdeel zich 
boven of onder het vaste dakdeel bevindt. Om het dak te sluiten wordt het 
bewegende dee I of delen via een parallelle beweging verplaatst. 

1.1.1.1 Toronto Sky Dome te Toronto, Canada 

Het stadion is opgeleverd in 1989 en dient sindsdien als thuisbasis voor de 
Blue Jays (honkbal) en de Argonauts (American Football). Het stadion 
heeft tijdens de honkbalwedstrijden een capaciteit van 52.000 plaatsen en 
tijdens de American Football wedstrijden 54.000 plaatsen. Het duurt zo'n 
20 minuten voordat het 11.000 ton wegende dak helemaal geopend is. Het 

2 
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dak is opgedeeld in vier delen, zoafs op de afbeelding 3.2 duidelijk te zien 
is. 

Ajb. 1.1 Toronto Sky Dome Ajb. 1.2 Toronto Sky Dome 

Bij het openen van het dak schuift het linker midden paneel over het 
rechter midden paneel . Deze schuiven gezamenlijk in een parallelle 
beweging boven het uiterst rechter dakdeel. Ais laatste wordt het linker 
dakdeel via een ring met een circulaire beweging onder de overige delen 
geplaatst. In deze open toestand (zie afbeelding 1.1) bl ijft negen procent 
van de plaatsen overdekt, de rest is nu onoverdekt. (Bron [2]) 

1.1.1.2 Gerry Weber Stadion Halle 

::$'" Or 

Ajb. 1.3 Gerry Weber Stadion 
In dit 12.300 plaatsen tejlende stadion wordt jaarlijks het gras 
tennistoemooi van Halle gespeeld. Dit is een toernooi ter voorbereiding op 
het prestigieuze Wimbledon. Aangezien gras bij een klein beetje regen al 
spekglad wordt is een dak op het centre court tegenwoordig weI een 
vereiste. Zelfs voor Wimbledon met de conservatieve All England Club 
aan de leiding gaat men nu over tot een centre court met een te sluiten dak. 
Het open gedeelte kan in een tijd van 90 seconden worden gesloten. De 
twee dakdelen die nu onder de overkapping van de tribunes aan de korte 
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zijde hangen worden dan met een parallelle beweging naar elkaar toe 
geschoven. 
Het stadion wordt slechts een week per jaar voor tennis gebruikt. Hiervoor 
wordt ongeveer een maand voor aanvang van het toemooi gras in stadion 
gelegd. Dit gras wordt gekweekt nabij de overige trainingsvelden en wordt 
in stukken van 1 bij 2 meter in het stadion geplaatst. 
De rest van het jaar wordt het stadion voor evenementen gebruikt. 
Hiervoor is ook rekening gehouden met het ontwerp van de dakconstructie. 
Deze kan namelijk nog een extra belasting van 40 ton dragen, voor 
bijvoorbeeld schijnwerpers en muziekinstallatie. (Bron [3]) 

1.1.1.3 Ocean Dome Japan 

Ajb. 1.4 Ocean Dome te Japen 
Stel je eens voor, een strand dat altijd een blauwe lucht heeft, nooit te koud 
of te warm, geen zout of vies water, dit alles komt uit in de Ocean Dome te 
Miyazaki, Kyushu. 
De Ocean Dome meet 300 bij 100 meter en heeft een verwarmde 'oceaan' 
met een kustlijn van zo ' n 85 meter. Bij het openen van het dak worden de 
vier middelste delen parallel naar de kopgevels gereden, hier worden ze 
boven de halfrande gevels geplaatst. In deze positie is het dak voor 65 
procent geopend. De vier opende delen zijn opgebouwd als vakwerkbogen 
en overspannen maximaal 110 meter. (Bran [4]) 

1.1.2 Circulaire beweging, overlappend systeem 

1.1.2.1 Mellon Arena Pittsburgh 

AFS1UDEERVERSLAG JmE Koops 

Toen het stadion geopend werd in 1961 heette de Mellon Arena nog de 
Civic Arena. In december 1999 werd er voor $ 18.000.000 een contract 
getekend zodat de Civic Arena de eerste 10 jaar de Mellon Arena zou gaan 
heten, dit naar de in Pittsburgh gevestigde bank. 

Ajb. 1.5 Mellon Arena Ie Pittsburgh 
De Mellon Arena werd oorspronkelijk gebouwd om de 'Civic Light Opera' 
te huisvesten. In de Mellon Arena heeft ondertussen een grate varieteit aan 
familieshows p:laatsgevonden en ook menig popartiest heeft er opgetreden. 
De Mellon Arena is beroemd om zijn revolutionaire architectonisch 
ontwerp, de grootste openende, raestvrijstalen koepel ter wereld . Het dak 
van de koepel heeft een oppervlakte van een zo'n 12.500 m2 en bestaat uit 
2.950 ton aan staal. Het dak is opgebouwd uit acht schalen die bij het 
openen van het dak over elkaar heen geschoven worden. Het bedraagt 2,5 
minuut voordat het dak geopend dan wei gesloten is. Het dak wordt 
inwendig niet gesteund, dit gebeurt uitsluitend door het grate vakwerk die 
als uitkragende arm het geheel omhoog houdt. (Bran [5]) 

1.1.2.2 Fukuoka Dome te Japan 

De Fukuoka Dome vervult de wens om buiten te kunnen sporten en 
concerten en conventies binnen te houden. De futuristische koepel is 
geopend op 31 maart 1993, tegelijk met de start van het nieuwe Japanse 
honkbalseizoen. De Fukuoka Dome is Japans eerste koepel met een qak 
dat open en dicht kan. 

3 
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Afb. 1.6 Fukuoka Dome Japan Afb. 1.7 Fukuoka Dome Japan 
Het dak be staat uit drie delen waarvan er twee kunnen roteren om het dak 
te openen of sluiten. In open toe stand bevinden de beweegbare dakdelen 
zich boven het vaste deel. Er is dan nog steeds 40 procent van de maximale 
52.000 zitplaatsen overdekt. Om het dak te sluiten worden de twee delen 
elk over 120 a geroteerd, deze beweging neemt ongeveer 20 minuten in 
beslag . (Bron [6]) 

1.1.3 Op en neer bewegend, overlappend systeem 

1.1.3.1 Big Eye Stadion te Oita City, Japan 

Afb. 1.8 Big Eye Sladion Japan Afb· 1.9 Big Eye Stadion Japan 

Het stadion is het middelpunt van het Oita Prefectural Sports Park. Het 
stadion is ontworpen voor voetbal- en atletiekwedstrijden maar heeft door 
het te sluiten dak een multifunctioneel karakter gekregen zodat er ook goed 
culturele evenementen en popconcerten gehouden kunnen worden . Het 
stadion telt 43.000 zitplaatsen en werd in maart 2001 geopend . 
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De naam van het stadion refereert al naar de ovale vorm van het stadion 
dat op een oog lijkt. Ook de twee openende dakdelen dragen aan dit beeld 
bij, het zijn net grate oogleden. Ais het dak gesloten is zou je het stadion 
kunnen zien als een grote oogbal met daarop een contactlens. Op de foto's 
is duidelijk te zien dat in geopende positie de dakdelen zich boven de 
tribunes bevinden. Bij het sluiten worden de delen boven het veld 
geschoven en deze worden dan ondersteund door vakwerkbogen. De 
dakdelen bestaan uit een stalen frame van vakwerken met als 
dakbedekking teflon. Dit duurzame materiaal maakt het mogelijk om de 
panelen redelijk licht te houden en in de vorm van een schaal toe te passen. 
(Bran [7]) 

1.1.3.2 Amsterdam Arena 

Afb. 1.10 Amsterdam Arena 
De Amsterdam Arena, voetbalstadion voor de Amsterdamse club Ajax. 
In augustus 1996 werd de Amsterdam Arena geopend als eerste 
Nederlandse voetbalstadion met een te openen dak. Het stadion beschikt 
sinds EURO 2000 over 51.859 stoelen. Het dak is te sluiten door de 2 
dakdelen die zich op de foto boven de tribunes bevinden naar het midden 
te schuiven. Elk dakdeel van 40 bij 118 meter weegt 400 ton wordt 
aangestuurd door acht motoren, het duurt vervolgens 35 minuten om het 
dak te openen of sluiten. Het dak wordt gesteund door de 2 vakwerkbogen 
in breedterichting aan de buitenkant en 2 vakwerken daartussen in 
lengterichting aan de binnenkant. De vakwerkbogen worden aan iedere 
zijde ondersteund door 4 stalen kolommen die op de betonnen 
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trappenhuizen staan. De twee secunda ire vakwerken in de lengterichting 
hangen aan de twee vakwerkbogen. Nagenoeg aile belasting van het dak 
wordt dan ook via de bogen en de vier trappenhuizen afgedragen. (Bron 
[8]) 

1.1.3.3 Komatsu Dome te Komatsu City, Japan 

Afb. 1.11 Komatsu Dome Japan Ajb. 1.12 Komatslt Dome Japan 
Sinds 1997 biedt dit stadion ruimte voor sport en andere evenementen. Het 
dak is ontworpen als groot ruimtevakwerk en is te openen en te sluiten 
door de 2 dakdelen die nu boven het veld zijn geplaatst te verschuiven tot 
boven de tribunes. Dit gebeurt in de lengterichting van het complex over 
twee vakwerken van elk 145 meter. Het te openen deel heeft een oppervlak 
van 70 bij 55 meter. Bij het ontwerpen van het dak is rekening gehouden 
met de harde winden die in Japan voorkomen maar ook met 
sneeuwbelasting. Om te voorkomen dat er te veel sneeuw op het dak komt 
te liggen is er voor gezargd dat het dak overal een hoek van minimaal 25° 
heeft zodat het glijden van de sneeuw bevorderd wordt. Het spreekt voor 
zich dat het dak niet geopend zal worden als het sneeuwt of er sneeuw op 
het dak ligt, hier is dat ook geen rekening mee gehouden met het 
ontwerpen van de constructie. (Bron [9]) 

1.1.4 Parallelle beweging 

1.1.4.1 Ariake Colesseum, Tokio Japan 

Dit stadion is ontworpen om het Wimbledon van Japan te worden, een 
hyper modern stadion om intemationale tenniswedstrijden in te huisvesten. 
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Waar bij Wimbledon nog wei eens hinder wordt ondervonden van slecht 
weer zal dat hier geen problemen opleveren want dit kan worden opgelost 
door het dak te sluiten. In slechts enkele minuten kan het dak gesloten 
worden zodat er geen oponthoud tijdens wedstrijden ontstaat. 

Ajb. 1.13 Ariake ColesseunL Japan Ajb. 1.14 Ariake Colesseum 

Het stadion was oorspronkeJijk zander dak, dit is er later aan toegevoegd. 
Dit met name om te voorkomen dat harde winden van Tokyo Bay invloed 
kan hebben op het tennisspel. Bijkomstigheid is dat er nu naast 
tennistoemooien ook regelmatig concerten en boksgala's georganiseerd 
worden. 
Het dak bestaat uit 2 grote, onafhankelijke delen die op rails parallel 
verschoven kunnen worden. Elk paneel is opgebouwd als ruimtevakwerk 
en heeft twee van deze geleiderails en elke rail heeft een motor die met 
behulp van kabels het dak kan openen of sluiten. Bij het openen bewegen 
de panelen in noord- en zuidrichting, respectievelijk 21 en 52,5 meter, het 
duurt ongeveer 20 minuten voordat het gehele dak geopend is. 
Het geheel oogt niet heel spectaculair maar het voldoet aan de behoefte en 
is een redelijk goedkope oplossing. Door het dak aan de zijkanten iets 
gebogen te maken oogt het minder massief en groot. Hier is aangedacht 
omdat er in de omgeving niet veel hoogbouw is. (Bron [10]) 

1.1.5 Paraplu systeem 

1.1.5.1 Paraplu's Bundesgartenschau te Keulen, Duitsland 

5 
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Deze paraplu 's zijn ontworpen door Frei Otto die met name in Eurapa zeer 
vooruitstrevend bezig is geweest op het gebied van bewegende daken. In 
tegenstelling tot vele andere openende daken gebruikt Otto veel doek, 
zodat er een heellichte constructie ontstaat. 

Ajb. 1.15 Paraplu 
Buruiesgartenschau 

Ajb. 1.16 Werking Paraplu 

In 1971 was de bundesgartenschau in Keulen en hiervoor zij n deze 
paraplu 's ontwikkeld. De Bundesgartenschau is te vergelijken met wat we 
hier in Nederland de Floriade noemen, een tentoonstelling georganiseerd 
door de land- en tuinbouwindustrie. 
De inspiratie voor de paraplu's is door Otto dan ook gezocht in planten en 
de benaming paraplu's klopt in feite ook niet, het zou gepaster zijn om 
bloemen als verwijzing te gebruiken. De bloemen kUlmen worden geopend 
als er behoefte is aan schaduw, ze gaan als een bloem naar de zon open. Bij 
slecht weer is er geen behoefte aan schaduw en blijven de bloemen 
gesloten of slechts half geopend. (Zie afbeelding 1.tS) 
PVC-gecoat polyester werd als doek gebruikt voor deze bewegende 
constructie. Doordat er in die tijd grate vooruitgang werd geboekt met dit 
materiaal op het gebied van sterkte en duurzaarnheid werd het mogeJijk om 
dit soort bewegende constructies te maken. 
Door de studiegroep zijn in die tijd vele van dit soort vouwende 
constructies ontworpen en gerealiseerd. (Bran [11]) 

1.1.6 Parallelle beweging, vouwend systeem 

1.1.6.1 Toyota Stadion 
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Het Toyota stadion is opgeleverd in juni 2001 en heeft een capaciteit van 
maximaal 45.000 zitplaatsen en is in eerste instantie bedoeld v~~r voetbal 
en rugby. 

Ajb. 1.17 Dak Toyota stadion Ajb. 1.18 Dak gesloten 
Het dak van het stadion wordt ondersteund door vier masten vanwaar 
kabels naar de rest van het dak lopen. Door het gebruik van deze masten en 
de kabels wordt ervoor gezorgd dat de tribunes vrij overspannen worden en 
toeschouwers dan ook geen last van obstakels hebben. Verder is het dak te 
sluiten om zo bij slecht weer toch aangenaam te kunnen spelen. Maar zo 
wordt het stadion ook bruikbaar voor concerten en andere grate 
evenementen. 
Het dak is opgebouwd uit vakwerken die in de breedterichting 
overspannen met daartussen kussens. Door de kussens op te blazen 
verp laatsen de vakwerken naar het midden en wordt het dak langzaam 
maar zeker gesloten. Het duurt ongeveer 50 minuten voordat het dak 
geheel gesloten of geopend is. (Bran [12]) 

1.1.6.2 Studiemodel TUle 

Jaap van Heijster heeft voor zijn afstuderen aan de richting Constructief 
Ontwerpen van Bouwkunde een onderzoek en ontwerp gemaakt voor een 
stadion met een luchtkussendak met hetzelfde programma van eisen als het 
Gelredome. 
Naar een ontwerp van Wim Huisman voor een lage druk luchtkussendak is 
er door Jan Slabbekoorn en Chiel Kanters op de TU Eindhoven onderzoek 
gedaan. Het onderzoek omvat een computermodel en praeven in het 
laboratorium. 
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Afb. 1.19 Visualisatie stadion en dak Afb. 1.20 Laboratoriummodel dak 
Jaap van Heijster heeft dit luchtkussenontwerp vervolgens toegepast in een 
ontwerp. Eerst is er een ontwerp gemaakt voor het stadion en vervolgens is 
er gekeken wat de consequenties zijn voor dit stadion met luchtkussendak. 
Dit is vergeleken met het referentiepraject het Gelredome en hieruit is 
gebleken dat het toepassen van een luchtkussen daadwerkelijk gevolgen 
heeft voor de onderbouw. Aangezien de krachtwerking van het toegepaste 
Iuchtkussendak anders is dan het huidige dak van het Gelredome heeft dit 
consequenties op de onderbouw. Om een waardeoordeel te kunnen geven 
over het nieuwe ontwerp is gekeken naar de hoeveelheid gebruikt 
materiaal. Dat is in het voordeel van het luchtkussendak uitgevallen. (Bran 
[ 13]) 
Het ontwerp is in de prijzen gevallen tijdens de studenten staalprijs. Het 
ontwerp werd als beste beoordeeld in de categorie techniek en werd ook 
nog een de inventiviteitprijs toegekend. 

1.1.6.3 Experiment tuindak 

Afb. 1.21 Tuindak geopend Afb. 1.22 Tllindak gesloten 
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De zogenaamde vouwende membraanconstructies worden nog niet in grote 
mate toegepast. Deze worden met name als studiemodellen ontwikkeld en 
op kleine schaal toegepast. Hiernaast staat een studiemodel voor een 
overkapping van een tuin . Het model bestaat uit 3 vakwerkliggers die over 
rails parallel kunnen bewegen in de lengte richting van de tuin. Tussen de 
vakwerken zit doek dat bij open positie tussen de vakwerken hangt maar 
als het dak gesloten wordt komt het op spanning tussen de vakwerken. De 
spanning wordt verzorgd door een trekkabel in het midden tussen de 
vakwerken . 
Doordat de vakwerken gebogen zijn zal er geen wateraccumulatie ontstaan 
op het dak, het water loopt er automatisch af. Dit is wei een belangrijk punt 
om rekening mee te houden want bij een horizontaal membraan zal dit zeer 
snel optreden. 

1.1.7 Circulaire beweging 

1.1.7.1 Studiemodel Honkbalstadion 

Afb. 1.23 Stlldiemodellwnkbalstadion 
Hierboven staat een studiemodel van Geiger om op een vernieuwende 
manier een te openen dak te maken. Het bestaat uit grate vakwerkspanten 
die vanuit een centraal punt een grate ronde boog overspannen. Door deze 
vakwerken langs een boog te bewegen kan het dak gesloten worden, op 
deze manier worden de membranen tussen de vakwerken gespannen en 
ontstaat er een soort schelpvormige contour. (Bron [14]) 
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1.1.8 Op en neer bewegend, vouwend systeem 

1.1.8.1 Montreal Olympisch stadion 

Het Montreal Olympisch stadion is gebouwd voor de Spelen van 1976. Het 
stadion is een onderdeel van een groot complex, bestaande uit een 65.000 
stoelen tellend stadion, een zwembad, meer dan 40.000 m2 trainingsruimte 
een indoor-wielerbaan, acconunodaties voor de atleten en overdekte 
parkeerruimte. 

Afb. 1.24 Olympisch stadion Montreal 
Het stadion samen met de basis van de overhellende toren waren op tijd 
klaar voor de Spelen van 1976, het te openen dak en de bovenkant van de 
toren werden in 1987 gerealiseerd . Het doek vormt met 26 hoge punten en 
17 randkabels een anticlastische vorm. Het doek be staat uit PVC gecoat 
kevlar met een erg hoge sterkte. Het dak wordt geopend door het doek op 
te tillen met 43 lieren. Onder het doek hangt nog een tweede doek, dit om 
condensatie en grate warmteverliezen tegen te gaan. 

1.1.8.2 Studiemodel Frei Otto 

Dit is een studiemodel van Otto, Burkhardt en Rasch om op een 
vemieuwende manier een te openen dak te maken voor het multimedia 
station van Farbwerke Hoechst. 
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Afb. 1.25 Dak geopend Afb. 1.26 Dak gesloten 
Op de linker afbeelding is het dak geopend te zien, recht is het dak in 
gesloten toestand. Eind jaren zestig, begin van de jaren zeventig werd 
vooral door professor Otto's graep gekeken naar de mogelijkheden om dit 
soort daken te creeren met behulp van membranen. Door de opkomst van 
PVC-gecoat polyester is er vee I meer mogelijk met doek. Het is nu sterker 
en ook nog eens vouwbaar. Door gebruik te maken van dit materiaal werd 
er een nieuwe weg ingeslagen met betrekking tot te openen daken. 

1.1 .8.3 Rothenbaum Stadion Hamburg. 

Afb· 1.27 Rothenbaum Stadioll Hamburg Ajb.l.28 Dak rothenbaum Stadion 
Elk jaar wordt er in Hamburg een tennistoernooi op gravel georganiseerd. 
Dit toemooi valt in de Master series, een serie wedstrijden die net onder de 
belangrijkste vier toernooien valt. Om ervoor te zorgen dat dit hoog 
aangeschreven toemooi vlekkeloos zal verJopen is het stadion voorzien van 
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een te sluiten dak. De oplossing is gevonden in een dak dat uit twee delen 
be staat, een 17 m breed deel boven de 13.200 plaatsen tellende tribune en 
in het midden een 63 meter tellende cirkelvormige opening die in slechts 
vijf minuten gesloten of geopend kan worden. Daartoe hangt er boven de 
tennisbaan een kleine binnenring, waaronder de dakhuid zich vanuit deze 
ring naar de randen, zoafs de knop van een bloem opengaat. De huid is 
gemaakt van 1,2 mm dik polyester dat Iicht doorlaat. Als het dak geopend 
is hangt het doek niet centraal maar is het iets uit het midden 
gepositioneerd. Hierdoor ontstaat er geen schaduwvorming op het 
speelveld maar gebeurd dit op de tribune. 
De constructie lijkt op een fietswiel. De velg is een drukring: een stalen 
buis die om het stadion heen loopt. De spaken tussen de drukring en de 
binnenring zUn zesendertig onder- en bovenkabeLs, waarvan de 
onderkabels het doek geleiden. De naaf is de binnenring. De 
samenwerking tussen de staaJconstructie en het transparante doek levert 
een beweegbaar dak op, dat in zijn soort en grootte uniek is. 

1.2 Pneumatisch constructies 

1.2.1 Inleiding 
We staan er niet bij stil maar pneumatiek wordt op kleine schaal toch al 
veel toegepast, denk bijvoorbeetd maar aan een opblaasboot, luchtbed en 
een springkussen. Bij deze toepassingen wordt pneumatiek gebruikt om 
relat,ief grotere producten vervoerbaar te maken. Ais de lucht eruit gelaten 
wordt .. de afmeti n minimaal. 

Afb. /.29-/.3/ Verschillende toepassingen vanpneumariek 
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De bijkomstigheid van deze toepassingen is ook nog eens dat door het 
flexibele karakter relatief zacht aan voelt. Ais er bijvoorbeeld bij een 
luchtbed druk op een bepaald punt wordt uitgeoefend dan zal de lucht daar 
vandaan naar de rest van het bed verplaatsen en neemt de luchtdruk binnen 
het bed toe. 
Langzaam maar zeker wordt ingezien dat deze opblaasbare structuren ook 
voor relatief grote toepassingen gebruikt kunnen worden. Door een hoge 
luchtdruk toe te passen blijkt bijvoorbeeld een opgeblazen koker a}s boog 
toch een aanzienlijke draagkracht te hebben. 
Een belangrijke pion in het ontwikkelen van pneumatische constructies is 
het Amerikaanse leger. In het Amerikaanse leger wordt veelvuldig gebruik 
gemaakt van pneumatiek. De eerste ontwerpen voor schuilplaatsen die 
gebruik maken van pneumatiek stammen uit de jaren zestig. Verschillende 
vormen van pneumatiek worden bruikt. 

f • .,. 

-
Ajb. /.32 M-5/ Schuilplaats 
De schuilplaats M-51 bestaat uit een koppeling van een veelvoud van 
bogen. Door deze bogen te koppelen eo het gebruik van een voor- en 
achterwand ootstaat er een omsloten ruimte. Omdat er voor aile bogen veel 
materiaal vereist is werkt dit nadelig op het gewicht en vervoerbaarheid, 
daarom is gezocht naar andere oplossingen. 
Om dit te realisereo werd er gezocht naar een oplossing met opgeblazen 
kokers als bogen met daartussen doek als wanden. Hiervoor werden twee 
varianten ontwikkeld; de eerste met vijf verticale bogen met bovenin 
eveneens een koppeling van een opgeblazen ligger. De andere bestaat uit 
zes bogen die tegen elkaar hangen en zodoende ook stabiliteit aan het 
geheel verlenen. 
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Ajb. 1.33 Model vijf rechte bogen Ajb. 1.34 Model zes scheve bogen 

Ook qua materialen is er veelvuldig onderzoek gedaan naar welke 
materialen het meest geschikt zijn voor dit type constructies. Zes 
verschillende materialen op vervolgens getest op gewicht, chemische 
weerstand, levensduur, productieproces, flexibiliteit, vuurbestendigheid en 
kosten. Het Teflon gecoat Kevlar voldeed prima echter het is wei vrij 
brandgevoelig. Om deze reden is dit materiaal vervangen door licht van 
gewicht nylon doek diagonaal gecoat met neopreen. 
De mate van veiligheid is ook aangepast door het toepassen van niet te 
openen ramen en gebruik te maken van extra grote delen zodat het aantal 
naden terug gebracht werd. Het huidige gebruikte ontwerp, genaamd de M-
28 is in slechts drie minuten te zetten. 

Ajb. 1.35 CBPSS 

Deze ontwikkelingen komen samen in de AC2-MOD (zie afbeelding 3.36) 
een kleine door luchtbogen gesteunde structuur van 20 voet lang, 10 voet 
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hoog en 24 voet lang. Het systeem is modulair opgebouwd uit secties van 
12 voet 

Ajb. 1.36 AC2-MOD 
De luchtbogen zitten tussen de buiten- en de binnenschil. De luchtbogen en 
kanalen zijn allemaal aan elkaar verbonden en wei op zo'n wijze dat de 
tent zichzelf opzet. 

1.2.2 Hoge druk pneus 
Een van de toepassingen van pneumatiek is het maken van buizen onder 
hoge druk. Deze buizen kunnen vervolgens als constructieve elementen toe 
worden gepast. 

Ajb. 1.37 & 1.38 Hoge druk buizen 

In Califomie is Vertigo Inc. gevestigd, een bedrijf dat zich richt op 
gevlochten buizen die hoge druk aankunnen waardoor de diameter kan 
worden gereduceerd. De geweven bogen, welke bij hogere druk 
onbetrouwbaar worden, vervangen door bogen met een gevlochten 
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structuur. Deze structuur kan een hoge druk wei aan, in vergelijking tot de 
oude ontwerpen, bijna een factor tien hoger. 
Door deze ontwikkeling nemen de mogelijkheden van pneumatiek toe. De 
schaal van de hiervoor behandelde tenten kan vergroot worden maar 
wellicht kunnen er ook totaal nieuwe toepassingen worden bedacht. Door 
pneumatiek te combineren met Iichte draagconstructies kan er een 
samenwerkend geheel ontworpen worden dat nu met de verhoogde sterkte 
van de pneumatische onderdelen wei mogelijk blijkt. (Bron [15]) 
In de voigende paragraven worden enkele voorbeelden van hoge druk 
pneus behandeld. 

1.2.2.1 Pneumatisch exhibitie paviljoen Festo 

De Firma Festo is een bedrijf dat internationaal pneumatische 
componenten levert. Het bouwwerk bestaat uit zo'n 330 met lucht gevulde 
elementen. Deze zijn onder te brengen in zes categorieen; de muurdeJen, 
transparante raamkussens, de Y-vormige kolommen, dakliggers, 
tussenliggende membranen en pneumatisch gespannen elementen (ook wei 
spieren genoemd). Ze hebben allemaal een verschillend volume en een 
varierende interne druk. Het unieke van bepaalde elementen is dat ze 
voorgespannen zijn en hierdoor meer belasting aankunnen. 

1.2.2.2 Opblaasbare mast voor personen- en materiaaltransport 

Het volgende voorbeeld geeft de uiteenlopende mogelijkheden van 
pneumatiek weer. Het betreft hier een brand weers lang met een diameter 
van 70 mm. die dicht wordt geknepen door twee rollen. De rollen sluiten 
de slang volledig af. Ais nu aan de onderkant lucht in de slang wordt 
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geblazen gaan de rollen langzaam naar boven. Op deze manier kan zich 
zo'n grote kracht ontwikkelen dat er aan de rollen een aanzienlijke 
belasting kan worden opgehangen. 
In de afbeelding is te zien hoe een man met doorsnee gewicht wordt 
opgetild. Om dit te bereiken is slechts een overdruk van 0,2 bar nodig. De 
maximale druk in de slang mag oplopen tot 28 bar, de mogelijkheden 
reiken dus veel verder! Bron [21]) 

Ajbeelding 1.41 

1.2.2.3 Afstuderen Guido Wesdorp 

Aan de technische universiteit van Eindhoven heeft Guido Wesdorp voor 
zijn afstuderen een on twerp gemaakt voor een mobiele schaatsbaan. Yoor 
dit on twerp is gebruik gemaakt van een combinatie tussen pneumatische 
bogen en membranen. Het ontwerp is opgebouwd uit trapeziumvormige 
delen, door deze te schakelen zijn er verschillende mogelijkheden voor de 
vorm van de baan. Ben rechte baan, een bocht of juist een kronkelende 
baan behorende door deze opbouw tot de mogelijkheden. De pneumatische 
buizen bestaan uit geweven buizen met een coating. Door deze opbouw 
van de buizen is een hoge luchtdruk mogelijk en hierdoor ook een grotere 
belasting. (Bron [34]) 
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Afb. 1.42 Mobiele schaatsbaan 

1.2.3 Lage luchtdruk pneus 
Naast de hierboven besproken hoge druk pneu's, die als 
hoofddraagconstructie fungeren zijn er ook de lage druk pneu's. Deze 
fungeren vee/al als secunda ire constructie en dan vaak als gevel- of 
dakbekleding. De in 2005 geopende Allianz Arena te Mtinchen is hier een 
voorbeeld van. Bij dit project zijn luchtkussens als gevel- en dakbedekking 
gebruikt. Het stadion wordt door twee voetbalclubs gebruikt die beide hun 
eigen kleuren voeren, namelijk Bayern Mtinchen met de kleur rood en 
1860 Mtinchen de kleur blauw. De kussens zijn dan ook in deze kleuren te 
verlichten zodat het stadion naar ieders clubkleuren kan worden verlicht 

Dit is ook goed te zien op afbeelding 1.43. 

Afb. 1.43 Allianz Arena Afb. 1.44 Tennishal 
Ben andere vonn van een lage luchtdruk pneu is een tennishal zoals op 
afbeelding 1.44. Hierbij wordt een groot kussen op een kleine overdruk 
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gezet zodat hij onder het kabelnet op spanning komt. Dit is een erg 
gemakkelijk systeem waarmee bijvoorbeeld in de winter bestaande 
tennisbanen overdekt kunnen worden. In de zomer kan het systeem vrij 
goed opgeborgen worden aangezien het leeg slechts een klein volume 
inneemt. 

1.3 Aluminium constructies 
Aluminium wordt naast gewapend beton en staal steeds vaker als 
bouwmateriaal gebruikt. De corrosiebestendigheid van aluminium en het 
geringe eigen gewicht zijn de belangrijkste beweegredenen voor 
toepassing van aluminium in bouwconstructies. Daarnaast zijn er de vrije 
vormgevingsmogelijkheden van de profielen door gebruik te maken van 
het extrusieproces. Aluminium kan op vele manieren worden gevormd en 
daardoor op veel manieren worden toegepast. Aluminium platen worden 

1st en als aten gebruikt. 

Afb. 1.45 Aluminium platen 
Extrusieprofielen kunnen worden gebruikt als kozijn of voor 
gevelbekleding. Een minder voorkomende productietechniek voor de bouw 
is het gieten van aluminium. Hiermee kunnen handgrepen, vloerroosters 
maar ook verbindingsstukken (knopen) worden geproduceerd. [36] 
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Een bekend voorbeeld van een constructieve toepassing van aluminium 
zijn de verkeersportalen over de snelweg. 

Afb. 1.46 Aluminium verkeersportaal [39] 
Door het lichte gewicht kunnen grate elementen snel aangevoerd en 
gemonteerd worden. Hierdoor zal het verkeer op de drukke snelwegen zo 
weinig mogelijk hinder van de montage ondervinden. Door het gebruik 
van aluminium wordt een lastig karwei als het onderhoud van de portalen 
beperkt. Weersinvloeden en uitlaatgassen zorgen voor een corrosief milieu 
waarin aluminium beter presteert dan andere bouwmaterialen als staal. 

Afb. 1.47 Rllimtevakwerk, tentoonstellingsrllimte Sao Paulo [36] 
Daarnaast wordt aluminium toegepast voor grate hallen en overkappingen. 
Vaak worden deze uitgevoerd als samenstel van vlakke vakwerken of als 
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ruimtelijk vakwerk. Voordeel van aluminium is dan het geringe gewicht, 
waardoor het eigen gewicht wordt beperkt. Ook de montage wordt 
hierdoor vereenvoudigd. 
Ais voorbeeld van de mogelijkheid die aluminium als constructiemateriaal 
biedt wordt hier een koepeldak bespraken waarin de vele voordelen 
samenkomen. 
Het bedrijf HMT praduceert sinds 1978 waterbassins voor wateropslag en 
waterzuivering. Om deze tanks af te kunnen sluiten hebben ze onderzocht 
hoe ze het beste een dak voor de tanks kunnen maken . ..._----;------, 

Afb. 1.48-1.50 Aluminium dakconstructie 
Hiervoor hebben ze het materiaal aluminium vergeleken met beton, staal 
en fiberglas. De materialen zijn vergeleken op de verschillende punten als; 
corrosiebestendigheid, montage, gewicht, vrije overspanning en 
ontwerpvrijheid. Hieruit komt aluminium duidelijk als beste naar voren. 
Op de afbeeldingen is het aluminium dak te zien. Het dak wordt op de 
grand gemonteerd en door het lage eigen gewicht kan het vervolgens op de 
bassins worden geplaatst. [38] 

De volgende paragraaf beschrijft de huisvesting van de stichting 
Aluminium Centrum, een gebouw dat geheel is opgebouwd uit aluminium. 

1.3.1 Aluminiumcentrum te Houten 
De stichting Aluminium Centrum is in 1985 opgericht en is gehuisvest in 
een opvaJlend pand in Houten. Het is ontworpen door de Amsterdamse 
architect Micha de Haas. Ge"inspireerd door het Hollandse 
populierenlandschap en in het streven de lichtheid en sterkte van 
aluminium te accentueren heeft de architect het gebouw geplaatst op 368 
aluminium kolommen. Hij spreekt van 'Het Aluminium Bos'. 

13 
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Afb. 1.51 Aluminiumcentrum te Houten 
Het gebouw kent een duidelijke constructieve driedeling: onderbouw, 
kolonunenveld en bovenbouw. Behalve de onderbouw (fundering) is de 
gehele draagstructuur in aluminium ontworpen. Op het maaiveld staat een 
woud van 368 aluminium stanunen met een wisselende diameter 
(beginnende met 90 nun en in stappen van 30 mm oplopend tot 210 mm), 
die zijn geplaatst in varierende dichtheden. Enkele kolommen zijn schuin 
geplaatst om in de stabiliteit te voorzien en het beeld van een bos te 
versterken. De verdieping, of beter de kruin, huisvest de vier 
ruimtegroepen die in het programma van eisen genoemd zijn: expositie-, 
vergader-, kantoor- en verhuurbare ruimten. Lichtpatio's vormen de 
scheiding tussen de verschillende ruimten. Deze doos bestaat uit een vloer
en een dakvlak met daartussen aluminium gevelkolommen. Het vloervlak 
moet de verticale belastingen tussen al de verschillende kolonunen 
onderverdelen en heeft daarom een fijnmazige balkenstructuur. In het 
dakvlak zijn de overspanningen groter en er wordt gewerkt met 
samengestelde liggers en een modulair vakwerk. [37] 
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1 .4 Scharende constructies 

1.4.1 Algemeen 
Velen worden er al op jonge leeftlijd mee geconfronteerd. Als baby spelend 
op de overloop wordt er dankzij een hekje voorkomen dat je van de trap 
vall. Deze hekjes die zijn veelal uitgevoerd als scharende hekjes. Later in 
ons leven komen we deze scharen ook tegen als speelgoed, klapstoelen, 
luifels boven terrassen en hoogwerkers. Als er luifels met dit principe 
kunnen worden gemaakt dan kunnen er ook grotere overkappingen mee 
worden gemaakt. Het idee blijft hetzelfde aileen de schaal van de 
toepassing neemt toe. 

1.4.2 Tweedimensionale werking 
De scharen zijn op verschillende manieren toe te passen. Eerder werd het 
traphekje al aangehaald, dit is de meest simpele en zuivere manier van de 
toepassing. Deze toepassing kenmerkt zich dat bij verlengen van het geheel 
het de breedte smaller wordt. Dit is een logisch gevolg van de scharnieren 
steeds op kruisingen van de draaicirkels van de scharen liggen . Dit is voor 
menig toepassing van grote invloed en zal dan ook restricties opleggen aan 
de toepassing. Voor andere toepassingen zal het echter niet van invloed 
zijn, bijvoorbeeld bij hoogwerkers waar uitsluitend de verplaatsing in een 
richting van belang is. 

Afb. 1.52 Scharend traphekje (Bron [33]) 
In het vlak loodrecht op de scnaren vervormt het geheel zowel in de 
breedte als in de lengte. In het eigen vlak is aileen een vervorming in de 
lengte. Hierbij moet wei opgemerkt worden dat de afstand tussen de 
knopen ook verandert. 
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Dit alles heeft grote invloed op de manter waarop de scharen kunnen 
worden toegepast. 

1.4.2.1 HooQwerkers 

Zoals het eigenlijk al uit de naam is af te leiden worden scharen in het 
gevaJ van hoogwerkers toegepast om in verticale zin te kunnen 
verplaatsen. Hierbij wordt de schaar verticaal geplaatst en is eigenlijk 
aileen de verplaatsing van de top ten opzichte van de onderkant van 
belang. De vervorming van de schaar zelf is aan ondergeschikt belang. 
Deze zal wederom met een toename in de lengte een afname van de 
breedte vertonen. 
Voordeel van toepassing van scharen is dat je tijdens het verlengen dan 
weI verkorten de vlakken steeds parallel aan elkaar blijven. In het geval 
van een hoogwerker blijven het grondvlak en het variabele vlak, het 
werkplateau, steeds parallel aan elkaar. 

1.4.2.2 Luifels 

Bij een veel voorkomend type luifel boven de grotere horecaterrassen 
wordt eveneens gebruik gemaakt van scharen. Groot voordeel van deze 
methode is dat de luifeJ naar wens in of uit kan worden geschoven. De 
scharen worden in verticale positie toegepast aangezien deze dan de 
meeste draagkracht hebben. Het gebruik van scharende Jiggers heeft bij 
deze toepassing echter drie nadelen. Te beginnen met het eerder genoemde 
breder worden van de scharen als deze in de lengte worden verkort. Om 
een redelijke lengte van een luifel te kunnen maken, dienen de scharen dan 
ook een dusdanig formaat te hebben om dit mogelijk te maken. Des te 
groter de scharen des te groter het bereik van de luifel. Aileen in ingeklapte 
positie neemt de luifel een dikte in van minimaal de lengte van de scharen. 
Dit kan dus uiteenlopen en hiervoor moet weI ruimte zijn. Ten tweede zijn 
de zelfstandige scharen niet heel stabiel. Vaak worden deze in uitgeklapte 
positie nog extra ondersteund door het plaatsen van kolommetjes die als 
pendels fungeren. Op deze wijze is het geheel voldoende stijf zodat het 
wind en weer kan weerstaan. Derde moeilijkheid bij de toepassing is dat 
bij luifels uiteraard ook een doek als dak nodig is. Doordat bij het in en 
uitschuiven van de scharen de knooppunten ook ten opzichte van elkaar 
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verschuiven kan hier moeilijk doek aan worden bevestigd. Het doek zal 
dan niet in aile toestanden strak zijn. Dit wordt vaak opgelost door het 
doek los van de scharen te houden. Het doek wordt aan het uiteinde van de 
scharen vast gemaakt en bij het uitschuiven van de scharen wordt dit 
afzonderlijk afgerold en zodoende strak gehouden. 

Ajb. 1.53 Hoogwerker (Bran!33}) Ajb. 1.54Luifel 

1.4.3 Driedimensionale werking 
In de bovenstaande toepassingen zat het schamierpunt steeds precies in het 
midden. Door dit schamierpunt iets uit het midden te plaatsen is het al 
mogelijk om een driedimensionale structuur te creeren. Dit is de meest 
eenvoudige manier om een 3D-structuur te maken, echter het kan ook op 
andere manieren. Hiema worden voorbeelden van scharende 3D-structuren 
besproken. 

1 .4.3.1 Onderzoek Brussel 

Op de Vrije Universiteit Brussel is onderzoek gedaan naar de toepassing 
van schaarstructuren in de combinatie met membranen en pneumatische 
spieren om het geheel te openen en te sluiten. 

15 
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Dit onderzoek is gedaan onder begeleiding van Prof. Dr. Ir. Marijke 
Mollaert en Dr. Ir. Frank Daerden door Philippe Block en Tom Van Mele. 
Bierbij is uitgegaan van twee driedimensionale scharende liggers 
waartussen doek wordt gespannen. Bet doek blijft op spanning doordat het 
niet de bovenkant van de scharen voigt maar de scharen op zich. Bet doek 
zit in een v-vorm tussen de beide scharen en vormt op die wijze steeds een 
gespannen vlak dat slechts kleine lengteveranderingen ondergaat. 
Aangezien de onderdelen van de scharen steeds even lang blijven, blijft het 
doek ook nagenoeg even lang. Bet doek is met kabels tussen de scharen 
gespannen en zal bij vervormen wei enigszins rekken. Dit doordat het iets 
onder of boven de scharnieren van de scharen hangt, door de spanning, zal 
de afstand tussen deze punten veranderen als de scharen worden vervormd. 
Dit verschil kan oplopen tot zo'n 25 procent verschil in lengte. Dit wordt 
niet aileen door rek en spanning in het doek opgevangen maar ook door 
een soort 'spier' die kan verlengen dan wei verkorten. 
In eerste instantie werd er gedacht om een doek met grote elasticiteit te 
gebruiken echter dit heeft weer een nadeel dat dit doek vanwege diezelfde 
elasticiteit geen externe krachten op kan nemen. De keuze is dan ook 
gevallen op een polyesterweefsel gecoat met polyvinylchloride, wat een 
doek met een redelijke rek en daardoor zowel de gevraagde rek kan volgen 
en toch nog externe krachten op kan nemen. Dit is van belang als je het 
systeem niet aileen als zonnescherm wilt gebruiken maar ook onder 
slechtere weersomstandigheden. 
Om het model compleet te maken is er ook een pneumatische spier 
ontwikkeld waardoor het model desgewenst open of dicht gaat. De spier 
bestaat uit twee ringen aan begin en eind en daartussen een gevouwen 
membraan in cilindervorm tussen de beide ringen. Door opblazen zal deze 
een cilinder gaan vormen en daardoor in lengte afnemen. Op deze wijze 
verkort de spier en wordt de kabel waarvan de spier een onderdeel is ook 
verkort. Zo wordt de verandering in geometrie opgevangen en blijft het 
doek strak. 
Bet systeem is eerste instantie theoretisch uitgewerkt maar later is er in het 
laboratorium een proefopstelling gemaakt om zo de werking beter te 
kunnen zien. Om deze proefopstelling te kunnen maken zijn eerst de 
spieren gemaakt. De spieren waren al eerder ontwikkeld en het 
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productieproces stond dan ook al vast. De proefopstelling is gemaakt met 
een overspanning van 3 meter. In werkelijkheid is het de bedoeling om 
deze groter te maken, echter deze afmetingen zijn ideaal om te beproeven. 
Enerzijds groot genoeg om conclusies uit te trekken, anderzijds klein 
genoeg voor het laboratorium. Uit berekeningen is gebleken dat in 
werkelijkheid het hele model 2,5 keer zo groot zou kunnen zijn. Dit komt 
uit op ongeveer 7,5 meter wat een gangbare afmeting is. Aangezien bij dit 
ontwerp met name is gekeken naar het functioneren als geheel, is er nog 
ruimte om te kijken naar de constructieve grenzen door het geheel verder 
te optimaliseren. (Bron [34]) 

Afb. 1.55 Maquette onderzoek scharende constructie Brussel (Bran [34]) 

1.4.3.2 Modellen Pinero 

De Spaanse architect Emilio Perez Pinero werd door Fuller ge·inspireerd en 
ging ook aan de slag met schaarmodellen. Een van de eerste toepassingen 
die hij ontwierp was een verplaatsbaar expositie paviUoen. Het uit 1964 
daterende ontwerp bestaat uit 74 gelijke modules van n * 9 vierkante 
meter. De modules zijn steeds opgebouwd uit aluminium buizen, welke per 
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vier steeds een schaar vormen. Samen vormen de rechthoekige modules 
een 8000 m2 grote kap diej n totaal40 ton 

Ajb. 1.56 Expositie paviljoen Pinero (1964) 
Pinero ontdekte vervolgens dat er in plaats van vierkante structuren ook 
hertagonale structuren mogelijk zijn . 
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Dit ontstaat als de verbindingen tussen de elementen niet precies in het 
midden van de staven zijn geplaatst maar juist iets uit het midden. Op deze 
manier wordt er in plaats van een plat vlak een gekromd vlak gevormd. 
In afbeelding 1.57 is het proces van het uitschuiven van een kleine 
rechthoekige structuur naar een grote licht gebogen structuur te zien. De 
kromming wordt nu in een richting toegepast, aangezien in die richting de 
verbinding van de elementen iets onder het middelpunt Iigt. In de 
loodrechte richting hierop zitten de verbindingen wei in het middelpunt 
vandaar dat deze richting geen gekromd vlak gaat vormen. Ret is dan 
eigenlijk ook een combinatie van twee 2-dimensionale structuren. 
Pinero heeft echt ook modellen gemaakt waar in beide richtingen een 
kromming ontstaat. Door in beide richtingen de knooppunten naar onder te 
verplaatsen verkrijgt het schaarmodel bij uitvouwen in beide richtingen een 
kromming. Dit wordt in de onderstaande afbeelding 1.58 duidelijk 

Ajb. 1.58 Dubbe! gekromd model Pinero 
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Op de bovenstaande afbeelding is een model van een vervoerbare 
overkapping te zien, deze verplaatsbare koepel stamt uit het jaar 1965. Bet 
is een structuur die op een vrachtwagen vervoerd kan worden om 
vervolgens op locatie uitgevouwen te worden en zodoende een 
overkapping te vormen. In deze constatering zitten gelijk een voor- en een 
nadeel. Bet voordeel is dat de lichte constructie gemakkelijk te vervoeren 
is en van compacte constructie naar een grote uitgevouwen constructie kan 
transformeren. Nadeel van de constructie is de manier van ontvouwen, 
deze begint namelijk steeds in het centrum als compact geheel en wordt 
vervolgens in de richting van beide zijden vergroot. Bierdoor wordt het 
lastig om een open ruimte te overspannen. Dit kan beter als het 2-
dimensionaal wordt toegepast als het hiervoor besproken onderzoek in 
Brussel. Deze oplossing lijkt echt veel op bestaande daken als toegepast bij 
de Amsterdam Arena en het Gelredome te Arnhem. 
Als dakbedekking kan gedacht worden aan doek. Door het orthogonale 
uitvouwen van de constructie kan het doek in uiterste positie strak 
gespannen staan tussen de elementen. Bij het inklappen van de constructie 
zal het doek slap tussen de elementen komen te hangen. Biervoor is dan 
ook een goed vouwbaar doek nodig. Nadeel van deze methode is wei dat 
het doek tussen de elementen aileen in uiterste positie gespannen is. Dus 
als de constructie voor de helft is uitgevouwen dan hangt het doek er slap 
tussen. In deze halve stand is de constructie dan ook niet echt bruikbaar. 
B ij regen val zal er een ophoping van regen in het slap hangende doek 
ontstaan. 

1.4.3.3 Tijdelijk dak zwembad, Escrig. 

In de loop van de tijd zijn er al uiteenlopende onderzoeken gedaan naar 
scharende constructies echter in de meeste gevallen gaat dit om 
theoretische onderzoeken. In 1996 is het in afbeelding 5.8 staande ontwerp 
gerealiseerd. Bet omvat een tijdelijke overkapping voor het zwembad van 
de San Pablo Sports Centre te Sevilla. Om tijdens het winterseizoen ook te 
kunnen genieten van het zwembad is op basis van de ontwerpen van Pinero 
een vouwbaar dak gemaakt. Bet dak be staat uit twee gelijke delen die van 
een volume 33 m2 kunnen ontvouwen tot een omvattend volume van 
11.000 m2. 
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Afb. 1.59 Zwembad overkapping 
Bet dak bestaat uit vierkante modules die tot 30 bij 30 meter groot kunnen 
worden. Door het iets uit het midden plaatsen van de scharnierpunten 
ontstaat het dubbel gekromde vlak. In het bijzonder de manier waarop de 
constructiedelen met elkaar verbonden zijn is zeer interessant. 

Afb. 1.60 Knoopdetail Ajb. 1.61 Knoopdetail 
De scharnierende punten worden heel simpel gemaakt door een 
boutverbinding. De bout steekt door beide buizen en wordt zodoende als 
scharnierpunt gebruikt. Bij de uiteinden van de buizen komen steeds vier 
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buizen samen die in twee loodrechte vlakken moeten kunnen bewegen. 
Ook hiervoor is een vrij eenvoudige oplossing bedacht, zie atbeelding 
1.60. In de atbeelding is het verbindingsstuk tussen de uiteinden van vier 
aluminium buizen. De buizen kunnen vrij om de zichtbare assen roteren, 
hieruit komt goed naar voren dat het ontvouwen in twee richtingen 
gebeurd. Een overzicht van het uitvouwen wordt in de volgende atbeelding 
weergegeven. Door handig gebruik te maken van de zwaartekracht blijkt 
dat het model zich eigenlijk zelfstandig kan uitvouwen. Als het geheel in 
het midden wordt opgetild gaan de zijkanten automatisch naar beneden. 
Dus met een kleine inspanning is het geheel heel simpel op te zetten. 
Pinero maakte met zijn mobiele koepel ook al gebruik van dit principe. In 
de atbeelding staat een schaal model van het ontworpen dak. Linksboven 
zijn de knooppunten op de einden van de buizen goed zichtbaar en ook het 
doek dat als dient. 

Ajb. 1.62 Uitvauwen schaalmodel dak 
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Om te voorkomen dat het doek los onder de constructie gaat hangen is het 
ook vast gemaakt aan de bovenzijde van de constructie zodat het tussen de 
constructie blijft. Het uitvouwen van de werkelijke constructie in 
combinatie met het plaatsen van geveldelen, instaHatie voor verwarming 
en verlichting duurt enkele dagen. Hierna is het zwembad winterklaar en 
zodra de temperaturen het weer toelaten kan het dak weer worden 
verwijderd en voor het zomerseizoen worden opgeslagen. 

1.4.3.4 Kabel scharen boog 

Ajb. 1.63 Principe baag Ajb. 1.64 Kabel scharen baag 
Dit is een uit 1997 daterend onderzoek naar Cable Scissors Arch (CSA) op 
de universiteit van Tokai te Japan. Het is een model gebaseerd op een 
scharende boog die met behulp van kabeIs in hoogte variabel wordt. Door 
de kabel aan te spannen worden de knooppunten naar elkaar toe getrokken 
en zo wordt de boog langer. Door de beide voeten van de boog te fixeren 
wordt door de verlenging van de boog het geheel hoger. Dit systeem is ook 
denkbaar in horizontale variant waardoor je een plat vlak kan verlengen en 
bijvoorbeeld een dak zou kunnen sluiten. De beperktheid in mogelijkheden 
wordt al enigszins duidelijk op de onderstaande atbeelding. Eigenlijk 
wordt aileen de hoogte van de boog veranderd . Het ontwerp leent zich dan 
ook niet zo goed voor het overkappen van ruimtes aangezien je dan aileen 
het dak hoger of lager zou kunnen plaatsen, de mogelijkheden zijn miniem. 
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Afb. 1.65 Het 'spannen' van de hoog 
Deze horizontale variant heeft veel overeenkomsten met het onderzoek dat 
in Brussel is gedaan. Het door Kokawa gemaakte model is een combinatie 
van het onderzoek in Brussel en de modellen van Pinero. Het onderzoek 
van Brussel bestaat uit een 2-dimensionaal ontwerp, al zijn de scharen wei 
3-dimensionaal. Hier zijn de knooppunten iets uit het midden geplaatst 
zodat er een gekromd vlak ontstaat. Deze methode werd ook toegepast 
door Pinero. (Bron [24]) 

1.4.3.5 Schaarmodellen Pellegrino 

Afb. 1.66 Ringvormig schaarmodel Afb. 1.67 Vierkante schaarmodellen 
In afbeelding 1.66 staat een ringvormig schaarmodel ontworpen door 
Pellegrino. Waar de meeste schaarmodellen in het midden van de 
elementen worden gekoppeld, wordt dat hier juist aan de uiteinden gedaan. 
Door deze methode kan het model in het platte vlak bewegen. De ring kan 
groter van diamater worden en ook de breedte van de ring neemt dan toe. 
Op afbeeJding 1.67 staat een vierkant vlak schaarmodel dat in twee 
richtingen uitvouwt. Als er in een diagonale richting wordt getrokken 
wordt het geheel in twee dimensies uitgevouwen. Voor het doek op de 
constructie is dit ideaal omdat er door de vierkante geometrie geen grote 
spanningen zullen optreden. 
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1.5 Materialenstudie 
In dit hoofdstuk worden verschillende materialen besproken die voor het 
ontwerp kunnen worden gebruikt. Folies en weefsels zijn bestudeerd om 
toe te passen als flexibele afdichting van de scharen. Voor de constructie 
van de scharen is het materiaal aluminium bestudeerd. 
Hier worden de eigenschappen van de meest relevante materialen 
besproken. In hoofdstuk 2 van de bijlage is een totaal overzicht van de 
materialenstudie gemaakt. 

1.5.1 Folies en weefsels 
Membranen zijn er in verschillende soorten en met uiteenlopende 
eigenschappen. Echter een weefsel voor membraanconstructies is meestal 
opgebouwd uit een geweven basismateriaal en aan beide kanten voorzien 
van een waterdichte laag: een coating. Een aantal materialen waarmee de 
vezels gecoat kunnen worden zijn PVC, PTFE en silicone. Ieder hebben ze 
andere eigenschappen. Zo is de een vuurbestendig, de ander UV -bestendig 
en een ander weer meer lichtdoorlatend. 
De mechanische eigenschappen wijken af van conventionele 
bouwmaterialen, welke vaak lineair e1astisch en isotroop gedrag vertonen . 
Pas wanneer de elasticiteitsgrens wordt bereikt, moeten er andere 
rekenmethodes worden gebruikt (plastisch rekenen). Weefselmaterialen 
voor membraanconstructies zijn compleet anders en gedragen zich als 
voIgt: 

niet lineair, wat betekent dat de relatie spanning-rek niet lineair 
IS. 

In het spanning-rekdiagram van afbeelding 4.1 is dit goed te zien voor een 
stukje weefsel dat axiaal belast wordt. Er is duidelijk te zien dat er geen 
I ineaire relatie is tussen kracht en rek; 

Anisotroop, wat betekent dat het materiaal in zijn twee 
hoofdrichtingen verschillende eigenschappen heeft, waarbij 
aile mechanische eigenschappen richtingafhankelijk zijn; 
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Ajbeelding 1.68 Typische spanning-rekdiagram van een axiaal beiast stukje 
weefsel (Bron [25J) 
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Ajb. 1.69 Anisotrope gedrag in verschillende vezeirichtingen (Bron [25J) 
Op atbeelding 1.69 zijn verschillende strips te zien die uit weefsel zijn 
geknipt, met ieder een andere veze'lrichting. Duidelijk is te zien dat de 
vezels in de twee verschillende richtingen een ander gedrag vertonen. Dit 
gedrag wordt veroorzaakt door schering en inslag tijdens het weefproces. 
Tijdens het weefproces wordt een basis van rechte draden aangebracht, die 
schering wordt genoemd. Daarna wordt de inslag telkens boven en onder 
de schering gebracht. 
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Ajb. 1.70 Links: schering en inslag voor het coaten; rechts: schering en ins lag na 
het coaten (Bron[25 J) 
Het resulteert in een weefsel waar de schering in de ene richting ligt en de 
inslag in de andere richting. In veel weefsels blijft deze configuratie 
gehandhaafd, waardoor de eigenschappen ( zoals sterkte en rek) in beide 
richtingen verschillen. Een product van PVC gecoat Polyester weefsels, 
'Ferrari Textiles', brengt ook spanning op de inslag tijdens het coaten van 
het weefsel. Dit is op atbeelding 1.70 te zien. 
Niet elastisch, wat betekent dat het materiaal na belasten zijn 
oorspronkelijke vorm niet meer aanneemt. 
Op atbeelding 1.71 is goed te zien dat de belaste curve anders is dat de 
onbelaste curve. Wanneer de tweede belasting wordt aangebracht wijkt 
deze curve af van de curve door de eerste belasting. Zo ook de onbelaste 
curve. Wanneer er meerdere keren een belasting wordt aangebracht is elke 
curve weer anders, al worden de verschillen steeds kleiner. Dit effect 
resulteert in een blijvende vervorming. De grootte van de vervorming 
hangt af van de vorige belastingen. . , 
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Ajb. 1.71 Niet-elastisch gedrag van weefselmateriaai (Bron[25}) 
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Ais een groot oppervlak in een membraanconstructie uit stroken weefsel is 
opgebouwd, zijn naast de verschillende eigenschappen in de schering- en 
inslagrichting ook de sterkte-eigenschappen van de naden onderling van 
belang bij het ontwerp van een membraanconstructie. In de tabellen 4.1, 
4.2 en 4.3 zijn de belangrijkste eigenschappen van een aantal weefsels met 
coating opgenomen. Na de tabellen zal iets grondiger op de verschillende 
materialen in worden gegaan. 

Tabel 1.1 Mechanische eigenschappen van veel voorlwmende weefsels met 
coatmg (b [26]) ron 
DoeklCoating Gewlcht Max spanning Max rek Trek- Vouw-

schering/inslag Schering/inslag sterkte baarheid 
[gfm'] [N/SOmm] [N/SOmmj IN] 

Polyester/PVC 

Type I 800 300013000 15120 350 

Type 2 900 4400/3950 15120 580 erg goed 

Type 3 1050 575015100 15125 950 

Type 4 1300 7450/6400 15130 1400 

TypeS 1450 9800/8300 20/30 1800 

FiberglasIPTFE 800 3500/3000 7110 300 voldoende 

1270 6600/6000 7110 570 

FiberglaslSi 800 3500/3000 7110 300 goed 

1270 6600/6000 7110 570 

AramidelPVC 900 7000/9000 516 700 goed 

2020 24500/24500 516 4450 

PTFE 520 200012000 40/30 500 erg goed 

Katoen 350 1700/1000 35118 60 erg goed 

520 250012000 38120 80 

Tabel 1.2 Eigenschappen vanpolyesterweefsels (bran [26]) 
DoeklCoating Polyesterweefsel 
Coatinq PVC PVC PVC 
Top coating Acryl PVF- PVDF-

qelamineerd versmolten 
Verwachte levensduur 8-10 jaar 12-15 jaar 12-15 jaar 
Verouderinqsweerstand Gemiddeld Goed Goed 
Zelfreinigend Gemiddeld Goed Goed 
Transparantie Goed Goed Goed 
Vuurbestendiqheid Goed Gemiddeld Goed 
Vouwbaarheid Erg goed Gemiddeld Goed 
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Tabel 1.3 Eigenschappen vanfiberglasweefsels (bron [26]) 
DoeklCoating Fiberglasweefsel 
Coating PTFE Si (silicone) 
Top coating 

-
Verwachte levensduur >30 jaar >30 jaar 
Verouderinqsweerstand Erg goed Erg goed 
Zelfreiniqend Erg goed Gemiddeld 
Transparantie Goed Erg goed 
Vuurbestendiqheid Erg goed Erg goed 
Vouwbaarheid Slecht Gemiddeld 

Hieronder worden twee veel gebruikte materialen voor lichte 
draagconstructies verder besproken, namelijk; ETFE en PVC-gecoat 
polyester. ETFE is een folie die voor luchtkussens wordt gebruikt, Pvc
gecoat polyester is een weefsel dat meestal als enkel doek wordt toegepast. 
Het materialenonderzoek omvat echter meer materialen en hiervoor wordt 
dan ook naar de bij lage hoofdstuk 2 verwezen. 

1.5.1.1 ETFE-folie 

ETFE (Ethylene Tetra Fluoro Ethylene) folie is een veelzijdig materiaal 
waardoor de mogeJijkheden groot zijn. Ais er grote, transparante 
dakconstructies moeten worden gerealiseerd, biedt ETFE folie een perfecte 
oplossing. Ais een zeer licht materiaal kan het grote overspanningen 
maken met slechts steun van een minimum aan toegevoegde constructie. 
Er is geen ander lichtgewicht, transparant materiaal dat zo lang meegaat en 
bovendien een bijzonder isolerende werking heeft. De folie is toe te passen 
in meerdere Jagen en is zodoende goed isoJerend te maken. ETFE weegt 
slechts een procent van een stuk equivalent glas. 
Naast de toepassing in luchtkussendaken die onder meer worden gebruikt 
voor zwembaden, dierentuinen, kassen, overkappingen en 'Jichtkoepels, 
leent de folie zich voor veel meer doeleinden. Het materiaal is zeer rekbaar 
en uiterst chemisch resistent. Ten slotte is de folie zeer elektrisch isolerend, 
waardoor het materiaaJ industrieel veel toegepast wordt. Ook is ETFE heel 
transparant voor een wijd spectrum van het licht. Kort samengevat: 
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Transparante folie 
Levensduur: 25jaar 
Flexibel en opvouwbaar 
Vuilwerend 
Absorbeert infrarood warmtegenererende straling 

ab . van ultraviolet en zichtbare straling 

Tabel1 . 48 I "k h e anRn) ste lOlgensc appen ETFE (8 [27]) ron 
Eigenschappen 

Smeltgunt 275 DC ±10 
Rek bij breuk 23 DC 150% - 200% 
Rek bij breuk 160 DC 150% - 200% 
Doorscheurweerstand volgens 180N/mm 
Graves, horizontaal 
Doorscheurweerstand volgens 190N/mm 
Graves, verticaal 
Verwering Geen verandering 

scheikundige waarden 
Lichtdoorlatendheid, Jucht 100% 
Lichtdoorlatendheid, foJ ie 95% 

in 

Ontvlambaarheid Bl, zeer moeilijk ontvlambaar 
Oppervlakte kwaJiteit Zelfreinigend 

de 
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1.5.1.2 PVC-gecoat polyester 

PVC-gecoat polyester doek bestaande uit een weefsel van polyester met 
aan beide zijden een PVC-coating laag. Dit draagt er zorg voor dat het 
zeildoek bescherming biedt onder alle weersomstandigheden en een hoge 
weerstand tegen scheurvorming garandeert. Zeildoek is verkrijgbaar in 
vele kleuren, diktes en soorten zoals in: hoogglans, Opac (Jichtdicht) 
uitvoering, low-wick, met isolatielaag, gaasdoek, transparant, UV 
bestendige folie. De meeste doeken zijn ook verkrijgbaar in een niet 
vlamonderhoudende kwaliteit. Het materiaal is hoog frequent te lassen . 
Veel voorkomend is de toepassing als zeil voor vrachtwagens en 
marktkramen. Voorbeelden van toepassing bij bouwwerken zijn te zien op 
de volgende afbeeldingen. Kort samengevat: 

Levensduur 15 a 20 jaar 
Flexibel en opvouwbaar 
Verbinden met hoogfrequent lassen 
Goed wegspannen rimpels 

. Fl 72 Tabel1.5 Materiaaleigensc/zappen van de Ferrari Precontramt uotop sene 

Type 702T 1002T 1202T 1302T 1502T 
Gewicht [g/m2] 750 1050 1250 1350 1500 
Sterkte [N/50mm] 30001 42001 56001 80001 100001 
(scheringlinslag) 2800 4000 5600 7000 8000 
Dikte [mm] 0,52 0,78 0,78 1,02 1,14 
Lichtdoorlatendheid [%] 14 8 10 6 6 
Accoustische demping 14 15 15 16 17 
[dBa] 

.. .. 
BIJ de productle van Ferran Textiles worden de weefsels tlJden het gehele 
proces onder een voorspanning gehouden alvorens de coating wordt 
aangebracht. Dankzij dit proces zijn de eigenschappen van schering- en 
inslagrichting ongeveer hetzelfde. Hierdoor reageert het materiaal in beide 
richtingen vrijwel gelijk aan een trekbelasting. Dit in tegenstelling tot meer 
traditionele weefsels, deze reageren in de inslagrichting sJapper dan in 
scheringrichting onder een trekbelasting. (Bron [28]) 
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Ajb. J. 74 Winkelcentrum Ashford 
(Bran [28]) 

1.5.2 Aluminium 

Ajb. J. 75 Tribunes circuit Sepang te 
Maleisie 

Aluminium kent zeer vee I verschillende legeringen. Deze worden 
ingedeeld naar de gebruikte toevoegingsmaterialen. De legeringen hebben 
verschillende eigenschappen met betrekking tot sterkte, taaiheid en 
corrosiebestendigheid. Voomamelijk voor extrusieprofielen worden over 
het algemeen legeringen toegepast in de serie 6000 en 7000. De 6000 serie 
bevat toevoegingen van silicium en magnesium. Deze legeringen worden 
toegepast waar een goede sterkte, corrosievastheid en vervormbaarheid 
gewenst zUn. Ook voor dynamisch belaste constructies kunnen ze worden 
toegepast. Legeringgroep 7000 heeft als belangrijkste toevoegingen zink, 
magnesium, koper en chroom. Deze legeringen hebben zeer goede sterkte
eigenschappen. De meest toegepaste legeringen in bouwconstructies zijn 
6082-T6 en 6063-T6 voor meer architectonische toepassingen (minder 
zwaar belast) en voor zwaardere toepassingen 7020-T6. 

1.5.4.1 Eigen gewicht 

Aluminium kent een laag eigen gewicht. Daarom wordt het vaak toegepast 
wanneer het eigen gewicht van de constructie laag moet blijven. Dit is 
aileen effectief wanneer het eigen gewicht een belangrijk onderdeel van de 
belasting vormt, zoals bij dakconstructies. 
Door het lage gewicht van aluminium, kunnen of weI lichtere dan weI 
grotere elementen worden vervaardigd. Hierdoor worden transport en 
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montage eenvoudiger. Voor de montage van deze elementen zijn lichtere 
hijswerktuigen benodigd. Grotere elementen kunnen in de werkplaats 
worden geprefabriceerd, complete constructies kunnen in een keer worden 
geplaatst. 

1.5.4.2 Mechanische eigenschappen 

Een aantal legeringen is geschikt voor bouwconstructies zoals de 6000 en 
7000 serie. Deze legeringen hebben een vergelijkbare trek- en druksterkte 
als staal. De ontwerpsterkte van een legering wordt bepaa ld door de 0,2% 
rekgrens van de legering. Aluminium heeft namelijk geen echt vloeitraject 
als staal. De 0,2% rekgrens van de legeringen varieert van ongeveer 160 
N/mm2 tot zo'n 260 N/mm2. BU de legeringgroep 7000 zijn de waarden 
hoger, gemiddeld 300 N/mm2. Door lassen neemt de toelaatbare spanning 
in deze zone rondom de las af, de zogenaamde warmtebe"invloede zone. 
Een nadeel van aluminium is de lage E-modulus. Deze bedraagt 70.000 
N/mm2 en is daarmee drie maal zo laag als de E-modulus van staal. Ten 
gevolge van deze lage E-modulus zullen de vervormingen van constructies 
ten gevolge van belastingen fors hoger zUn. Het bereiken van een 
voldoende hoge stijfueid betekent in het algemeen een doorsnede met meer 
materiaal, hierdoor gaat de gewichtsbesparing ten opzichte van staal weer 
deels verloren. Ook is er door de lagere E-modulus een groter risico op 
instabiliteit (kip, knik, plooi). 

Door de lage stijfueid van aluminium zijn vervormingen en instabiliteit 
meestal maatgevend. Dit moet worden ondervangen door een slimme 
profieldoorsnede toe te passen of door efficiente constructievormen te 
gebruiken, zoals vlakke of ruimtelijke vakwerken. De glijdingmodulus van 
aluminium is 27.000 N/mm2, eveneens drie maal zo laag als die van staal. 
Hierdoor is de torsiestijfueid van aluminium onderdelen lager. Het getal 
van Poisson is 0,3. 

1.5.4.3 Temperatuursinvloed 

Bij afnemende temperaturen nemen de sterkte eigenschappen toe, dit effect 
is tijdsonafuankelijk. De toename van de sterkte is echter verwaarloosbaar 
tot temperaturen tot - 50 DC en is pas significant onder -100 DC. Dit geldt 



voor druk-, stuik- en 
elasticiteitsmodulus en de rek. De taaiheid 
20 0q, bij temperaturen zal het 

evenals voor de 
niet zoals bij staal bij (-

ICIT,,·nr<.o niet overgaan van 

veel eerder zijn 
om de 

noodzakel ij k. 

staaL 
lang 

Een betekent een lengteverandering 
bij temperatuursveranderingen. Hiermee moet rekening worden 
in het ontwerp. Een groot warmtegeleidingsvermogen is bij bepaaJde 
toepassingen, hoogspanningskabels, gunstig. Bij bouwconstructies 
moet rekening gehouden worden met koude bruggen tussen binnen en 
bu itenklimaat. 

1.5.4.4 Duurzaamheid 

vooral in situaties waar 
bereikbaar zijn en in 
kunnen worden. Het er 

uitzien. Bij tijdelijke constructies hoeft er geen 
extra aandacht besteed te aan de conservering van 
Verder presteert aluminium hierdoor goed in 
zeeklimaat, industrie, omgeving, uitlaatgassen. Wei moet gelet 
worden op specifieke vormen van zoals galvanische (,{WI''''''P 

1.5.4.5 Vormgevingsmogelijkheden 

Ais belangrijk voordeel van aluminium worden vaak de uitgebreide 
vormgevingsmogelijkheden Aile bouwmaterialen kunnen 
voor hun specifieke manier worden. Beton heeft 
vormgevingsmogelijkheid doordat 
Prachtige betonnen ""'lm«I,""'-'"'' 

ook gegoten en ..... ~.J~ .. ,~" 
van standaard 

is het relatief om met 
speciale profieldoorsneden te 

te persen. 
worden. Door 

te gebruiken, kan een 
wat kostenbesparend werkt. 

gietprocedes deze worden gebruikt voor 
onderdelen of bijvoorbeeld knooppunten. 
Aluminium worden bewerkt door schroeven, 
buigen, lassen en .::lV",",,""'"' 

1.5.4.6 Overzicht eigenschappen 

bijlage 
gerelateerde projecten 
bestudeerd. Het omvat 

van het vooronderzoek ,",,,,,,.,,,j-j-,,,,, 

inspiratie voor dit onderzoek 
met een te sluiten en openen 

draagconstructies. 
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2 Onderzoek scharende koepels 
driedimensionale werking is de toepassing als 

elementen, ter plaatse van het schamierpunt, 
te ontstaat er in plaats van een 

rechttlOel<H~e structuur een 
het platte vlak 

2.1 Basis van koepel 
De basis voor maken van een 
grondvlak kan ook 

structuur. Deze structuur kan zowel in 
Om van een platte 

zijn verschillende methodes 
worden besproken bij de 

is een rond grondvlak. Dit ronde 
/:. .... '.JJa."'u dat het oppervlak scharend 

open en dicht kan als een iris van een Aan de basis van dit ronde 
Met een veelvoud van deze grondoppervlak staan weer 

scharen wordt het oppervlak 

Afb. 2.1 Beweging rechte schaar 
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ontstaat er een 

eeo structuur met 
Dil model werkt als het 

wordt bewogen zal het model in 
dit in 6.1 te 

modeUen te maken. 

'Taartpunten' 
Afb. 2.2 Invloed van de verschillende hoeken 
De invloed van de hoek komt ook duideJijk naar voren, hoe 
aangebrachte hoek, des te de structuur een punt 
hoek, die onder het betreffende punt staat, ook aan 
nodig zijn om een gesloten cirkel te vormen. Nemen we 
rechts, dan zijn er 360/12 = 30 punten nodig am een 
vormen. Nemen we de punt van 10 graden dan zijn er 360/10 

de 
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nodig om een gesloten cirkel te vormen. Op de afbeelding hierander .is te 
zien hoe een structuur met een hoek van 12 een gesloten clrkel 
vormt. Links is de structuur afgebeeld als gesloten geheel en de rechter 
afbeeJding laat de structuur in open vorm zien. de afbeeldingen is 
een schaar afgebeeld, waarvan er in totaal dertig de geometrie vormen. 

Hoek 12\iraden 

Ajb. 2.3 Links de gesloten structuur, rechts geopend 
De invloed van de gegeven hoek heeft invloed op de uiteindelijke 
structuur. Wordt er een grate hoek gekozen dan ontstaat er een grove 
structuur, bij een kleinere structuur is het resultaat veel fijnmaziger. De 
hoek moet dusdanig gekozen worden dat het een met een heel aantal 
scharen een cirkel op kan vuUen. Hierna zijn verschillende moge\ijkheden 
te zien waarbij de structuur in een oogopslag opvalt. De mate waarin de 
cirkel geopend en gesloten kan worden is afuankelijk van deze structuur. 
Bij een fijnmazige structuur is een relatief kleine opening mogelijk 
vergeleken met een grovere structuur. Ook is de mate waarin een e~kel~ 
ruit vervormd is sterk afuankelijk van de grote van de struetuur. HlerblJ 
geldt dat een fijne structuur met een kleine hoek van heel smal in de punt 
(gesloten) naar heel breed onder (open) gaat. Dit zijn belangrijke dingen 
om in verdergaand onderzoek mee te nemen en well icht het ontwerp op 
aan te passen. 
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Hoek 8 graden Hoek 10 9 raden Hoek 12 graden 

-JL -2lL. 

Hoek 15 graden Hoek 18 graden Hoek 20 graden 

• ~ Hoek 30 Hoek 36 graden Hoek 45 graden 

Ajb. 2.4 Structuren met verschillende hoekm . 
Lichten we er een enkele schaar uit dan is de werking oak beter te zlen. 
Hierna zijn twee scharen afgebeeld, de ene met een hoek van 10 graden, de 
ander een schaar met 20 graden. Hierin valt duidelijk op hoe smal de 
binnenste ruit is een kleinere hoek wordt toegepast. 
De hier omschreven methode is om van een reehte schaar naar een 
cirkelvormig vlak te komen dat open en dicht kan. Een stap verder is ~~ 
van het vlakke vlak naar een 3D-model. Om dit te onderbouwen zlJn 
allereerst twee studiemodeUen bekeken van Hoberman en Pellegrino en 
You. Vervolgens wordt gekeken hoe een dergelijk 3D-model kan worden 
aangepast en worden gevormd. 
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Ajb. 2.5 Schaar 10 graden Ajb. 2.6 Schaar 20 graden 

2.3 Studiemodel Pellegri no en You 

Ajb. 2.7 Koepe/ dicht Ajb. 2.8 Koepe/ open 
Dit is een studiemodel van de heren Pellegrino en You waarin een 
tweedimensionaal ontwerp vertaald is naar een driedimensionaal ontwerp. 
Mede onder inspiratie van Hoberman zijn zij op het idee gekomen om een 
scharende koepel te ontwerpen. Waar Hoberman losse knopen gebruikt en 
hier steeds de vier aansluitende elementen aan bevestigt is hier gezocht 
naar een andere oplossing. 
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Deze koepel wordt eigenlijk gemaakt door dubbele scharen. De koepel 
schaart in de richting van de bol, het xy-vlak, maar eveneens in de richting 
van de doorsnede, het z-vlak. In afbeelding 2.9 is te zien dat de koepel 
zowel in het bovenaanzicht schaart maar eveneens in de doorsnede, de 

koepel is in feite dubbelwandig gemaakt. 

Ajb. 2.9 Dubbe/e sclUiring koepel 
Doordat de koepel op deze manier wordt geschaard zijn de knooppunten in 
dit ontwerp erg beJangrijk. De knooppunten, in de vorm van cilinders, 
moeten steeds loodrecht op het gekromde vlak staan. Deze oplossing kan 
problemen opleveren bij een sterk gekromd vlak. 
Bij het openen en sluiten van een dergelijke constructie moet rekening 
worden gehouden met een verandering van de geometrie. De wijze van 
ondersteuning moeten deze beweging kunnen volgen. De oplossing van 
afbeelding 2.7 en 2.8 is gevonden in een ondersteuning op zes 
pendelstaven die tijdens het openen en sluiten naar binnen en buiten 
kunnen bewegen. De beweging van elk element kan worden beschreven 
over een cirkel vanuit een vast punt. Hierdoor is het mogelijk om de 
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constructie te ondersteunen op enkele vaste punten die corresponderen met 
het middel van een van deze cirkels. ' 

Ajb. 2.10 dakbedekking koepe/ 
Als afdichting wordt in plaats van het eerder gedachte 'harde' schubben 
die over elkaar heen schuiven zoals dit bij Hoberman wordt gedaan een 
doek gebruikt. Wat op afbeelding 6.10 al opvalt is dat deze in geopende 
toestand niet afdicht. In gesloten toestand draaien de punten naar elkaar toe 
en vormen dan een ges}oten geheel. Het doek bevindt zich tussen de 
dubbele scharen. 

2.4 Iris Dome Hoberman 

Ajb. 2.11 Iris Dome New York 
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Waar Chuck Hoberman begonnen is met het ontwikkelen van de 
Hoberman Sphere® heeft hij nu als doel gesteld om deze reeds 
ontwikkelde techniek toe te gaan passen op andere vakgebieden. 

Ajb. 2.12 Hoberman Sphere® Ajb. 2.13 Hoberman Sphere® open 
Zodoende is de iris dome ontworpen, een studiemodel voor een openend 
dak op een stadion. In zijn dichte staat, als in figuur 2.11, vormt de koepel 
een lamella dome. Ais dak heeft de koepel panelen die vrij over elkaar 
kunnen bewegen tijdens het openen of sluiten. In het New Yorkse 
'Museum of Modem Art' staat een werkend schaalmodel met een diameter 
van 1,5 meter van deze koepel. Ook staat er een bewegend deel van 
dezelfde koepel echter dan met een diameter van 20 meter. In de volgende 
afbeeldingen is deze iris-dome in open en gesloten toestand te zien met op 
de ac een deel van de grate koe I. 

~~--------~----------

Ajb. 2.14 Iris dome open Ajb. 2.15 Iris dome gesloten 
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De koepel wordt gecreeerd door dub bel gekromde elementen. De 
elementen hebben een hoek in het x-y-vlak en eveneens in het z-vlak. Door 
de elementen ook in het z-vlak te buigen wordt vanuit een platte structuur, 
waarin aileen kromming in het x-y-vlak zou zijn, de bolstructuur 
verkregen. Hoberman neemt als uitgangspositie de lengte van de 
elementen die naar de top steeds iets afneemt. Door deze methode ontstaat 
er een spitse vorm van de koepel. In open toestand zoals deze te zien is op 
afbeelding 2.14 is te zien dat als de koepel helemaal geopend is dat 
hierdoor nog steeds de spitse vorm te herkennen is. Ais de elementen 
aJlemaal dezelfde lengte hadden gehad zo;u in deze stand een cilinder 
moeten ontstaan. 
Voor de Expo 2000 te Hannover is een koepel ontwikkeld die de vorm van 
de gebombardeerde Frauenkirche van Dresden voigt. Dit als referentie naar 
de herbouw van deze kerk, die ondertussen is voltooid . De volgende 
afbeefding geeft deze structuur weer zoals deze tijdens de Expo was te 
zien . 

Ajb.2.16 Iris-dome Expo 2000 
Deze koepel is geheel inklapbaar aangezien hij uitsluitend bestaat uit de 
structuur, dakafdichting ontbreekt. Voor het openingsmechanisme en ook 
om de structuur stabiel in elke situatie te krijgen zijn hydraul ische cil inders 
gebruikt. In afbeelding 4.26 zijn deze duidelijk te herkennen. 
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Ajb. 2.17 Expo Iris-dome geopend Ajb. 2.18 Expo Iris-dome gesloten 
Hoberman gebruikt steeds losse knopen die vier elementen verbinden. De 
elementen worden met een stiftverbinding aan de knopen bevestigd om zo 
enige beweging en rota tie op te kunnen vangen. Echter door deze manier 
van verbinden wordt er theoretisch een instabiele knoop gemaakt. Deze 
knoop wordt in afbeelding 2.19 weergegeven. Door de afstand tussen de 
stiften kan er rotatie van de knoop optreden. Dit zou kunnen ontstaan door 
excentrische belasting van de knoop. Er zal dan ook een koppeling in de 
knoop zijn die minimaal twee elementen met elkaar koppelt. De beweging 
van de elementen zijn afhankelijk van elkaar en daardoor kan er een 
koppeling worden gemaakt door bijvoorbeeld het toepassen van een 
tandwiel. Door deze koppeling wordt knooprotatie voorkomen . De 
uiteinden van de elementen bevatten een cilinder waarin de stiften zijn 
geplaatst. Door de koppeling met de cilinder om de stiften kan er een 
moment worden overgebracht. Uit nader geometrisch onderzoek is 
gebleken dat er teven een hoekverdraaiing zal plaatsvinden. Dit is mogelijk 
gemaakt door de stiften en cilinders licht gekromd toe te passen. De 
cilinder kan een kleine translatie maken over de stift, hierdoor is een 
hoekverdraaiing mogelijk. In elke stand maakt de cilinder contact met de 
stift waardoor er momenten kunnen worden overgedragen. 
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Afb. 2.19 Knoop Ajb. 2.20 Knoop 
De basis van de koepel varieert afhankelijk van de stand van de koepel. De 
basis neemt in open stand toe en in gesloten stand af. Om deze translatie op 
te vangen zijn er radiale sleuven toegepast waarin de knooppunten kunnen 
bewegen. Afbeelding 2.16 geeft het zijaanzicht van de koepel weer waarin 
deze sleuven zijn te herkennen. Om de werking duidelijk te maken is de 
volgende afbeelding toegevoegd. Hierop is de basisring yah de koepel te 
zien en twaalf sleuven waarin met rood de beweging van de knooppunten 
is aangegeven . 

Ajb. 2.21 Basisring koepel met de sleuven 
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Hoberman heeft de meeste ideeen nog niet toegepast. De toepassingen die 
wei zijn gemaakt bevatten geen dakbedekking, al heeft hij voor het model 
in het 'Museum of Modem Art' een schaaldak bedacht. Over elkaar heen 
bewegende schalen, net als de schubben van een vis. 

2.4.1 Werking koepel 
Het beginprincipe voor de koepel is een schaar in het platte vlak zoals 
onderstaand. Dit is in het bovenstaande reeds omschreven en hier worden 
de nog even kort aangehaald. 

Afb. 2.22-6.25 Rechte - en gebogen scluwr 
Het begin is een rechte schaar welke in de lengte kan toenemen en dan 
automatisch in de breedte afneemt. De tweede stap is de elementen in een 
richting buigen onder een bepaalde hoek. Hierdoor ontstaat een totale 
schaar in de vorm van een punt die in meervoud hiervan een cirkelvormige 
plattegrond kan vonnen. Tot dit punt is er een platte structuur gecreeerd . 
Om tot een driedimensionale structuur te komen kan allereerst het 
middelpunt van de cirkel omhoog worden verplaatst. 
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Ajb. 2.26 Platte structuur 
Als het middelpunt wordt opgetild wordt de hoek tussen de punten iets 
kleiner. Hieronder zijn de lijnen te zien waartussen de scharen moeten 
komen. 

Ajb. 2.27 Verhoogd middelpunt. 
Door scharen met een hoek toe te passen die overeen komt met de hoek in 
het model met het verhoogde middelpunt, ontstaat automatisch deze 
structuur. Nemen we als uitgangspunt een schaar met een hoek 1 van 30 
graden dan zijn er 360/30 = 12 stuks nodig voor een volle structUUf. 
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Ajb. 2.28 Verhoogd middelpunt 
Verhogen we het middelpunt dan is hoek 2 kleiner dan hoek 1. Bij een 
toepassing van eveneens 12 scharen gebaseerd op hoek 2 dan wordt een 
kegelvorm gevormd waarvan de bovenstaande atbeelding 1112 vormt. De 
hoogte van de kegel is te varieren door de nieuwe hoek (hoek 2) kleiner 
dan weI groter te maken. 
Op deze wijze kan een kegelvorm worden verkregen echter om tot een 
meer gekromd vlak te komen kunnen nog twee principes worden 
toegepast. De eerste is het verplaatsen van het schamierpunt zoals op de 
onderstaande a 

~~~--~~----~~-------------------------

Ajb. 2.29 Verplaatsen knooppunt 
Door het verplaatsen van de middenknoop, oftewel een hoek in de tweede 
richting van het element mee te geven wordt een soort bolsegment 
ontworpen. Op de onderstaande afbeelding is een drietal gekoppelde 
scharen te zien. 
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Ajb. 2.30 Gekoppelde scharen 
Moe il ijkheid bij deze methode is weI dat het geometrisch moet kloppen. 
De randknooppunten moeten weI bij elkaar aansluiten dus daar moet de 
gekozen hoek op af worden gestemd. 
Nog een methode is door in een schaarelement de lengte te varieren. Door 
naar boven toe gezien de elementen boven het knooppunt iets korter te 
maken zal de schaar iets meer naar binnen willen bewegen. Door met deze 

varieren kan de bolheid van de koepel worden be·invloed. 

Ajb. 2. 3/ Verschiliende Lengle 

2.5 Scharende koepel Kokawa 
In afbeelding 2.32 staat het ontwerp voor de koepel van Kokawa 
afgebeeld. Kokawa heeft als uitgangspunt de koepels van Pellegrino en 
Hoberman genomen. 
Uitgangspunt voor de koepel is een bol met de straal r, zie figuur 2.34, 
welke wordt gesneden door een vlak bepaald door hoek <p. 
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Ajb. 2.32 Koepel Kokawa Ajb. 2.33 Beweging koepel 
De geometrie voor de koepel wordt bepaald door het snijden van een bol 
met een vlak door de top van de bol heen. Hier is dit gedaan bij t=O en dat 
is in dit deelonderzoek in de midden positie. In deze positie liggen de 
knooppunten allemaal op een bol. De bepaling van de knooppunten is in de 
volgende twee afbeeldingen te zien. De bol met straal r wordt door een 
vlak doorsneden dat tevens door de top van de bol gaat. Op afbeelding 2.34 
is dit te zien, door tevens een hoek <p aan te geven wordt de hoogte van de 
koepel bepaald. In afbeelding 2.35 is het bovenaanzicht van de snede door 
de bol te zien. De punten op de bol worden bepaald door allereerst een 
starthoek te bepalen. Door deze starthoek ligt punt 1 vast, dit is een punt op 
de basis van de koepel. De andere punten worden bepaald door steeds 
vanaf punt 1 het snijvlak met een bepaalde hoek te roteren. In de 
afbeelding is dit te zien als 9'2, 923 en verder. Deze hoek is ook weer vrij te 
kiezen en bepaald het aantal spiralen dat de koepel vormen. Het aantal 
elementen per spiraal is vrij te kiezen. 
Met de hierna volgende formules kunnen bij gekozen uitgangspositie de 
cobrdinaten van de verschillende punten worden bepaald. 
De volgende varia belen moeten eerst worden bepaald: 
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z 

Ajb. 2.34 Doorsnede 01 

y 

Ajb. 2.35 Bovenaanzicht bol 
Straal r 
Hoek <p van het snijvlak 
De hoek tov. de x-as van punt 1; 8, 
De hoek tussen de punten; 8 j 

Het aantal elementen per spiraal; n 

x 

x 

De volgende formules bepalen de coordinaten: 
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sin lP{ cos t + cos( ~) * sin t * tan (Ji }r 
Xi = 

1 + cos 2 (lP) * tan 2 (J. 
2 ' 

Yi = tan (JiXi 

z = r- tan(lP)x,. , 2 
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Bij openen en sluiten van de koepel komen de knooppunten iets van de 
bolvorm af te liggen. Dit veroorzaakt een kleine hoekverdraaiing in de 
knopen die dan ook opgevangen behoort te worden. Hiervoor is een 
principe bedacht dat in de universele knopen deze hoekverdraa1iing kan 
opvangen. Doordat de knopen deze hoekverdraaiing op moeten vangen is 
de verbinding niet helemaal stijf. De koepel zal dan ook niet helemaal 
stabiel zijn. Om de koepel toch stabiel te krijgen worden er 2 ringen 
toegevoegd aan de constructie. Een ring aan de top en een ring aan de basis 
van de koepel. In afbeelding 2.33 is de positionering van deze ringen te 
zien. Door zowel binnen als buitenring toe te passen ontstaat er een 
schaalstructuur. Deze ringen bestaan uit meerdere uitschuivende cilinders. 
De buitenste ring kan goed worden voorgesteld met elektranische 
besturing. Echter de binnenste ring heeft grate wisseling in [engte welke 
lastig op te vangen is. Dit wordt opgevangen door cil inders van 
verschillende diameter over elkaar te laten schuiven. 
Nadelen van dit ontwerp zijn dat de elementen tussen de knopen van lengte 
veranderen. Als een spiraal wordt beschouwd neemt de lengte steeds iets 
toe. Het element tussen de knopen 1 en 2 is iets langer dan het element 
tussen knoop 2 en 3, enz. Verder is de toevoeging van de ringen een nadeel 
omdat de top hierdoor niet helemaal gesloten kan worden. Hiervoor kan 
weJlicht een oplossing gevonden worden door de top van Pellegrino's 
koepel te combineren met de rest van Kokawa's koepel. Voordeel van deze 
koepel is wei dat met een uniforme knoop de hele koepel kan worden 
gemaakt. 
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3 Onderzoek invulling scharende koepels 

3.1 Inleiding 
De koepels en structuren die tot nu toe zijn ontworpen zijn nagenoeg 
steeds gemaakt zonder een afdichting. Vaak wordt de bewegende structuur 
als het doel gezien, zonder dit echt als bruikbare toepassing te gebruiken. 
Zo is er de koepel die tijdens de Expo 2oo0 te Hannover de gerenoveerde 
Frauenkirche symboliseerde. Dit werd gedaan door de spitse contour die 
door de scharen ontstond, echter de scharen vormen geen gesloten dak. 
Een veel voorkomende oplossing v~~r dakafdichting is de onderstaande. 

Afb. 3.1 Sluiten dakpanelen 
In afbeelding 3.1 is te zien hoe panelen op de constructie liggen en als de 
koepel gesloten wordt langzaam naar elkaar toedraaien. Nadeel van deze 
oplossing is als het dak open is, de panelen niet aansluiten en zo een 
geheel open dak ontstaat. Als het dak v~~r bijvoorbeeld een stadion zou 
worden gebruikt dan zou het dak zich in de linker toestand nog steeds 
boven de tribunes bevinden. Doordat de panelen in die toestand niet 
aansluiten ondervindt men dan geen voordelen van de bovenliggende 
constructie . 

Afb. 3.2 Panelen van doek als afdichting 
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Een soortgelijke oplossing is het gebruik van doek als paneel. De manier 
van bewegen is gelijk, de doeken worden naar elkaar toegedraaid zodra de 
koepel wordt gesloten. Als de koepel open staat, zoals op afbeelding 3.2 te 
zien is, sluiten de panelen niet aan. Hierdoor biedt de koepel aileen de 
nodige bescherming als hij geheel dicht is. 
Een andere oplossing is het gebruik van panelen die radiaal van buiten naar 
binnen bewegen. De beweging verschilt met de bovenstaande oplossing 
maar het werkt nagenoeg hetzelfde. Ook bij deze oplossing is in open 
positie het dak niet sluitend. Er zit ruimte tussen de panelen zodat er geen 
bescherming wordt geboden . In de volgende afbeelding zijn de driehoekige 

anelen te herkennen. 
~~ 

Afb. 3.3 Driehoekige panelen op gesloten koepel 
Een afdichting van dergelijke bewegende koepels moet ook op andere 
manieren kunnen worden gedaan. Door het toepassen van een andere 
geometrie of andere materialen kan er een invulling van de ruiten worden 
ontwikkeld welke de vervorming kan volgen. Door zo'n oplossing te 
creeren is het dak in elke stand bruikbaar. Wordt het dak voor een stadion 
gebruikt dan zal het in half open toestand ook bescherming bieden aan de 
supporters omdat nu de afdichting weI aansluit. Gedacht kan worden aan 
een oplossing met luchtkussen. Luchtkussens hebben vaak een mate van 
vervormbaarheid en dat in combinatie met een rekbaar materiaal zou een 
oplossing kunnen zijn. Op die wijze wordt gebruik gemaakt van zowel 
geometrische - en materiaaltechnische eigenschappen. 

3.2 Probleemstelling 
De moeilijkheid om een invulling v~~r de ruiten te vinden ligt in het feit 
dat een ruit in twee richtingen vervormt. In de onderstaande afbeelding is 
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weergegeven hoe een ruit vanuit een middenpositie moet kunnen 
vervormen. 

Ajb. 3.4 Vervorming ruit 
Tijdens het openen en sluiten van de koepel neemt de ene doorsnede af 
terwijl in de richting loodrecht hierop de doorsnede juist toeneemt. Dit is 
een simpele en heJdere beweging, echter om hiervoor een invulling te 
vinden is erg lastig. Het onderzoek naar een goede oplossing is hierna te 
lezen, per paragraaf wordt een optie behandeld. Hierbij zijn verschillende 
modelJen gemaakt, zowel als maquette evenaJs in de vorm van 
computermodellen. 

3.3 Vlak gespannen membraan 
De ruimte tussen de scharen is op verschillende manieren af te dichten. De 
eerste bekeken manier is het afdichten met een doek strak gespannen 
tussen de scharen. Aangezien de ruimte tussen de scharen grote 
vervormingen ondergaan in twee richtingen is dit zeer lastig met vlak 
gespannen membraan op te lossen . Het doek zal in twee richtingen flink 
voorgespannen moeten worden en hiervoor dan ook moeten bestaan uit een 
zeer elastisch materiaal. Te denken valt aan EPDM en latexachtige 
materialen. De eerste is vrij weersbestendig zodat hier een redelijke 
levensduur kan worden gegarandeerd, de tweede zal een kortere 
levensduur hebben en bij het toepassen zal dan ook rekening moeten 
worden gehouden met tussentijds vervanging. Nadeel bij de toepassing is 
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dat om de voorspanning die in twee richtingen nodig is, groot genoeg te 
krijgen om plooi tegen te gaan. De vervormingen van de ruitvorm zijn 
dusdanig groot in beide richtingen dat dit een zeer lastige opgave is en erg 
veel vervormingcapaciteit van het te gebruiken doek vergt. Doordat er op 
deze manier een membraan nodig is met grote elasticiteit zal dit bij een 
externe belasting als wind of sneeuw dan ook grote vervormingen geven. 
Dit is echter tegenstrijdig met het uitgangspunt het dak weersbestendig te 
maken. 

Ajb. 3.5 Frame ingevuld met EPDM-folie 

In afbeelding 3.5 staat een frame afgebeeld met EPDM als invulling. Er is 
getracht om het doek in te klemmen maar zoals op de afbeelding al 
duidelijk wordt is dit maar gedeeltel ijk geslaagd. Het doek begint al 
scheurvorming te vertonen. Dit is natuurlijk door een andere verbinding 
wei te voorkomen maar uit het model bleek al wei dat bij vervorming toch 
snel plooien zuBen ontstaan. Het doek kan om een strip worden gevouwen, 
op deze wijze zal het doek niet scheuren maar het gedrag van het doek in 
het frame blijft nagenoeg gelijk. Er zullen zeer snel plooien optreden zelfs 
als het doek voorgespannen wordt. Het voorkomen van plooivorming is 
een van de uitgangspunten dus zal deze oplossing niet voldoen. 
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3.4 Plat kussen 

Ajb. 3.8 & 3.9 VenJorming plat kussen 

3.4.1 Vormbepaling 
Door het vlak met een 3dimensionaal doek te vullen te vullen kunnen rek 
van het materiaal en vervormbaarheid van geometrie samen gaan werken. 
Dit zou kunnen leiden tot een afname in rek van het materiaal bij een 
gel ij ke vervorming van de ruit ten opzichte van de ruit ingevuld met een 
vlak doek. 
Een 3D-vorm zou een pneumatisch gespannen kussen kunnen zijn, zie de 
foto's 3.6 en 3.7. 

3.4.2 Vervorming schaalmodel 
Bij de productie van het model is gebruik gemaakt van PVC-folie, dit 
omdat deze folie hoogfrequent is te lassen en daardoor goed te 
vervaardigen is tot een schaalmodel. Nadeel van het materiaal is dat het 
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nauwelijks rekbaar is en deze eigenschap dus niet goed bekeken kan 
worden in het model. 

l' 707 ----->If ,,'-, ----- 718 _____ J 
1 1 

Ajb. 3.10 Vervorming diagonaal 
Kijken we naar het gemaakte model dan vallen er gelijk enkele dingen op. 
De vervormbaarheid van de geometrie valt erg tegen, want rekken doet het 
materiaal nauwelijks. In afbeelding 3.10 is een doorsnede van de diagonaal 
te zien, aan de linkerkant in onvervormde toestand, de rechter geeft de 
plooi in vervormde toestand weer. Door de beperkte rek is de verlenging 
van de diagonaal uit de wiskundige geometrie te halen. Wanneer dit wordt 
gedaan is te zien dat bij een klein gebolde kussen de toename van de 
diagonaal, van 707 naar 718 mm, slechts 1,6 % bedraagt. Door het kussen 
dikker te maken is een grotere vervormingscapaciteit te verwachten. 
Theoretisch zou de doorsnede maximaal een bol kunnen zijn, dit betekent 
een materiaallengte van 1111 mm en kan dan ook leiden tot een 
theoretische verienging van 57%. 
Bij het vervormen valt de plooivorming direct op. In de richting van de 
diagonaal die wordt veriengd is duidelijk te zien dat dit gepaard gaat met 
het strak trekken van de pvc. In deze richting ontstaat een strakke plooi 
terwijl in de andere richting er wat materiaal over is en hier een kleine 
opbolling ontstaat. 

3.4.3 Conclusie 
Waar een vlak membraan nagenoeg vormvast zal zijn is hier door de 
geometrie toch een kleine vervorming mogelijk. Er is aangetoond dat een 
oplossing middels rek van het materiaal en vervormbaarheid van geometrie 
kan leiden tot een bevredigend eindresultaat. Dat dat bij deze geometrie 
nog niet het geval is blijkt uit de kleine vervormbaarheid van de geometrie. 
Er zal dan ook naar een andere geometrie moeten worden gezocht die een 
grotere vervormbaarheid mogelijk maakt. 
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3.5 Draadmodel 

Afb. 3.11 & 3.12 Slap kussen versterkt met draden 

Afb. 3.13 & 3.14 Vervorming van het model 

3.5.1 Vormbepaling 
Voor de vervorming kan worden gezocht naar een erg rekbaar materiaal of 
juist naar een erg vervormbare geometrie. In de bovenstaande oplossing is 
gebruik gemaakt van een heel rekbaar materiaal, om dit geheel toch 
stevigheid mee te geven is het kussen gesteund door een kabelnet. Het net 
vormt in feite de hoofddraagconstructie en de ballon wordt zo secunda ire 
constructie. Het is een oplossing die in uitgangspositie te zien is in de 
afbeeldingen 3.11 en 3.12. 
Het kabelnet is in het platte vlak vrij te vormen omdat het uit evenwijdige 
lijnen bestaat. Door het opblazen van het kussen klopt dit niet helemaal 
meer, maar bij benadering gaat dit zeker nog op. De ruit wordt op deze 
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wijze in kleine ruitjes verdeeld en deze vervormen met de ruit mee doordat 
het materiaal deze rek aan kan. 

3.5.2 Vervorming schaalmodel 
Op de afbeeldingen 3.13 en 3.14 is het model te zien in vervormde 
toestand. De vervormingcapaciteit is aan de hand van het model bepaald 
door middel van meten. De uitkomst zal dan ook niet heel exact zijn maar 
dat is in dit stadium ook niet nodig, een goede indicatie is wei te geven. Uit 
metingen blijkt dat het model gekeken naar doorsnede over de diagonaal 
een toename van 4 cm kent, dit betekent een toename in de doorsnede van 
21 %, in de andere richting resulteert dit in een verkorting van 10 procent. 
Het kabelnet voigt de vervorming evenwijdig aan de ruit terwijl het kussen 
dit door middel van rek doet. Ais de druk hoog genoeg blijft in het kussen, 
zal een plooivrij aanzicht ontstaan. Op afbeelding 7.13 is duidelijk te zien 
dat de oppervlakte tussen de kabels steeds bestaat uit kleine opgebolde 
ruitjes. Door het gebruik van het kabelnet verklein je de schaal en daarmee 
ook de straal van de kromming. Een kleinere kromming betekent een 
lagere spanning in het doek. 
Wat verder nog duidelijk naar voren komt tijdens het onderzoeken is dat 
het model behoorlijke weerstand biedt tegen het vervormen. Vanuit 
vervormde toe stand merk je dat het kussen weer naar zijn oorspronkelijke 
vierkante vorm wil gaan . 

3.5.3 Conclusie 
Positief punt is dat dit model redelijk vervormbaar is en ook dat dit alles 
zonder plooi gaat. De kleine opbolling tussen de kabels zorgen voor een 
interessant uiterlijk. 
Groot nadeel bij dit model is het gebruik van het rekbare materiaal. Bij 
gebruik van een rubberachtig materiaal als latex of EPDM moet ernstig 
rekening worden gehouden met slijtage en dus ook lek gaan van een 
ballon. Door het heen en weer bewegen zal het materiaal langs de kabels 
slijten maar ook door externe factoren kan een ballon lek raken. Eerder 
werd al aangegeven dat het model de vierkante positie als basis heeft en 
daar bij vervorming eigenlijk automatisch naar terug wil keren. Mocht een 
ballon lek raken wat is hiervan dan de invloed op de gehele constructie. 
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Laat staan als er bijvoorbeeld meerdere op eenzelfde plaats kapot gaan, 
hoe wordt dit dan opgevangen? Vervolgens moet er ook nog vervanging 
plaats vinden. Wederom een lastige opgave, die deze optie toch erg 
negatief be'invloedt. 

3.6 Kegels 
De ruimtes tussen de scharen vormen steeds bij benadering 
parallellogrammen met gelijke zijden. Door kussens in de vorm van twee 
kegels met de grondvlakken tegen elkaar tussen de scharen te plaatsen kan 
deze ruimte op worden gevuld. Ais de kussens volledig worden 
opgeblazen nemen deze de geometrie van de twee kegels aan. Door de 
druk in de kussens te varieren zouden ook de positie van de scharen 
kunnen varieren. Ais je van de scharen een koepelstructuur maakt zal deze 
door het eigen gewicht de koepel in willen klappen. Tijdens de Expo 2000 
werd de koepel hydraulisch omhoog gedrukt. Wellicht zou bij dit principe 
de hydraulica vervangen kunnen worden door pneumatiek. Door de 
luchtdruk in de kussens te laten afnemen zullen deze vanuit de ideale 
kegelgeometrie kunnen vervormen en daardoor de scharen laten 
'inzakken' . 

Ajb.3.15 Kussen in frame in horizontaLe posilie 
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Deze optie is zeer uitgebreid onderzocht en verschillende aspecten zijn 
bekeken. Zo kunnen de kussens, gemaakt in de vorm van twee kegels, op 
twee manieren geplaatst worden. De lengteas in horizontale positie (zoals 
op afbeelding 3.15) of in verticale positie. 
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Ajb. 3.16 Kussen in frame in verticaLe positie 

3.6.1 Excel 

.' 

, , J 

Allereerst is met behulp van het programma Excel onderzocht wat de 
maximale rek in een dergelUke kegel zou zijn bij een opgelegde 
vervorming. Dit is gedaan op basis van wiskundige figuren. In het midden 
van het kussen vormen de twee samenvallende grondvlakken een cirkel. 
Door een kracht op die cirkel te zetten zal deze gaan vervormen en meer 
richting ell ips gaan. Door van die vervorming uit te gaan kun je met behulp 
van de stelling van Pythagoras het verschil in lengte uitrekenen tussen de 
beginvorm en de uiteindelijke vorm. De verschillende uitgangsposities en 
de daarbij steeds veranderde geometrie zijn in excel-sheets uitgezet. 
De structuur is zoals eerder al is besproken op te delen in verschillende 
punten. De 360 graden van een cirkel wordt dan verdeeld in bUvoorbeeld 
30 punten van elk 12 graden. Met behulp van de sheets is gekeken naar 
verschillende hoeken en de hierbij behorende verienging van de figuur. 

Hieruit blijkt dat vanuit geometrisch oogpunt een vervorming van 
maximaal 300 procent te verwachten is. Materiaal technisch gezien is dit 
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erg hoog, EPDM zou bijvoorbeeld nog wei zo'n rek aankunnen maar als je 
een materiaal herhaaldelijk maximaal gaat belasten zal het sneller kapot 
kunnen gaan. Meenemende dat het als dak wordt gebruikt en dus ook bloot 
gesteld wordt aan weersinvloeden als regen, zonneschijn en uv-straling is 
het niet verstandig om de capaciteiten van het materiaal tot het uiterste te 
benutten. In bijlage hoofdstuk 3 zijn de sheets te vinden waarmee is 
gerekend. 
Deze methode geeft in eerste instantie weI enig inzicht maar de 
aangenomen vervorming komt echt niet overeen met de te verwachten 
vervorming. Deze zal namelijk niet geheel ellipsvormig zijn aangezien de 
interne druk zal zorgen dat het kussen dat de twee zijkanten ook een ideale 
spanningsverdeling zoeken. Dit wordt in de volgende afbeelding 
toegelicht. 

Ajb. 3.16 Links de beginsituatie; midden het veronderstelde gedrag; rechts het 
werkelijke gedrag 
Doordat in de interne druk zal de doorsnede meer gaan vervormen richting 
de rechter afbeelding, ook doordat geometrisch gezien op die manier de 
rek in het materiaal het kleinst is zal de rechter doorsnede ontstaan. 
Doordat er eerst van de middelste geometrie is uitgegaan kloppen de 
uitkomsten niet. Om een beter beeld te kunnen vormen over de vervorming 
is deze driedimensionaal bekeken. 
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3.6.2 GSA draadmodel 
Aangezien de theoretische kijk met behulp van wiskundige figuren geen 
goede benadering geeft, is er vervolgens gekeken met het EEM 
computerprogramma GSA van oasys om door middel van een draadmodel 
een beter oordeel en analyse te kunnen geven. Door de kussens als 
draadmodel te bekijken is het mogelijk om ruimtelijk te zien wat er 
gebeurt. De draden vertalen steeds een equivalent stukje doek. Ook de 
interne luchtdruk is op dezelfde wijze toegepast. Verder is er op het frame 
een varierende kracht gezet die daardoor een verplaatsing veroorzaakt. 

L, 
Ajb. 3.17 Draadmodel GSA, diameter 400 mm ell frame 500 * 500 mm 
Hieronder staat het frame afgebeeld met de bijbehorende doorsneden. 
Hierin komt het frame duidelijk naar voren en dat de stukken doek vertaalJd 
zijn naar draden met gelijk oppervlak als het doek. De keuze om dit door 
middel van draden te doen is omdat deze niet richtingsafhankelijk zijn. 

Ajb. 3.18 Draadmodel GSA, doorSlleden 
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Doordat de kracht op het frame steeds een 'gedwongen' verplaatsing 
veroorzaakt kan deze verplaatsing uit worden gezet tegen de verkregen 
waarde spanning. Aangezien de spanning in het materiaal bekend is kan 
met behulp van de wet van Hooke de rek in het doek worden bepaald. De 
relatie tussen de waarden verplaatsing en rek zijn uitgezet in Excel-sheets, 
hierop komt naar voren wat de rek in het materiaal is bij een bepaalde 
verplaatsing. Aangezien het materiaal gebonden is aan een bepaalde 
maximale rek, zal dit de beperking in de maximale verplaatsingen bepalen. 
Deze grafieken zijn voor verschillende uitgangswaarden gemaakt. 
Allereerst het kussen met een diameter van 400 mm. en randen van 500 
mm. en een E-modulus van 1000 N/mm2 met een varierende interne druk 
van 0,25, 0,5 en 0,75 bar. Vervolgens zijn er varianten van de geometrie 
bekeken, de diameter van de cirkel is steeds aangepast zodat ook een 
kussen met diameters van 300,500 en 600 mm. zijn bekeken. 
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Ajb. 3.19 Graftek rek verplaatsing kussen diameter 400 mm 
De negatieve verticale vervorming op de bovenstaande grafiek wordt in het 
model veroorzaakt door een kracht die ornhoog is gericht. Het resultaat van 
deze vervorming wordt in afbeelding 7.19 weergegeven. De maatgevende 
rek zit bij deze belasting in het midden van het kussen, dit is in afbeelding 
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7.20 te zien. Je ziet duidelijk dat deze wijze van belasten vooral de 'ringen' 
belast. In de ring in het midden zijn de spanningen het grootst. In 
werkelijkheid zal de kracht in een doek niet zo expliciet in twee richtingen 
worden gescheiden en dus voldoet het behaalde resultaat niet geheel aan de 
werkel ijkheid. 

Ajb. 3.20 Vervorming hI} trekken Ajb. 3.20 Spanningen hi} trekken 
De positieve verticale vervorming op afbeelding 3.19 wordt in het model 
veroorzaakt door een kracht die ornhoog is gericht. Het resultaat van deze 
vervorming wordt in afbeelding 3.22 weergegeven. De maatgevende rek 
zit bij deze belasting in het uiteinden van het kussen, dit is in afbeelding 
3.23 te zien. Je ziet duidelijk dat door op het kussen te drukken het 
resultaat sterk verschilt van een trekbelasting. Nu worden de ringen 
nauwelijks belast maar zijn de spanningen in de lengterichting het grootst, 
dit is te zien op afbeelding 3.23. 

Ajb. 3.22 Vervorming hI} drukken Ajb. 3.23Spanningen hi} drukken 
In de grafieken staat steeds de rek in het materiaal op de verticale as. Op 
deze manier kan er worden afgelezen wat bij een bepaalde gestelde 
maximale rek de vervormingen kunnen zijn. Hiervoor is al besproken dat 
door de trekbelasting en drukbelasting verschillende spanningen ontstaan. 
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Dit is in de grafiek ook te herkennen. Er is duidelijk een verschil tussen de 
positieve - en negatieve vervorming te ontdekken. Er is gekeken naar de 
grootste spanning en daardoor wordt aan de verschillende zijden een ander 
element in beschouwing genomen. De spanning in deze elementen gaat aan 
beide zijden richting een asymptoot. 

3.6.3 Druk in de kussens 
De eerdere draadmodellen werden geschematiseerd door tie-elementen 
aangezien dit het beste de werkelijkheid van doek weerspiegelen. Doek 
kan ook aileen trek opnemen en dit is ook het geval voor tie-elementen. 
Tijdens het doorrekenen van de kussens bleek steeds dat aileen in het 
stalen frame druk kwam. Tijdens de controle op druk waarbij aileen druk 
in het frame werd gevonden bleek weI dat er meerdere elementen waren 
die spanningsloos waren . Oit is gecontroleerd door de tie-elementen te 
vervangen door bar-elementen. Bars werken in GSA als pendelstaven en 
kunnen dan ook slechts trek of druk opnemen. Door de draadelementen te 
vervangen door pendelstaven kan er worden gecontroleerd of er wellicht 
ook druk in het doek zou kunnen komen. Door het model vervolgens 
wederom door te rekenen bleek dat er vee I druk in de bars optreedt. Dit 
resultaat vertalend naar doek zal plooi opleveren. Om een mooi geheel te 
blijven houden en een voorspelbaar gedrag te hebben is dit resultaat niet 
gewenst. Ook bij het opvoeren van de interne luchtdruk blijven er 
elementen bestaan waarin druk zit. 

3.6.4 Schaalmodel 
In een schaal model is het bovenstaande nog eens beproefd, dit omdat zo'n 
model meer tot de verbeelding spreekt en daardoor wellicht meer inzicht 
geeft. De bovenstaande resultaten worden ook door het gemaakte model 
gerepresenteerd. 
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Ajb. 3.25 Schaalmodel vall boven getrokken 



ON1WERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXIBELE AFDICHTING' 

3.7 Meerdere eili nders 
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Ajb. 3.26 Meerdere cilinders 

Ajb. 3.27 verschillende Ajb. 3.28 Enkele cilinder 
hoagie 

3.7.1 Vormbepaling 
Een plat vlak is uitsluitend te vervormen door rek in het vlak. Dit is de 
reden dat er gekeken moet worden naar een geometrie die vervorming wei 
toelaat. Ais we kijken naar een cilinder dan is deze in doorsnede vrij te 
vervormen. Snijden we een slanke cilinder in het midden door dan kan 
deze nagenoeg vrij vervormen van cirkel naar ell ips, vierkant of 
bijvoorbeeld ruit. Om een kussen te maken moet er echter ook een top en 
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onderkant op de cilinder zitten en bij vervorming van het lijf van de 
cilinder zullen boven- en onderkant ook enigszins worden vervormd, de 
mate hiervan is afhankelijk van de hoogte van de cilinder. Maar door het 
gebruik van de cil rnder wordt het te vervormen vlak (boven- en onderkant) 
tussen de ruit vandaan gehaald en hierdoor minder belast dan met een vlak 
in de ruit zelf. Door het vlak op te vullen met meerdere cilinders krijg je 
afbeelding 3.26. Eigenlijk krijg je op deze wijze een dik kussen met de 
vlakken iets boven en onder de ruit. Hierdoor haal je niet het optimale uit 
de vervorming van een cilinder. Door de cilinders te laten varieren In 

hoogte kun je beter profiteren van de vervormbaarheid van het lijf. 

3.7.2 Vervorming schaal model 
Aangezien de bovenstaande modellen van samengestelde cilinders erg 
moeilijk te produceren zijn is deze optie theoretisch beoordeeld. In het 
bovenstaande stuk kwam de conclusie al naar voren. De vervormbaarheid 
van een cilinder is in de doorsnede erg groot. Ga je met meerdere cilinders 
een vlak vullen dan verplaats je het te vervormen vlak door boven en 
onder. Hierdoor wordt een gedeelte van de vervorming opgenomen door 
vervorming van het lijf maar ook nog een groot gedeelte naar de boven en 
onderkant van de cilinders. Dit kan worden veranderd door de hoogte van 
de cilinders te varieren, zie afbeelding 3.27. Op deze wijze kan elke 
cilinder bijdragen aan de vervormingcapaciteit. Elke top kan nu 
individueel vervormen, maar zal daarmee wei de cilinder ernaast 
be·invloeden. De capaciteit zal dan ook liggen tussen de vervormbaarheid 
van een enkele cilinder en meerdere cilinders van dezelfde hoogte. 

3.7.3 Conclusie 
Al is het gedrag van de cilinders met verschillende hoogte nogal complex 
voor te stellen, kan weI verondersteld worden dat een enkele cilinder een 
grotere vervorming kan ondergaan. Dit doordat een enkele cilinder 
uitsluitend zijn eigen vervorming voigt en hierin niet wordt be'invloed door 
andere omliggende cilinders. Waar een enkele cilinder precies in het 
midden zou worden vervormd wordt bij meerdere cilinders de cilinder ook 
boven het midden vervormd door de omliggende cilinders. Hierdoor is de 
invloed van de vervorming ook groter op de boven- en onderkant. Het 
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verdient dan ook voorkeur om eerst de optie met een enkele cilinder te 
onderzoeken. 

3.8 Koker 

Ajb. 3.31 Vervormd Ajb. 3.32 Vervormd 

3.8.1 Vormbepaling 
Eerder werd al aangegeven dat een cilindervorm wellicht een goede 
oplossing zou zijn, maar dit kan natuurlijk ook goed als kokervorm. Door 
de rechte zijden van een koker sluit deze goed aan bij de ruit. De koker zal 
dan de uitgangspositie vormen, zoals in atbeelding 3.29 en 3.30 te zien is. 
De doorsnede is vrij te vervormen, in de top zal de vervorming door 
combinatie van vervorming en rek worden opgevangen. 
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3.8.2 Vervorming schaalmodel 
Stel je bekijkt het model als draadmodel en gaat deze dan vervormen, de 
ene doorsnede zal dan verlengen, de ander verkorten. Je kunt dan twee 
doorsnedes maken, de een over de verlengende zijde, en ook over de 
andere zijde die verkort is. Gaan we dit uittekenen dan kun je zien dat in de 
lange richting het materiaal op trek wordt belast en hierdoor de bovenkant 
van de koker naar beneden wordt getrokken. In de andere richting zien we 
in de doorsnede dat de bovenkant ook naar beneden wordt getrokken maar 
dat dit in een mindere mate gebeurt dan de lange richting. Dit is een 
theoretische aanname en in de praktijk zien we dan ook dat de top toch aan 
de hand van de trek in de lengte richting zal dalen en hierdoor in de korte 
zijde materiaal 'over' zal zijn. Door dit verschijnsel zie je dat er in de 
hoeken van de korte zijde plooi ontstaat, een soo11 ophoping van materiaal 
dat in deze stand 'over' is. 

aa' 
H--+----t-l ~ bb' 

bovenaanzichl aa' bb' 

Ajb. 3. 33Vervormde doorsnede 
In atbeelding 3.33 wordt duidelijk gemaakt dat over de beide doorsnedes 
gezien er een verschil ~c is in de zakking van de top. Over de lange 
doorsnede aa' zakt de top meer waardoor in de richting van doorsnede bb' 
er materiaal 'over' is en hierdoor plooien ontstaan. 
De top vervormt in de vorm van buiging en blijft verder weI strak van 
vorm. Ret materiaal dat gebruikt is voor de modellen is niet erg rekbaar 
dus wellicht zou bij een rekbaarder materiaal er ook rek in de top ontstaan. 

3.8.3 Conclusie 
De top van de koker blijft mooi strak van vorm. Ret model is vrij goed te 
vervormen aileen ontstaat er enige plooi in hoek 2. Dit is dan ook het 
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nadeel van dit model en zou misschien opgelost kunnen worden door de 
zijden nabij hoek 2 taps toe te laten lopen, zodat deze hoek kortere zijden 
heeft dan bij hoek 1. De bovenkant blijft nu wei mooi strak, dit zou bij een 
eventuele aanpassing van de zijden weer anders kunnen zijn. Evenals het 
gedrag met een ronde top dat hiema besproken zal worden. 

3.9 Enkele cilinder 

Ajb. 3.36 Vervormd Ajb. 3.37 Vervormd 
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3.9.1 Vormbepaling 
Het model met de koker werkte vrij goed en wellicht kan met uitsluitend 
het veranderen van de top aJ een ander gedrag worden verkregen. En dan 
wordt er met name gekeken naar het gedrag in de hoeken van de ruit. Bij 
de koker ontstaat hier plooi en doordat bij een cilinder hier geen rechte 
hoek wordt gevormd kan dit misschien anders verlopen. 

3.9.2 Vervorming schaalmodel 
Het gedrag komt vrij goed overeen met het gedrag van de koker. Ook hier 
zien we plooien ontstaan in hoek 2 (zie afbeelding 3.36) aileen vervormt de 
top wei meer ten opzichte van de top van de koker. Dit is echter ook al 
enigszins te zien bij het onvervormde kussen op afbeelding 3.35 
rechtsboven en zal waarschijnlJijk komen door het feit dat een cirkel 
moeilijker te maken is dan een vierkant. Bij de vierkante top zijn de lijnen 
mooi recht gelast, bij de ronde bovenkant is het veel moeilijker om de 
vorm ook exact rond te krijgen. Een kleine afwijking doet hier al een plooi 
gaat ontstaan. Dit is dan ook in de afbeeldingen 3.36 en 3.37 te zien waar 
op de bovenkant duidelijk plooien aanwezig zijn die hoogstwaarschijnlijk 
het gevolg zijn van een niet exact ronde top. Maar het plooien van de wand 
in hoek 2 blijft ontstaan. 

3.9.3 Conclusie 
Er ontstaan twee problemen bij deze geometrie, de eerste is dat de 
geometrie erg lastig is om goed in modelvorm te maken. Hierdoor ontstaat 
er een gedrag dat hoogstwaarschijnlijk niet geheel overeenkomt met het 
gedrag van een goede symmetrische geometrie. Door de schaal te 
vergroten kan de invloed van imperfecties afnemen. 
Het tweede probleem is hetzelfde probleem als bij de koker ontstaat, 
namelijk de plooi in de hoek. Hiervoor zal dan ook een oplossing moeten 
worden gezocht. 
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3.10 Ovale cilinder 

Ajb. 3.40 Vervormd 

Ajb. 3.42 Vervormd Ajb. 3.43 Vervormd 
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3.10.1 Vormbepaling 
De vervorming van de ruiten gaat in sonunige gevallen van bijna een 
vierkant naar de vorm van een parallellogram. Om dit tegemoet te komen 
is de uitgangsvorm van het kussen ovaal gekozen, dit had ook een top 
kunnen zijn met de vorm van een parallellogram. Hard opgeblazen zal het 
kussen over de doorsnede in het midden een ronde vorm aan willen nemen, 
dit wordt echter tegengewerkt door de vorm van de top. De invloed van de 
top is afuankelijk van de hoogte van de zijden, hoe dichter de boven- en 
onderkant bij het frame zitten des te groter de invloed en des te meer de 
doorsnede naar een ovaal zal neigen. 

3.10.2 Vervorming schaal model 
Bij dit model is eveneens te zien dat de randen erg moeilijk perfect ovaal te 
maken zijn. In afbeelding 3.39 is de bovenkant van het kussen te zien, hier 
is duidelijk vast te stellen dat de rand niet helemaal een ellips vormt. Dit 
komt door de productie van het model en heeft wei een kleine invloed op 
de werking van het model maar met dit in het achterhoofd kunnen we wei 
de grote lijn vast stellen. 
De modellen die hiervoor zijn besproken zijn allemaal geheel symmetrisch 
van geometrie, echter deze niet. Hierdoor zal de vervorming van het 
kussen bij de twee vervormingen van de ruit verschillend zijn. Dit is te 
zien in de afbeeldingen 3.40 - 3.43 waarop in de eerste twee verienging in 
de lange richting van het kussen plaats vindt. In de laatste twee 
afbeeldingen is de verJenging naar de korte zijde van het kussen te zien. 
De verJenging van de ruit in de lange zijden van het kussen leidt een zelfde 
gedrag in als bij de andere modellen. De lange zijde komt onder trek en in 
de hoek blijft materiaal over dat gaat plooien. Dit is te zien in afbeelding 
3.38 en viel ook al op bij de vorige modellen. In afbeelding 3.39 is te zien 
dat de top van het kussen nagenoeg niet vervormd, aileen de oneffenheden 
van de productie zijn op de afbeelding te zien. 
De onderste afbeeldingen iaten zien hoe het kussen reageert op een 
verkorting van de lange zijde. Op de linker afbeelding is aan de bovenkant 
een golvend oppervlak te herkennen. Hier wordt wederom duidelijk dat 
ook hier de wand gaat plooien. Van de bovenkant gezien lijkt het kussen 
de vervorming wei goed te kunnen volgen. Aan de linkerzijde van de 



ONTWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXIBELE AFDlCHTING' 

bovenkant is weI een kleine deuk te zien, maar dit komt waarschijnlijk 
wederom door de oneffenheden in de productie. In afbeelding 7.38 is de 
golvende rand al te zien en bij enige vervorming zal dit een rol gaan 
spelen. 

3.10.3 Conclusie 
Twee resultaten komen steeds naar voren bij het bestuderen van de 
modellen. De eerste is dat de productie van een perfect symmetrisch model 
erg lastig is en de ongelUkheden invloed hebben op de vervorming en er 
plooien door kunnen ontstaan. Het tweede resultaat is dat er in de 
doorsnede die verlengt er trek in de huid ontstaat. Hierdoor wordt de top 
naar beneden getrokken en dit resulteert dan in de andere richting tot het 
vormen van plooien. De productie buiten beschouwing latend is hier 
wederom geen oplossing gevonden voor het plooien van het lichaam. 
Wellicht kan de vervormde situatie als uitgangspunt worden genomen en 
het model daar op afstemmen. In de vervormde situatie is het kussen dan 
plooivrij en wellicht blijft dat zo als het dan wordt vervormd naar de 
uitgangspositie. 

3.11 Platte cilinder 

Ajb. 3.44 Uitgangspositie Ajb. 3.45 Uitgangspositie 
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Ajb. 3.46 Vervormd Ajb. 3.47 VenJormd 

3.11.1 Vormbepaling 
Om tot een beter inzicht te komen van de mamer waarop de kussens 
vervormen is er ook gekeken naar eenzelfde cil inder als eerder echter nu 
met een lagere randhoogte. Deze was 100 mm en is bij dit model verlaagd 
naar70 mm. 

3.11.2 Vervorming schaalmodel 
Bij het onderzoeken van dit model wordt het snel duidelijk dat de invloed 
van de hoogte van het kussen van grote invloed is. De vervormbaarheid 
van dit kussen is aanzienl ijk lager dan die van het kussen met de hogere 
wand . In afbeelding 3.47 is goed te zien dat hier grote plooivorming 
optreedt. Op de vervorming van de bovenkant gezien is een duidelijke 
plooi te zien, dit komt waarschijnlijk gedeeltelijk door de productie van het 
model, dit bepaald de positie van de plooi, maar ook zeker de matige 
vervormbaarheid heeft hier invloed op. 

3.11.3 Conclusie 
Uit dit model blijkt dat de hogere breedte hoogte verhouding van de 
kussens beter werkt dan het hierboven geteste model. Door de boven- en 
onderkant verder van het frame te plaatsen krijgen de wanden beter de 
mogelijkheid om de vervorming op te vangeo. 
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3.12 Cilinder variabele zijkant 

Afb. 3.48 Uitgangspositie Afb. 3.49 Uitgangspositie 

Afb. 3.50 Vervormd Afb. 3.51 Vervormd 

3.12.1 Vormbepaling 
Uit de voorgaande modellen werd menigmaal geconcludeerd dat er bij het 
vervormen plooi in de hoek ontstaat. Om deze plooivorming te 
verminderen of zelfs weg te nemen is er een model gemaakt dat in de twee 
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hoeken waar de plooi steeds optreedt een lagere wand heeft dan op de 
andere 2 hoeken. 

3.12.2 Vervorming schaal model 
De aanpassing ten opzichte van de in §7.8 besproken cilinder werpt 
vruchten af. De plooivorming is hier minder groot echter nog wei steeds 
aanwezig. De boven en onderkant blijven ook nagenoeg plooivrij, de enige 
plooien die zich vormen kunnen aan de productiewijze toegeschreven 
worden . 

3.12.3 Conclusie 
Dit model is een stap in de goede richting. Uit de bovenstaande modellen 
is Iering getrokken en door de wanden van het model aan te passen kan het 
beter tegen vervormen. De mate van vervormen blijft gelijk maar het 
kussen plooit weI mindeL Het kussen is aileen nog steeds niet helemaal 
plooivrij dus zal het nog aangepast moeten worden. Wellicht zal de hoogte 
van de randen nog meer af moeten nemen in de hoek. 

3.13 Aigehele conclusie 
Twee resultaten komen herhaaldelijk naar voren bij het bestuderen van de 
modellen. De eerste is dat de productie van een goed symmetrisch model 
erg lastig is en de ongelijkheden invloed hebben op de vervorming en er 
hierdoor plooien kunnen ontstaan. Het tweede resultaat is dat er in de 
doorsnede die verlengt er trek in de huid ontstaat. Hierdoor wordt de top 
naar beneden getrokken en dit resulteert dan in de andere richting in het 
vormen van plooien. 
De plooi kan gedeeltelijk worden opgelost door het verlagen van de rand. 
In feite wordt er dan van de vervormde positie uitgegaan en deze naar de 
middenpositie vervormt. 
Twee modellen komen hier het beste naar voren en dat zijn de kokervorm 
(§7.7) en de cilinder met een variabele wandhoogte (§7.11). Een 
combinatie van beide zal dan ook beter worden onderzocht. 
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3.14 Koker variabele zijkant 

Ajb. 3.54 Vervormd Ajb. 3.55 Vervormd 

3.12.1 Vormbepaling 
Uit de algehele conclusie volgde dat er twee modellen als beste naar voren 
komen. Deze twee modellen zijn de kokervorm (§7.7) en de cilinder met 
een variabele wandhoogte (§7.ll). Een combinatie van beide is hier 
gemaakt en onderzocht. 
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3.12.2 Vervorming schaalmodel 
Het voordeel van het model in kokervorm is goed te zien in de vervorming 
aan de bovenzijde. Hier vouwt de bovenkant zich en de lage zijden trekken 
de punten naar beneden. De bovenkant vertoont dan ook geen piooien. Uit 
de vorige modellen geeft echter voor de zijkanten een gelijk beeld als bij 
de eerder onderzochte modellen. Ondanks dat de zijden in twee hoeken 
lager zijn, treedt hier toch aanzienlijke plooivorming op. 

3.12.3 Conclusie 
In dit model zijn de pluspunten van de bovenstaande verwerkt echter nog 
zander het gewenste resultaat. Hieruit is de conclusie getrokken dat in deze 
richting niet de juiste oplossing gevonden gaat worden. Vandaar dat er 
naar andere oplossingen gezocht zal worden. 

3.14 Vouwpatronen 
Er zijn vouwpatronen waarbij je uit een plat vlak een driedimensionale 
structuur kan maken. Door inspiratie uit dit feit is er gekeken of met 
behulp van vouwstructl.lren de ruit gevuld zou kunnen worden. 
Verschillende ruitstructuren zijn dan ook gemaakt en bekeken. Uit de 
modelletjes blijkt dat er weI degelijk vervormbare structuren te maken zijn 
echter geen die bij de benodigde vervorming aansluit. Hieronder staan een 
aantal van de onderzochte structuren U1"',",V,",,",1U • ..... -
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Ajb. 3.56 Verzameling vouwstructuren 

3.15 Zadelvorm (handberekening) 
op het voorgaande onderzoek met vouwstmcturen is verder gegaan, in de 
vorm van lijnen. Met behulp van AutoCAD en maquettes is gekeken naar 
vouwlijnen. Uit een van die modellen is de onderstaande zadelvorm 
voortgekomen. 

Ajb.3.57 Zadelvorm met doek 
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Hierander wordt ingegaan op vervorming en rek door te kijken naar de 
vouwlijnen. Door steeds een hoog punt, een laag punt en het middelpunt te 
verbinden, ontstaan er 4 driehoeken die samen de mit vullen. 
Uit de draadmodellen is gebleken dat er een grate vervormbaarheid is 
zonder dat er in de draden veel rek optreedt. Het model bestaat uit de ruit 
met op twee hoekpunten een verhoging en op twee hoekpunten een 
verlaging. Vervolgens wordt er een draad gespannen tussen de twee hoge 
punten en tussen de lage punten en deze te laten kruisen in het midden. Het 
resultaat is duidelijk te zien in afbeelding 3.58, met als bovenaanzicht 
afbeelding 3.59. In afbeelding 3.60 is de het bovenaanzicht in vervormde 
toestand te zien. Het model beweegt op twee manieren, zoals afgebeeld en 
de andere is als in de afbeelding echter dan 90 graden gedraaid (afbeelding 
7.61). 
De vervorming komt echter op hetzelfde neer aangezien lengtes allemaal 
gelijk zijn, hierdoor is het beschouwen van een vervormde toestand 
genoeg. Omdat er door symmetrie evenwicht ontstaat in de middenknoop 
zal deze aileen in de hoogte verplaatsen. (zie afbeelding 7.57) Hierdoor is 
de rek erg klein. Enerzijds neemt de doorsnede af en daardoor zakt het 
middenpunt van de lijnen, anderzijds neemt de doorsnede toe en hierdoor 
zal deze Ii ook naar beneden 

Ajb. 3.58 -3.60 Draadmodel 
Uit berekeningen blijkt dat deze verplaatsingen niet gelijk zijn. Er ontstaat 
een klein verschil tussen de middelpunten van de lijnen. Door rek in de 
kabels komen de middelpunten samen in de knoop. Met behulp van de 
williot-methode is aan de hand van dit uitgangspunt berekend hoeveel rek 
er in de kabels optreedt. 
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Vervorming bovenaanzich! 

Vervorming 0% 
(uitgangspositie) 

Afb. 3.61 Vervorming ruit 

Vervorming 50% 

Afb. 3.62 en 3.63 Vervorming draadmodel 
Uitgangspositie voor de williot berekening is de onderstaande, op 
afbeelding 7.64. Uitgangspositie is een vierkante ruit (zie afb. 7.54), dan 
hebben aile kabels en lijnen dezelfde lengte. Wordt de ruit vervormd dan is 
theoretisch gezien afbeelding 7.65 het resultaat. Hierin is de smalle 
doorsnede met tot de helft verkleind en de andere richting evenredig 
hiermee verlengd. 
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Afb. 3.64 Uitgangspositie Wilfiot Afb. 3.65 Vervorming 
De afbeelding laat zien hoe de kabels verplaatsen als er geen rek optreedt. 
In de praktijk zijn de 2 kabels gekoppeld en hierdoor zullen de kabels 
rekken. In de afbeeldingen hieronder is dit schematisch weergegeven. De 
linker afbeelding laat zien dat de twee kabels door een fictieve F naar een 
gemeenschappelijk punt worden gebracht. In de rechter afbeelding is de 
invloed van de hoek die de kabels hebben te zien. In de afbeelding is te 
zien dat een kleine hoek a ten opzichte van ~ als resultaat heeft dat invloed 
van a grater is, Uz;2 > Uz;l. 
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a 

6L;a 

UZ;2 F 
Uz 

Uz 

UZ;l 

Ajb. 3.66 Schema berekening Ajb. 3.67 Uz uitvergroot 
Om de verhoudingen tussen UZ;1 > U z;2 weer te geven is gekeken naar de 
kracht er in a en b ontstaat. Deze zijn als voIgt: 

F F 
F en F = ---

2 sin a b 2sinj3 
De lengtetoename is afhankelijk van de kracht in de kabels, de lengte en 
doorsnede van de kabel en de materiaaleigenschappen, deze is als voigt 
omschreven: 

M=FL 
EA 

Substitueren we nu het bovenstaande dan schrijven we voor de 
lengtetoenames: 

M·a= (FI2sina)*Lu en M·b= (FI2sinj3)*Lb 

, EA ' EA 
De verhouding tussen a en b kan worden geschreven als: 

F F 
M;a:M;b en -- :--

sina sinj3 
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Met behulp van de bovenstaande formules en modellen zijn twee aspecten 
bekeken. Enerzijds de rek in de draden bij een bepaalde mate van 
vervorming. Anderzijds de invloed van het varieren van de hoogte van het 
model. De rek in de lengte is de rek in de draden (aangegeven als rand), de 
rek in de breedte is de rek die de lijn van de rand naar het middelpunt 
maakt. De varierende hoogte is uitgedrukt in verhouding tot afmetingen 
van de ruit. Een hoogte van O,5x staat voor een hoogte die de helft van de 
ruitafmeting bedraagt. In afbeelding 3.70 wordt dit nader toegelicht. 

Rek - vervormlng (Williot methode) 

-60 ·50 .40 ·30 ·20 ·'0 '0 

Ajb.3.68 Rek - vervorming diagram draadmodellengte 

20 30 40 
vervonnlng rutt , • .4) 

0.65 x 
0.70x 

......-.0.75 x 
-----0.80 x 

0.85 x 

"""""0.90 x 
- 0.95 x 
--1.00x 

"""'-1.05 x 
- 1.10x 

De linkerkant van de x-as van het assenstelsel staat voor een afname in 
diagonaal (onderkant afb. 3.66). Deze afname loopt tot 50 procent van de 
originele diagonaal. Automatisch zal de ruit in de andere richting toenemen 
met 32 procent (bovenkant afb.3.66). Op de y-as is de rek in de draden af 
te lezen. Wat hier duidelijk naar voren komt is dat de vlakke draad in 
verhouding heel veel rekt, terwijl de steile draad nauwelijks rek vertoont. 
Dit komt voort uit het gebruik van de williot methode, waarbij niet wordt 
geroteerd maar loodrecht op de vervorming wordt gekeken. Bij kleine 
vervormingen, waar deze methode voor bedoeld is, geeft dit relatief 
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nauwkeurige schattingen. Echter omdat hier de rek verhoudingsgewijs toch 
al groot is, is de methode hier niet nauwkeurig en realistisch genoeg. Het 
is dan ook verstandig om naast deze methode een computermodel te maken 
met dezelfde kabels en dezelfde vervorming. Wat wei te concluderen valt 
uit deze berekeningen is dat de rek tangs de rand (zie ook afbeeLding 3.70) 
zeer laag blijft. In de breedterichting is deze, lOals onderstaand te zien is, 
wei een stuk hoger maar absoluut gezien nog steeds vrij laag. 

Rek - vervormlng (Wlllio! methode) 

30 

25 

20 

'5 

_"""'iI_ 
:"~'"'~ ~ 

-~-~~~~~ --~ -' ':::., 

10 20 30 40 50 60 

vervorming rull (%) 

Ajb.3.69 Rek - vervorming diagram draadmodel breedte 

0.65)( 

0.10 x 
0 .15 )( 
0 .80 x 
0.85 )( 

1.00 X 

--- 1.05 )( 
- 1.10 x 

In afbeetding 3.70 is de vervorming van een vlak te zien waarin de 
vervorming in de breedte en het verschil in rek langs de randen duidelijk 
naar voren komt. 
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• vervorming 0% 
• vervorming 10% 
o vervormlng 20% 

• vervormlng 30% 

• vervorming 40% 
vervorming 50% 

Ajb. 3. 70 Overzicht model Ajb. 3.71 Vervorming in een van de 
driehoeken 

Uit deze handberekening kunnen we concluderen dat de vorm een zeer 
bruikbare is voor de invulling van de ruit. Er is een grate vervormbaarheid 
mogelijk terwijl er in het materiaal een lage rek optreedt. Echter nader 
onderzoek is vereist om duidetijk te krijgen wat de eisen met betrekking tot 
het materiaal zullen zijn . 

3.16 Zadelvorm (GSA-model) 
Uitkomst van de voorgaande handberekening is dat de gebruikte methode 
niet geheel nauwkeurig is. Om een beter inzicht te krijgen is een nader 
onderzoek nodig in de vorm van een computer berekening. In deze 
berekening is hetzelfde draadmodel gebruikt als hierboven. Het model 
bestaat uit vier draden die de vouwlijnen weergeven, deze komen samen in 
de middenknoop. De rest van het model is weggelaten om een zo heJder 
mogelijk model te krijgen. De vier hoekpunten krijgen een voorgeschreven 
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verplaatsing en vervolgens wordt de rek in de draden bekeken. Aangezien 
aile draden dezelfde eigenschappen hebben geeft dit een goed beeld. 
Hieronder is het model afgebeeld waarmee deze berekeningen zijn gedaan. 

\ 

Ajb. 3.72 GSA draadmodel 

l.~.11 

Nod. ~o ., 

El"m HO~ 

()A,m""'o"m.gn'I" ... tiQn : 2~ 

c ... :u 
C •• - A'"AfJ.l)5IJ:o.nt 1~ 

De resultaten uit de berekening van de rek van de draden is in een grafiek 
uitgezet, de rek in lengterichting geeft de rek in de kabels weer, de rek in 
de breedte staat voor de vervorming van de middenrand van het frame naar 
het middelpunt. (zie ook bijlage 4.1) 
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Rek - vervormlng (GSA·draodmodel) 

·;0 10 20 

Ajb. 3.72 Rek - vervorming diagram Gsa-draadmodellellgte 

30 40 

O.45l1 

-"'- 0.5OlC 
___ o.ss )( 

O.60lI 
____ 0.65 x 

-0.70 x 

"""'0.75 x 
-+-0.80 x 
- 0.85 x 

- 0.90 x 

0.95 x 

1.00ll 

1.05)( 

1.10x 

Wat hierbij opvalt is dat de draden nu ongeveer evenveel rek vertonen, 
waar bij de handberekening de flauwe draad aile reklkracht naar zich toe 
trok. In de bovenstaande grafiek zijn ook modellen verwerkt met een 
lagere hoogte die met behulp van de handberekening niet te berekenen 
waren. Wat ook hier opvalt is dat de rek in de breedterichting veel groter is 
dan de rek langs de randen. Met behulp van de bovenstaande grafieken is 
af te lezen wat bij materiaal met een bepaalde maximum toelaatbare rek de 
toelaatbare vervorming is en welke hoogte toegepast moet worden. 
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Rek - vervormlng (GSA-d ... dmodo'j 

30 -1----------- ------~.,,"----___r--

~ r_----------------~:~-~~~---~ 

20-1--- -- _________ ..:;..:..._c-~_---_' 

15 -I------------,.::~"L__~ 

10 4-----------:;..~~~· 

: "C-:;;i~=:::==~ 
a 10 20 30 40 so 60 

Vervonning Nit (%) 

Afb. 3.74 Rek - vervorming diagram Gsa-draadmodel breedte 

0.45 .. 

-+-0 .50 x 
__ 0.55 x 

0.60 x 
--tt- O.65 X 

-'- 0.70 x 
--0.75 x 

- O.80x 
- 0.85)( 

- O.90x 
0.95 )( 

1.oox 
1.05)( 

1.10)( 

De breedte rek is maatgevend en tot een factor 4 groter dan rek langs de 
randen. Dit is een belangrijk gegeven en met behulp van een berekening 
van een doek kan nader worden gekeken wat de invloed hiervan is. 
Hiervoor zijn modellen met ingevulde vlakken gemaakt, dit is hierna te 
lezen. 

3.17 Zadelvorm vlakken 
Uitkomst van de voorgaande handberekening is dat de gebruikte 
computermodellen een meer nauwkeurige benadering geven dan de 
handberekening. Tot nu toe is steeds gekeken naar draadmodellen maar 
uiteindelijk wordt er een doek toegepast. Nu wordt er een stap verder 
gegaan door de vlakken in te vullen met een doek. 
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Afb. 3.75 3D-model in ruit 

3.17.1 Uitgangspunten vlakinvulling weefsel 
Om de stap te maken naar het gebruik van een doek in het programma 
GSA is eerst op eenvoudige wijze gekeken naar de werking en berekening 
met een stuk doek. (zie bijlage hoofdstuk 4.2) Belangrijkste factor waar 
naar is gekeken is de richtingsinvloed van doek en de vlakindeling. Om 
een model te maken v~~r een berekening volgens de eindige elementen 
methode kan vlak vrij in worden gedeeld door driehoeken of vierkanten. 
De geometrie en richting van deze vormen kunnen verschillen en eventueel 
worden gecombineerd. Gekeken is welke invloed de verschillende 
toepassing hebben op de krachtswerking in een stuk doek. Uit deze 
testberekeningen is gebJeken dat het geen invloed heeft hoe het vlak is 
ingedeeld. Verder is nog gekeken naar het verdraaien van het locale 
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assenstelsel van een stukje doek. Rieruit is gebleken dat ook dit geen 
invloed heeft op de krachtswerking van de berekening. 
In werkelijkheid hebben weefsels in verschillende richtingen ook 
verschillende eigenschappen. Ret onderzoek is gericht op het vervormen 
van een vlak en daarbij zijn we op zoek naar een rekbaar materiaal. Door 
het weefsels diagonaal toe te passen, wordt het weefsel in zijn zwakke 
richting belast, de E-modulus in diagonale richting is lager dan als je een 
weefsel axiaal belast. Ter verduidelijking zijn de onderstaande 
afbeeldingen nog eens geplaatst waarin dit duidelijk naar voren komt. 

'It .. ,'~ ~.', ::~.>.'~ ::';> '." ::~ '~~ ..... _./ 

• • 
r • • 
lk:: '~'~ 
f • ,f + , 

Ajb.3.76 Anisotroop gedrag weejsel Ajb. 3.77 Schering en inslag 
Om dit verschijnsel toch mee te nemen in de berekeningen is er voor 
gekozen om handmatig de E-modulus te verlagen. Dit omdat het doek in 
diagonale richting slapper gedrag vertoont. (zie afbeelding 3.76)Voor de 
berekening met een PVC-gecoat polyester weefsel wordt een E-modulus 
van 150N/mrn aangehouden. 

3.17.2 Geometrie 
Ret model is opgebouwd uit de vier vlakken ingevuld met doekelementen. 
Rieronder staat in afbeelding 3.78 het model afgebeeld. Uitgangsmodel is 
het model met een hoogte en breedte verhouding van 1,0. Dat wil zeggen 
dat de breedte en de hoogte gelijk aan elkaar zijn. (zie ook afbeelding 3.70) 
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Ajb. 3.78 3d-model, 4 vlakken Ajb. 3.79 3d-vlak 
Door de ruitverplaatsing te vertalen naar een verplaatsing van de 
knooppunten aan de rand is te zien hoe het model hierop reageert. Dit is in 
eerste instantie gedaan met het volledige model met vier vlakken. (afb. 
3.78) Om rekentijd te beperken is het model aangepast naar een model met 
1 vlak en symmetrielijnen. Deze berekeningen zijn met elkaar vergeleken 
en hieruit is te conc!uderen dat de resultaten overeenkomen en er dan ook 
met het aangepaste model kan worden gerekend. De vergelijking tussen 
deze modellen is terug te vinden in de bijlage hoofdstuk 4.3. 
De elementen die duidelijk op de afbeeldingen te zien zijn, zijn Quad- en 
Triangle-elementen. Aan deze vierkante en driehoekige doekelementen 
zijn vervolgens de eigenschappen van een doek gegeven. Doekelementen 
kunnen uitsluitend trek opnemen. 
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3.17.3 Berekening 
Naast de geometrie en overige eigenschappen zijn de belastingen op het 
model ook van beJang. Deze bestaan uit een voorgeschreven verpJaatsing 
en eventueel een voorspanning in het doek. 
Te berekenen is hoe de randen van het model verplaatsen als de ruit wordt 
vervormd. 

Ajb. 3.80 100% Ajb. 3.81 Doorsnede 50% 
In de bovenstaande afbeeldingen wordt duidelijk hoe de ruiten vervonnen. 
Links is de uitgangspositie te zien, deze wordt aangeduid met 100 procent, 
op de afbeelding emaast is de doorsnede verkleind naar 50 procent. De 
randen van het doek blijft dezeJfde afmetingen hebben en verplaatsen 
doordat de ruit wordt vervormd. Bij de afname van de doorsnede behoren 
dan ook verplaatsingen van de randen. 
Vervorming bovenaanzicht 

Vervorming 0% 
(uitgangspositie) 

Ajb. 3.82 Vervonning ruit 

Vervorming 50% Vervorming 90% 
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Deze verplaatsingen zijn voor een afname van de doorsnede naar 90 tot 10 
% berekend, waarin met 90 procent vervorming de doorsnede nog een 
afmeting heeft van 10% van de uitgangsdoorsnede. 
Een overzicht van deze knoopverplaatsingen is gegeven in de bijlage 
hoofdstuk 4.4 . In afbeelding 3.83 is aan de groene pijlen te zien hoe de 
belasting op de knopen als gedwongen verplaatsing is aangebracht. 
Vervolgens wordt het model in de verschillende standen doorgerekend en 
naar de spanningen gekeken, aangezien de E-modulus bekend is zijn ook 
de rekken te bepalen. 
Vervolgens voigt een overzicht van het model met een hoogte- en 
breedteverhouding van 1,0 en een vervorming naar 50 % van de originele 
doorsnede. Hiervoor zijn de volgende resultaten te zien, namelijk de 
spanning en de vervorming. 

Ajb.3.83 beginstand Ajb.3.84 Vervonnd Ajb.3.85Spanningen 
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In het bovenstaande voorbeeld is de spanning 6,7 N/mm. Naast de mate 
van vervorming is tevens de hoogte van de modellen gevarieerd. Wat al 
eerder is gebleken bij het draadmodel is dat bij een hoger model de rekken 
en dus spanningen lager zullen zijn. Door deze hoogte te varieren is te zien 
welke invloed dit heeft en welke hoogte er voor het on twerp gekozen dient 
te worden. 
De hoogte is gevarieerd van de verhouding 1,0 hoogtelbreedte tot een 
verhouding van 0,25, hierbij is de hoogte 25% van de breedte. In 3D
modellen hieronder zijn twee modellen te zien met een verhouding i,O en 
0,5 . De hoogte-breedteverhouding is gevarieerd in stappen van 0,05 . 

Ajb. 3.86 Hoogtelbreedte J,O Ajb. 3.87 Hoogtelbreedte 0,5 
Uit de berekening voigt een duidelijk verband tussen de variatie in hoogte 
en de optredende spanning in het doek. Hoe hoger het model des te lager 
de spanningen zullen blijven . Wat ook opvalt is de licht gebogen lijn die de 
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spanning weergeeft. Dit komt doordat de doorsnede van het model aan de 
ene zijde toeneemt en tegelijk aan de andere zijde afneemt. Hierdoor draait 
het vlak mee met de vervorming. Afbeeldingen van de verplaatsing van het 
model is hieronder te zien. 

v 
Ajb. 3.88 Bovenaanzicht verplaatsingen Ajb. 3. 89Bovenaanzicht ruit 
Op het bovenaanzicht is de afname van de ene diagonaal en daarmee 
volgend de toename van de andere diagonaal te zien. De groenen pijlen 
geven de voorgeschreven verplaatsing aan. Het rode vierkant geeft de 
origineie vorm aan en de gele de verplaatste. _ . 

. - ... . -
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Ajb. 8.90 - 8.92 Vervorming model 
De randen waar de voorgeschreven verplaatsing aan is toegekend 
veranderd niet van lengte en vorm. De randen blijven een rechte lijn en 
draaien langzaam naar de gele lijn. In de zijaanzichten en het 3D-model is 
deze verplaatsing ook te zien. De driehoeken verdraaien en daardoor 
ontstaat er een lage rek in het materiaal. 
Waar bij een kleine verplaatsing verhoudingsgewijs veel rek door het doek 
wordt opgenomen wordt bij een grotere vervorming de invloed van de mee 
vervormende geometrie duidelijk. 
In het overzicht met de maximale locale spanning en vervorming kan 
worden afgelezen bij welke verplaatsing welke hoogte nog gebruikt kan 
worden. Op deze wijze kunnen de resultaten worden gebruikt voor het 
ontwerpen van de invulling. 
Om tot een goede vergelijking te komen met de voorgaande draadmodellen 
zal de spanning terug moeten worden gerekend naar rek. Dit kan worden 
gedaan met behulp van de wet van Hooke. 
a=£*£ 
Waarin: 
a = spanning in N/mm 
E = E-modulus (150 N/mm) 

Spanning - vervormlng (GSA-doeken) 
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Ajb. 3.93 Spanning - vervorming diagram Gsa-doekmodel 
Aangezien de E-modulus en de spanning reeds bekend zijn kan de 
bovenstaande grafiek worden omgerekend naar een rek-verplaatsing 
grafiek. Op deze wijze kunnen de rekken worden vergeleken met de 
uitkomsten van het draadmodel. 
Als we deze beide vergelijken dan blijkt dat de rekken in het doek 
ongeveer de helft bedragen van de rekken in de draden. Vergelijken we de 
werking van draden met dat van een doek dan is het grootste verschil dat 
een draad in 1 richting krachten kan opnemen en een doek in aile 
richtingen . Hierdoor zullen de spanningen ook lager zijn. In het doek 
worden de krachten gespreid en hierdoor zullen spanningen en rekken 
Jager uitvallen. 

Rek - vervormlng (GSA-doeken) 
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Ajb. 3.94 Rek - vervorming diagram Gsa-doekmodel 
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Bij het gebruik van een doek zal voor het opnemen van externe krachten 
een bepaalde voorspanning benodigd zijn . Deze voorspanning is niet 
meegenomen in de bovenstaande analyse aangezien het doek bij 
vervormen op trek wordt belast en er dus vanzelf spanning in het doek 
koml. Om er toch voor te zorgen dat het doek in onvervormde toe stand ook 
al een kleine spanning heeft is de voorspanning toegevoegd aan het model. 
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Hierbij zijn dezelfde stappen als hierboven doorgelopen. Uit de 
berekeningen is gebleken dat een voorspanning van 2 N/mm (2 kN/m) 
voldoende is om het doek overal op een lichte spanning te krijgen. 
Van de berekening met de voorspanning zijn de resultaten weer in twee 
grafieken gezet. Een spanning-vervorming grafiek en een rek-vervorming 
grafiek. 
De grafieken vertonen grote gelijkenis. Het enige is dat door de 
voorspanning de rekken en spanningen iets hoger liggen dan wanneer geen 
voorspanning is toegepast. Dit is een logisch verschijnsel. 

Spanning - vervormlng (GSA-doeken + Yoorspannlng) 
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Afb. 3.95 Spanning - vervorming diagram Gsa-doekmodel + voorspanning 
Concluderend uit de spanningengrafiek met de maximale spanning van 32 
N/mm en een maximale vervorming tot 80% van de doorsnede dat een 
hoogte van 0,5 maal de breedte aan moet worden gehouden. Hierbij is de 
hoogte zo klein mogelijk gekozen, dit vanuit architectonisch oogpunt. 
Opmerking bij de beschouwde doeken is wei dat exteme lasten als sneeuw 
en wind niet op de doeken zijn geplaatst. Hierdoor zullen de vervormingen 
van het doek en de spanningen waarschijnlijk fors toenemen. In het 
volgende model, met het gebruik van kussens in plaats van doeken, zal de 
invloed hiervan vele malen kleiner zijn. 
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rek - vervorming (GSA-doeken + voorspannlng) 
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Afb. 3.96 Rek - vervorming diagram Gsa-doekmodel + voorspanning 

3.18 Zadelvorm kussen 

0.25 x 
-+- 0.30 x 
~O.35x 

0.40 x 
_ 0.45)( 

...... 0.50 x 
-+- 0.55 x 
---r- O.60 x 
- 0.65)( 

- 0.70 x 
0.75 x 
0.80 x 
0.85 x 
0.90 x 

.. 0.95)( 

I.OOll: 

Uit de voorgaande berekening met de draden is geb'leken dat er een 
verschil in rek is in de breedte- en lengterichting van het doek. De zijde 
langs de randen(zie ook afbeelding 7.64) vervormt ten opzichte van de 
breedte vee I minder. Naar aanle ilding van dit verschil in vervorming en om 
externe krachten als wind en sneeuw beter af te kunnen dragen is er 
gekeken naar een model met kussens in plaats van vlakke doeken. 
Op de volgende afbeeldingen zijn de doeken vervangen door kussens. 
Door een interne druk in de kussens aan te brengen wordt er een stijver 
vlak verkregen welke exteme krachten beter zal afdragen. 
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Afb. 3.97 & 3.98 3d-model 4 kussens 
Op de volgende afbeelding is te zien dat in de breedte van het kussen de 
doorsnede vrij kan vervormen. Hierdoor kan de rek in breedterichting 
enorm afnemen en zal naar aile waarschijnlijkheid de rek in het doek sterk 
afnemen. Hieronder wordt verder omschreven hoe er met het model en 
berekening is omgegaan. 

Afb. 3.99 Vrije vervorming doorsnede kussen 
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8.18.1 Bepaling geometrie 
Om tot een natuurlijke vorm van het kussen te komen is deze 
voortgekomen uit een uitgangspositie van een vlak doek en deze 
vervolgens te belasten met een loodrechte belasting. Het is echter niet zo 
dat deze vorm per definitie de meest optimale vorm is met betrekking tot 
de beperking van de spanningen . 
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Ajb. 3./00 & 3.101 8eginpositie kussen 
Uit het onderzoek met de vlakken is al gebleken dat vanwege de 
symmetrie die aanwezig is gewerkt kan worden met een half kussen. Door 
het belasten van het vlakke doek ontstaat er een natuurlijke vervormde 
vorm. 

Afb. 3.97 Vervornul doek 
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De vervormde posltte is vervolgens te bevriezen en te gebruiken als 
nieuwe vorm, op deze wijze ontstaat een kussenhelft. Omdat de bolheid 
van het kussen van invloed is op de mate van vervormbaarheid is er voor 
gekozen om het vervormde vlak met een factor 3 boiler te maken. Hierna 
is de interne druk als loodrechte belasting op het locale vlak nog twee maal 
door te rekenen om zo tot de meest natuurlijk vorm te komen wat zowel 
werking als rekentijd ten goede komt. Hieronder is het resultaat in de vorm 
van een zijaanzicht te zien. 

Ajb. 3.102 & 3.103 Zijaanzichten kussen 

8.18.2 Belastingen 
De belastingen van het kussen bestaan uit een interne druk en een externe 
verplaatsing. De interne druk is aangebracht als een locale 2D-Iast op het 
doek en de externe belasting als knoopverplaatsing. 
De interne druk is in eerste instantie gesteld op 0,1 kN/m2

, echter hiermee 
is gevarieerd om de invloed van de druk te kunnen zien. 
De externe belasting is lastiger te bepalen. Deze wordt gehaald uit de 
verplaatsingen die optreden in het doekmodel. Het doekmodel is in 3D
model berekend, hierdoor bevinden de randen van het doekmodel zicht in 
een xyz-model. Het kussenmodel heeft als basis cobrdinaten in het xy
vlak. De randen waaraan de verplaatsingen zijn gegeven bevinden zich in 
een ander vlak. De uitkomsten van de berekening uit het doekmodel zijn 
daarom omgerekend naar een verplaatsing van de rand in het xy-vlak. De 
vervormingen van het doek kenmerken zich doordat het middelpunt zicht 
verticaal verplaatst. De randverplaatsing is bekend aangezien deze als 
externe belasting is opgegeven. Over de symmetrielijnen verplaatst het 
doek zich nagenoeg recht. Met behulp van de uitkomst van de verplaatsing 
van de middenknoop en de opgegeven randverplaatsing is te bepalen wat 
de verplaatsing van de randen het doek is geweest. 
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Ajb. 3.104 Resultaat verplaatsing doek 
De randverplaatsing van het doek is vervolgens omgerekend naar een 
2dimensionale randverplaatsing van het kussen. V~~r de uitkomsten 
hiervan wordt verwezen naar de bijlage hoofdstuk 4.5. Hieronder is het 
bovenaanzicht van een kussen te zien met daarop grafisch de 
knoopverplaatsingen aangegeven middels de groenen pijlen. 
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Ajb. 3.105 Gedwongen verpiaatsing Ajb. 3.106 Gedwongefl verpiaatsing 
rand kllssen rand kt/Ssen+ interne illchtdrllk 

Op afbeelding 3.102 is het totaal aan belastingen te zien, de interne druk en 
de gedwongen verplaatsing van het kussen. Na berekening van het kussen 
is de volgende vervorming te zien. 

Ajb. 3.107 Aanzicht kllssen na berekening 
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In de doorsnede valt op dat als het kussen behoorlij k wordt vervonnd. 
Door verplaatsing van de randen wordt het kussen plat getrokken. Dit is 
ook terug te zien in de spanningen die ontstaan. De spanningen in het 
ronde dee I blijven zeer laag terwijl in het plat getrokken deel de 
spanningen oplopen. Dit is te verklaren met een referentie naar de 
berekening met het doek. Dit deel van het kussen heeft duidelijk 
overeenkomsten met het doek. Dit is ook logisch aangezien de werking 
hier exact gelijk is namelijk het trekken aan een recht stuk doek. Dit zou 
kunnen worden door het kussen aan te passen. Door het kussen boiler te 
maken wordt de mogelijkheid van geometrische vervormen groter. Dit is 
echter niet mogelijk aangezien het kussen dan tegen het naastgelegen 
kussen komt. 
Om de voordelen van het kussen optimaal te gebruiken moet getracht 
worden om dit verschijnsel te vermijden en dan ook beperkingen op te 
leggen aan de mate van verplaatsing. 

3.18.3 Berekening kussen 
Hierna staan twee afbeeldingen met daarop de spanningen die in het doek 
optreden ten gevolge van aileen de interne luchtdruk en de luchtdruk 
gecombineerd met een verplaatsing van de kussenrand. Op de afbeeldingen 
is te zien dat de interne luchtdruk een heel lage spanning geeft. Deze 
spanning is ongeveer 0,4 N/mm bij aile berekende modellen. Aileen bij de 
lagere modellen, varierend van 0,35 tot 0,5 maal de hoogte is deze 
spanning 0,3 N/mm. Wat tevens bij deze hoogtes opvalt is dat hier de 
berekening van het model in a ile standen heeft geconvergeerd. Uit een 
combinatie van deze twee verschijnselen is te concluderen diat dit 
waarschijnlijk komt doordat hier de geometrie het meest natuurlijk is. 
Door een goede vorm voor het kussen te gebruiken zullen de vervormingen 
en spanningen minder groot zijn dan bij gebruik van een minder goede 
vorm. Tijdens de berekening blijkt nu dat een lagere geometrie nog 
voordeliger is voor het kussen. De spanningen zijn bij het kussenmodel het 
een hoogte-breedte verhouding van 0,5 lager dan bij een verhoud'ing van 
1,0. De lage geometrie zorgt voor lagere spanningen in het doek. 
Wat uit de berekeningen duidelijk naar voren komt is dat in het kussendeel 
(het hoge deel van het kussen, deel 2 afb. 3.108) de spanningen erg laag 
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blijven. In de hoeken waar het kussen plat wordt getrokken lopen de SP·O OP 
2 

Ajb. 3. J08 Aanzicht kussen na berekening 
Dit is duidelijk op de afbeelding in vervormde toestand te zien. De 
spanningen in het kussen zijn dan ook op beide posities bekeken. In het 
kussendeel lopen de spanningen in de punt het meest op. De waarden die 
zich hier voordoen zijn uitgezet in een grafiek. De waarden (absolute 
maximale waarden) in de punten zijn tevens bekeken en uitgezet in een 
grafiek. 

~ •• tt ) 1 

Ajb.3.109 Spanning tgv. luchtdruk 
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In de grafieken hieronder zijn eerst de spanning en rek in het kussendeel 
uitgezet. Hierin is duidelijk te zien dat de spanningen erg laag blijven, 
maximaal 10,5 N/mm. In dit deel van het kussen komt dan ook duidelijk 
naar voren wat de voordelen van de kussengeometrie ten opzichte van de 
vlakken is. Hier is de vergelijkbare spanning 47 N/mm. 
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Ajb.3.111 Spanning - vervorming grafiek kussendeel 
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Om tot een goede vergelijking te komen zijn de spanningen omgerekend 
naar rekken, deze zijn hieronder uitgezet. 
Het omrekenen van maximale locale spanning naar rek is gedaan met 
behulp van de wet van Hooke: 
a=E*E 
Waarin: 
a = spanning in N/mm 
E = E-modulus (150 N/mm) 
Hieronder zijn de waarden van de hoeken uitgezet. Deze liggen een stuk 
hoger dan het kussendeel. Dit komt omdat er in de hoeken weinig voordeel 
is van de geometrische vorm en hier het kussen snel plat is(zie afbeelding 
3.108 deel I). Doordat het kussen bij een kleine vervorming plat trekt, 
wordt er aan een recht stuk doek getrokken. 

Spanning· wrvormlng (GSA-kussens hoek) 

35 --

- .. -~ 

20 I---- - . 

.1-- ~ ----/.r 
.0 

--
o 

o '0 20 30 40 50 60 70 80 90 ."" 
Vervonnl~ rult (%) 

Afb. 3.113 Spanning - vervonning g rafiek Iweken 
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Aangezien er in aile doeken aan hetzelfde topdeel wordt getrokken is hier 
duidelijk te zien dat de spanning en rek in de hoeken overal hetzelfde 
zullen zijn. Deze is weI wat lager in vergelijking met het doekmodel. Dit 
doordat in het doekmodel de maximale spanning in het midden optreedt, 
echter valt deze zone in het kussendeel van het kussen. Hierdoor wordt 
daar nu gebruik gemaakt van de geometrie en is de spanning hier heellaag. 
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Hieronder staat de rek in het doek uitgezet in de grafiek. 
Spanning. veNorming (GSA-kussens hoek) 
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Afb. 3.114 Rek - vervorming grafiek hoeken 
De spanningen blijven onder de maximale spanning van 32 N/m. 
Uitgaande van een vervorming tot 80 procent (doorsnede nieuw 20% van 
oude doorsnede) kunnen aile modellen worden toegepast. Vanuit 
architectonisch oogpunt zou een zo laag mogelijke structuur gekozen 
worden. Dit in achtneming met de uitkomsten van de berekening wordt bij 
gebruik kussen gekozen voor een hoogte van 0,5 maal de breedte. Gesteld 
is dat bij deze hoogte de meest natuurlijke resultaten zijn verkregen. 

3.19 Keuze totaal 
Met de bovenstaande onderzochte modelJen is gekeken welke het meest 
geschikt is om toe te passen in de scharen. Concluderend is te zeggen dat 
er drie modellen in aanmerking komen om toe te passen. Namelijk een 
invulling met een slap doek gevangen in een kabelnet, het model met de 
vier doeken en het model met de vier kussens. Voordelen van het platte 
model met het f1exibele doek is dat het redeJijk eenvoudig aan te brengen 
is. Het is in het vlak van de koepel aan te brengen, samen met het kabelnet 
en vervolgens op te blazen. Nadeel van dit model is de reactiekrachten die 
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ontstaan en het gebruik van heel flexibel materiaal wat ook kwetsbaarder 

Ajb. 3.115 & 3.116 Slap kussen versterkt mel draden 

Hieronder de twee modellen waarbij een koppeling is gemaakt tussen 
materiaaleigenschappen en geometrie. Het doekmodel kan qua spanningen 
prima voldoen echter zijn exteme lasten als sneeuw en wind niet in 
beschouwing genomen. Dit zal een erg negatieve invloed hebben op de 
spanning en daarom is de stap gemaakt naar het model met de vier kussen. 

Ajb. 3.117 Vier doeken Ajb. 3.118 Vier kussens 
In het model met de vier kussens kan een grote vervorming worden 
gehaald en blijven de spanningen laag. Doordat een opgeblazen kussen een 
bepaalde stijfheid heeft kunnen ook exteme krachten als sneeuw en wind 
afgedragen worden. Het frame met de vier kussens vormt dan ook een 
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prima combinatie van geometrie en materiaalgebruik en is dan ook de 
juiste oplossing voor het gestelde probleem. 
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4 Ontwerp koepel 

4.1 Inleiding 
Om tot een goede berekening en dimensionering van de koepel te komen 
worden hieronder eerst de belastingen die op de koepel staan besproken. 
Deze bestaan uit belastingen die volgen uit de invulling van de ruit, locale 
belastingen en belastingen als wind die op de gehele koepeJ staan, globale 
belastingen. 

4.2 Belastingen 
Uit het model v~~r de invulling van de ruiten komen belastingen die op de 
koepel staan. Dit zijn de belastingen ten gevoJge van het vervormen van de 
ruit, de sneeuwbelasting en de windbelasting. De krachten in de kussens 
maken evenwicht met de naastgelegen kussens. In de staanders komt een 
resultante van de krachten die op de koepel komt te staan. 

Afb. 4.1 Belastingen vanuit invulling 
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Op afbeelding 8.1 is het frame met daarin de invulling schematisch 
weergegeven. Op de afbeeLdjng zijn de staanders ook goed te zien. 
De belastingen vanuit de invulling wordt als puntlasten op de koepel 
geplaatst. Welke oppervlaktedeel van de belasting op welke knoop komt 
wordt hieronder nader toegelicht. 

4.2.1 Reactiekrachten vervorming ruit 
Door het vervormen van de ruit vanuit zijn beginpositie ontstaan er 
krachten in het kussen. Deze krachten vormen evenwicht met de 
naastgelegen ruiten. Echter de resultante uit de staanders zal om en om 
omhoog en omlaag gericht zijn. De som van de reactiekrachten van de 
staanders zal dan ook globaal op nul komen. Locaal zal het wei enige 
invloed hebben, maar omdat de invloed op de gehele koepel gering zaJ zijn 
is er besloten dit niet mee te nemen in de berekening. 

4.2.2 Knoopbelasting 
De belasting uit de invulling worden via de invulling op de koepel 
overgedragen. 

Afb. 4.2 Overzicht belastingdelen knoop 
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Op de voorgaande atbeelding is te zien hoe de belastingen per knoop zijn 
bepaald. Per knoop zijn de belastingdelen gearceerd en met behulp van de 
oppervlakte en de onderstaande belastinggevallen zijn de totale belastingen 
berekend. De oppervlaktes veranderen door het openen en sluiten van de 
koepel. Dit is meegenomen in de berekening. De koepel is in vier standen 
berekend en hierbij zijn steeds de belastingoppervlaktes bepaald. 

4.2.3 Sneeuwbelasting 
Door de speciale vorm van het dak vergt sneeuwbelasting enige extra 
aandacht. Waar over het algemeen rekening moet worden gehouden met 
een laag sneeuw of eventueel zelfs enige sneeuwophoping wordt sneeuw 
hier heel anders verdeeld. Door de invulling van de ruiten te koppeJen 
ontstaat er tussen vier naast elkaar geJegen ruiten een omgekeerde 
piramide welke bij vallen van sneeuw gevuld gaat worden. Dit is in de 3D
atbeelding 8.3 te zien. Dit zijn vier gekoppelde ruiten waarin het midden 
een omgekeerde piramide vormt waarin de sneeuw zich zal verzamelen. 
De inhoud van de gevormde piramide is afuankelijk van de hoogte en 
breedte. In atbeelding 8.4 is het bovenaanzicht afgebeeld met hierin de 
breedte van 2 ruiten en de breedte van de gevormde piramide aangegeven. 
Voegen we hier de hoogte van de ruitinvul.ling aan toe dan is er te bepalen 
in hoeverre de piramide wordt gevuld. 
Basis voor de sneeuwbelasting is de belasting die we in Nederland volgens 
de norm aanhouden voor platte daken. 
Prep = Ci * Psn;rep 
Waarin: Ci = sneeuwvormfactor 
Psn;repi = 0,7 kN/m2 (soortelijk gewicht sneeuw) 
V oor platte daken geldt: Ci = 0,8 
Waaruit blijkt dat er van een maximale laag van 350 mm sneeuw wordt 
uitgegaan. 
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Ajb. 4.3 3D- ajbeelding van vier ruiten Ajb. 4.4 Bovenaanzicht van vier ruiten 

Op de volgende atbeelding is te zien dat de inhoud van een kegel: 
Ipiramide = 112 grondvlak * hoogte 
De ruiten zijn maximaal 3,5 * 3,5 meter. Dit resulteert in een grondvlak 
van 4,9 * 4,9 meter en een maximale totale hoogte van 3,5 meter. 
Totale belasting aan sneeuw is: 
0,35 * 4,9 * 4,9 = 8A m3 

Verhouding breedte grondvlak : hoogte is: 1 A : 1 
Hierdoor is de formule voor de inhoud te schrijven als: 
Ipiramide = 112 (1 Ax) * (1 Ax) * x = 0,98 x

J 

Uit deze formule en de hoeveelheid sneeuw voigt dat x = 2,05 m. 
De sneeuw bevindt zich onder in de punt met een grondval van 1 A * 2,05 
= 2,87. bij 2,87 m. en een hoogte van 2,05 m. 

T 

~ <\\7l,;r 
~c V 

A 0 
Piramide 
TH = hoogle 

Inhoud 

= ~ oppervlakle grondvlak x hoogle 

Ajb. 4.5 Piramide pagina 19 tabellenboek 
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Hiermee is bepaalt op welk deel van de ruit de sneeuwbelasting aangrijpt. 
Het rekenen met doek en luchtkussens is erg lastig als hier geen 
gespecialiseerde software voor wordt gebruikt. Door externe belastingen 
als wind en sneeuw aan te brengen op een kussen of doek is het mogelijk 
dat de berekening niet gaat convergeren. In het gebruikte programma GSA 
kan pas een externe belasting worden afgedragen als de interne druk groter 
is dan de externe belasting. In werkelijkheid gedraagt een kussen zich 
geheel anders. Het kussen ondergaat namelijk ten gevolge van de externe 
belasting een vormverandering waardoor het kussen weer anders gaat 
reageren op de externe belasting. Op deze wijze wordt een nieuw 
evenwicht gevormd. Om dit te modelleren met een computerprogramma 
zal volume en druk moeten worden gekoppeld. Dit fenomeen is moeilijk te 
modelleren. 
Om de bela sting toch mee te nemen is er voor gekozen om de 
sneeuwbelasting als globale belasting aan te brengen. De sneeuwbelasting 
wordt via het doek naar de staanders geleid die vervolgens een 
reactiekracht op de koepel uitoefenen. Deze waarden zijn weI 
meegenomen in de berekening van de koepel. In excel-sheets (bijgevoegd 
in de bijlage hoofdstuk 5) is een overzicht gemaakt van de sneeuwbelasting 
per knoop in de vier verschillende standen. 

4.2.4 Windbelasting 
De windbelasting op de koepel kan ook lokaal en globaal bekeken worden. 
Locaal betekent dat de wind die op de invulling van de ruiten staat wordt 
bekeken. Door de grillige vorm van deze invulling is het dak lokaal gezien 
het beste te vergelijken met geschakelde daken. In de doorsnede kun je de 
invulling als dusdanig zien en dit sluit dan ook het beste aan bij de in de 
NEN-EN 1991-1-4 omschreven schakeldaken, welke hieronder in de 
afbeelding te zien zijn. 

8.2.3.1 Geschakelde daken 

Bij de belasting van de gehele koepel is zowel gekeken naar de locale 
belasting op de invulling als naar de globale belasting die op de koepel als 
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geheel aangrijpt. De verschillende belastingen zijn vergeleken en 
vervo lgens is hieruit bepaald welke maatgevend is. 

cl 

wind 

Ci 

Ajb. 4.6 GeschakeLde daken 
De locale belastingen zijn te bepalen volgens de bovenstaande doorsneden 
welke vergelijkbaar zijn met de doorsneden over de koepel. De hoek van 
de daken liggen tussen de 45 en 60 graden. 
De dakvlakken zijn verdeeld in verschillende gebieden met elk een 
verschillende winddruk. Gekozen is om de drukken te nemen die op het 
dakvlak H (zie bijlage hoofdstuk 5.1 )staan, dit representeert het grootste 
deel van het dakvlak en is tevens meestal een gemiddelde waarde van de 
belasting. De belastingen worden als voIgt: 
Schema c: 
Cpe = +0,7 (1 e delen uit lessenaardaken, zie grijze arcering) 
=> 0,6 Cpe = +0,42 

Cpe = +0,7 (uit zadeldaken, loefzijde) 
=> 0,6 Cpe = +0,42 
Cpe = -0,8 (uit zadeldaken, lijzijde) 
0,6 Cpe = -0,48 

Schema d: 
Cpe = +0,7 (loefzijde) 
=> 0,8 Cpe = +0,56 
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=> 0,6 Cpe = +0,42 
Cpe = -0,8 (lijzijde) 
=> 0,8 Cpe = +0,64 
=> 0,6 Cpe = +0,48 

Stuwdruk windbelasting met een gebouwhoogte in een bebouwd 
windgebied I, bedraagt: P w = 1,50 kN/m3 

Prep = C dim * Cindex * P w 

Neem: C dim = 1,0 
1,05 -1,201,05 -0,720,63 -0,72°263 0,63 c/r '>-1', / " 4.,/ · /rJ 

\·.'ind - 0) :./> /7'/; /~~/"'/~~ 77;7 
rl - ~ - / //, ///' / /// / "/ //' 

_~ /r'(/, // / /, I , 

Ajb. 4.7 Overzicht belastingen in kNlm2 

-1,201,05 -0,960,84 -0,720,63 -0720,63 

_1/" 'I;/;' ~/r~' .... /// /'-"~ -
---, / -. . ~. ' "' ." ,t. -, ... . 4' .'.... ---1 

wino Ii> , ~ /'y,"" ~ "'" / I .. / '-' 
_ . ~ /1/ / /1 / //// / / / .; ; 

_~ . / ( ///L. " . II /. /. ~_ 
Ajb. 4.8 Overzicht belastingen in kNlm2 

Ook deze belastingen staan op het doek van de invullingen en worden via 
de staanders op de koepel afgedragen. Wat uit de bovenstaande 
afbeeldingen duidelijk naar voren komt is dat steeds een dakvlak onder 
druk en een dakvlak onder zuiging op dezelfde staander aansluiten. 
Hierdoor wordt voor de globale berekening de belasting voor de staander 
bijna nul, aangezien beide krachten elkaar nagenoeg opheffen. Dit is niet 
geheel het geval maar hiema wordt de belasting van de globaJe koepel 
bekeken en daaruit zal blijken dat deze belasting hoger zal zijn dan de 
resultante hier. Daarom zal voor de koepelberekening de globale belasting 
aan worden gehouden. 

8.2.3.2 Koepel NEN-norm 

De globale belasting voor de koepel is bekeken aan de hand van enke1e 
gedane windonderzoeken en beschouwing van de NEN-normen voor 
koepels. 
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Allereerst de belastingen van de NEN-norm, die vanuit de onderstaande 
afbeelding bepaald kunnen worden. In het on twerp zijn de volgende 
waarden aangenomen voor: 
d = 50m 
h=32m 
f=8m 

.I. 

o=d 

I" t 

C:f*. u = C'ln st<n\ 
lungs e k vir 

. ·[L 

.,,;-- t-----!---+-- 4---+ 

' ) 4 f-----e --..:::- t-- -+--1, 

B) d=C) 
BU~rt:{1':;l 

Ajb. 4,9 Belastingen koepel volgens NEN-EN 1991-1-4 
Dit resulteert in de volgende verhoudingen: 
hid = 0,64 
f/d = 0,16 
Af te lezen zijn de Cpe, 10 waarden voor de drie gebieden: 
A, Cpe , 10 = -1,25 
B, Cpe, IO = -0,95 
C, Cpe. IO = -0,5 
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Hierbij moet rekening worden gehouden met een Cpe. 10 voor over- en 
onderdruk van respectievelijk 0,2 en -0,3. 
Dit resulteert dan in maatgevende Cpe, IO-waarden: 
A, Cpe, 10 = -1,45 
B,Cpe,IO= -1,15 
C, Cpe, 10 = -0,7 
Bij een totale hoogte resulteert dit dan weer in de volgende vlakJasten: 
P W,= 1,50 kN/m2 (windgebied I, bebouwde omgeving) 
A, Pw = -2,18 kN/m2 

B,Pw= -1,73kN/m2 

C, Pw = -1,05 kN/m2 

8.2.3.3 Windonderzoek Amsterdam Arena 

Het gedane windonderzoek door Peutz, ten behoeve van de bouw van de 
Amsterdam Arena is ook beschouwd. 

Afb. 4.10 & 4.11 meetpunten dak 
Dit resulteert in twee situaties, namelijk enerzijds met een open dak, en 
anderzijds met het dak gesloten, 
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+ 

Afb. 4.12 Belastingen volgens windonderzoek Amsterdam Arena, open 
Bij het dak open treedt de situatie op dat enerzijds windbelasting druk 
geeft en aan de andere zijde zuiging. 
Pw = + 0,64 kN/m2 

P w = -0,57 kN/m2 

Afb. 4.13 Belastingen valgens windonderzoek Amsterdam Arena, dicht 
Windbelastingen bij een gesloten dak geeft uitsluitend windzuiging: 
Pw = -0,23 kN/m2(loefzijde) 
Pw = - 0,24 kN/m2 0ijzijde) 

4.2.3.4 Windonderzoek stadion Tunesie 

Volgens het windonderzoek naar het Olympisch stadion van Tunesie 
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treedt uitsluitend windzuiging op. 

Ajb. 4. /4 Belastingen volgens windonderzoek Olympisch stadion Tunesie 
Dit resulteert in een gemiddelde belasting op die voor het gehele dak geldt: 
Pw = -0,67 kN/m2(1oefzijde) 

Uit de beschouwing van de verschillende windbelastingen blijkt dat de 
NEN-norm erg conservatief is. Dit is te verklaren doordat deze norm voor 
aile koepels in elke situatie de ornhullende belasting voor moet schrijven. 
Aangezien windbelasting door windonderzoek de meest nauwkeurige 
resultaten geeft worden de resultaten van beide windonderzoeken als 
uitgangspunten voor de berekening gebruikt. Voor het dak onder gehele 
windzuiging wordt het onderzoek naar het Olympische stadion 
aangehouden. Voor een belasting half druk, half zuiging wordt het 
onderzoek van de Amsterdam Arena aangehouden. 

4.2.4 Aanbrengen belastingen 
De exteme belastingen als sneeuw en wind zullen via de invulling op de 
koepel worden overgedragen. Aangezien de invulling uit een doorlopend 
of gekoppeld doek be staat worden de reactiekrachten vanuit het doek via 
de staanders op de koepel over gebracht. Dit zal in de vorm van puntlasten 
op de knopen worden geschematiseerd. 
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Ajb. 4. /5 Lijnlasten tgv eigen gewicht Ajb. 4. /6 Puntlasten externe lasten 
De beJastingen worden als punt last op de elementen gezet. Zowel sneeuw
als windbelasting grijpt aan op de invulling. Deze belastingen hebben een 
andere richting, namelijk sneeuw verticaal en wind grijpt loodrecht op een 
vlak aan. Beide belastingen worden via de invulling naar de staanders 
geleid. Doordat de invullingen horizontaal evenwicht met eJkaar maken 
ontstaat er uitsluitend een reactiekracht in de richting van de staander. 
Door de beJasting niet als knooplast maar als elementlast in te voeren 
wordt de goede richting van de kracht aangehouden. Het eigen gewicht 
wordt als lijnlast geplaatst. 

4.1 Variantenstudie 
Voor het beste constructieve on twerp van de koepel zijn verschillende 
parameters belangrijk die hieronder worden besproken. De hoogte-breedte 
verhouding, de bolheid en het systeem van de scharen zijn van invJoed op 
de werking van de koepel. Deze factoren hebben invloed op het afdragen 
van de belasting, de stijfheid van de koepel en ook op de manier van 
openen en sluiten van de koepel. 

4.3.1 Basis koepel 
Uit het onderzoek naar scharende constructies kwamen twee scharende 
koepeJs naar voren. Hobermans koepeJ is gebaseerd op scharen die samen 
een koepel vormen. De koepeJ van Kokawa is gebaseerd op het gebruik 
van spiralen op een bol die op worden gevuld met korte tussenstukjes. 
Op de onderstaande afbeelding is het principe van Hoberman nog eens 
uitgelicht. Op deze afbeelding bestaat de koepel uit 24 scharen met een 
hoek van 15 graden. Op de afbeelding is rechts de koepel van Kokawa te 
zien. Hierin zijn de spiralen dikker geaccentueerd en de tussenstukken 
lichter gemaakt. 



Principe Hoberman Principe Pellegrino & You 

Ajb. 4.17 Verschillende koepels 
In hoofdstuk 6 zijn de eigenschappen reeds besproken van de afzonderlijke 
koepels. worden beide vergeleken en de kennis die over 
('\Jcr"'''npt1 bekend zijn wordt om tot het te komen. 

1.1 Hoberman 

Om tot een duidelijk vergelijking te komen worden even de 
eigenschappen van de Hoberman besproken. 
Basis voor is een punt die in een 
kan vormen. 
2 verschillende knopen, een puur 
komen vier elementen samen, hier moet tevens 
opgenomen kunnen worden. 
Aantal knopen afhankelijk van hoek voor de 
V orm koepel is vrU te bepalen door aangegeven methoden in hoofdstuk 6. 

nplrprl~n"'IP elementen, aantal afhankelijk van ""'I \Ail In, ... 

scharen aan te sturen verzorgen deze en 

enkele schaar vormt een stabiel vlak welke in meervoud de koepel 
vormt. 
Door gebruik koepel stabiel bij centrische 

1.2 Kokawa 

volgen van van Kokawa. 
Basis voor de koepel is een spiraal in een veelvoud samen met 

''' ... ~~,~" de koepel kan vormen. 
voor aile die hoekverdraaiing op moet kunnen 

nemen. 
knopen afhankelijk van gebruikte hoek voor de scharen. 

Vorm koepel uitgangspositie bol, be paling hiervan met behulp van 
formules, bij openen of sluiten iets van de bol af. 
Repeterende geJijke spiralen, varieren van 
lengte, afhankelijk van ontwerp. 

en sluiten van door onder- en respectievelijk te 
.. crr·l"\r,-., of verkleinen. 

4.3.1.3 Combinatie 

Voor het van de koepel de sterke punten van beide koepels 
me:egiem)m(;n en deze samen tot een nieuw ontwerp Sterk punt 
van Hoberman zijn de scharen die samen de koepel vormen. Door het 
gebruik van de scharen ontstaat er een koepel bij een 
belasting. De scharen steunen tegen en zodoende wordt de 
uitkraging (in toestand) Doordat de op elkaar 
aansluiten ze ook samen bij openen en sluiten van de koepel. 
De koepel op enkele plekken worden en doordat de 

samenwerken gaat koepel open en Ook de It'nl'lnl"n 

een knoop is een puur schamier, in de 
moet wei hoekverdraaiing op kunnen worden Bij 

Kokawa moet ook een hoekverdraaiing opgenomen in knoop, 
echter hier is knoop ook van voor de stabiliteit voor de koepel, 
dit maakt de ingewikkelder. voordeel van Kokawa 

met behulp van formules kunnen worden bepaald. BU 
kan dit ook maar om in de formules ook de beweging de 

koepeJ maakt mee te nemen is een grate wiskundige kennis vereist een 
bouwkundige Met behulp van formules van kunnen 
de coordinaten van in elke stand worden bepaald. 
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Afb. 4. 18 & 4. 19 Scharen van de koepel 
De koepel zal dan ook op basis van de formules van Kokawa worden 
ontworpen, dit in combinatie met het gebruik van de scharen van 
Hoberman. Deze knooppunten en beweging komen overeen. Echter de 
mogelijkheid om bij Hobennan de geometrie verder aan te passen vervalt 
hierdoor wei omdat het bewegingstraject van Kokawa's koepel wordt 
gebruikt. Hierboven is het systeem nog eens afgebeeld. Links is de koepel 
bestaande uit scharen te zien. Voor de duidelijkheid zijn de scharen om en 
om afgebeeld. Hierdoor is duidelijk te zien hoe de scharen zich in de 
koepel bevinden. Rechts is zo'n enkele schaar nog eens uitgelicht. 

4.3.2 Dichtheid koepel 
Om tot een koepel te komen kunnen elementen met een verschillende hoek 
worden gebruikt, dit is ook besproken in hoofdstuk 6. Hieronder zijn de 
verschillende modellen en structuren te zien die onderzocht zijn. Duidelijk 
is te zien hoe de structuur van fijn tot grof loopt. 
Er is bij de bestudering van de bovenstaande modellen vooral gelet op de 
vervormbaarheid van een ruit. Hierbij komt ook dat er een s ignificant 
verschil in constructielengte is tussen de verschillende modellen. Bij een 
grovere structuur zullen de elementen zwaarder uitgevoerd moe ten worden 
dan bij een meer fijnere structuur. Echter omdat het hier gaat om een lichte 
draagconstructie is het eigen gewicht van de constructie van groot belang. 
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Afb.4.20 Afb.4.21 Afb. 4.22 Afb.4.23 
18 graden 20 graden 30 graden 36 graden 
Het toevoegen van elementen zal dan ook een negatieve invloed hebben op 
het totale constructie gewicht. In de onderstaande tabel is een overzicht 
gemaakt van de bovenstaande structuren. Hierin zijn de lengtes van en het 
aantal elementen vergeleken. Door hier een optelling van te maken is 
onderaan een totaal aan constructielengte te zien. De vergelijking is 
gemaakt met een koepeldiameter van 50 meter. Er is een duidelijk verschil 
te zien tussen een fijne structuur en een grovere structuur. De waarden 
voor profiellengte blijven indicatief aangezien de profieldoorsnede ook van 
groot belang is. 
De dichtheid van de koepel heeft ook invloed op het aantal knopen (zie 
tabel 4.1). De knopen zullen moei I ij k zijn om te produceren. De kosten 
hiervan zullen dan ook relatief hoog zijn. Oit ook in acht nemende verdient 
een grove StructUUf de voorkeur. 
Tabel4.l 

Aantal knopen 

Aantal elementen 

Aantal per lengte 

Lengte I (m) 

Lengte 2 (m) 

Lengte 3 (m) 

Lengte 4 (m) 

Straal (m) 

Totale lengte (m) 

18 grad en 

100 

160 

40 I 
138 

142 

148 

153 

502 

2326 

20 gra d en 

90 

144 

36 

148 

153 

159 

166 

502 

2254 

o d 3 gra en 36 d gra en 

60 50 

96 80 

24 20 

155 167 

162 177 

172 189 

182 201 

502 502 

1608 1468 
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Hieronder is de koepel van 30 graden in open toestand te zien. Links het 
bovenaanzicht en rechts in driedimensionale weergave. 

Ajb. 4.24 Open 30 graden Ajb. 4.25 Open 30 graden 3D 
In de vergelijking van de vervormbaarheid van de ruit is gelet op het 
verschil van de maximale ruit in dichte en open positie. In de volgende 
afbeelding zijn deze ruiten nog eens uitgelicht om dit duidelijker te maken. 
De vervormbaarheid is van grote invloed op dit ontwerp omdat hier de 
flexibele invulling voor ontworpen is. Wordt er een grote vervormbaarheid 
vereist dan moet dit ook door de invulling op kunnen worden genomen. De 
middenpositie van de ruit is een vierkant. Van daaruit wordt deze bij 
sluiten langer in de lengte en smaller in de breedte, bij openen wordt de 
ruit langer in de breedte en smaller in de hoogte. In principe is dit dezelfde 
beweging aileen is de orientatie van de ruit verschillend. (90 graden 
gedraaid) De ruit in dichte positie bepaalt hier het maximum. Deze ruit 
moet altijd toegepast worden en de ruit in open positie kan hierop worden 
afgestemd, dit bepaalt de mate van openheid. Voor de bovenstaande 
structuren is dit vergeleken. Hieruit voigt dat er voor de structuur met 18 
graden een grote vervormbaarheid is vereist. 
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• Diagonaal 

Uitgangspositie Vervorming naar 42% Vervorming naar 22% 

Ajb. 4.26 Vereiste vervorming ruit 

Vergeleken met de basisruit moet de doorsnede hier kunnen vervormen 
naar 22 % van de originele doorsnede. Voor de structuur van 20 graden is 
dit: 23 %. Bij de structuur van 30 graden is dit 3S % en voor de structuur 
van 36 graden is dit 42 procent. 

Ajb. 4.27 Ruit dicht Ajb. 4.28 Ruit open 
Hieruit valt te concluderen dat hoe grover de structuur des te kleiner de 
benodigde vervorming van de ruit is. Echter hieraan hangt nog een andere 
voorwaarde. Die voorwaarde is de mate waarin de koepel geopend kan 
worden. Bij de grove structuur (36 graden) kan de koepel niet heel ver 
geopend worden. Dit meenemende blijkt dat de structuur van 30 graden het 
meest efficient is. Blikken we hierbij nog even terug op de 
constructielengte dan valt ook hieruit te concluderen dat een structuur van 
30 graden de juiste is. Met deze structuur zal dan ook verder worden 
gegaan. 
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4.3.3 Bolheid I hoogte koepel 
De hoogte-breedte verhouding van de koepel is van invloed op de 
krachtswerking van de koepel. Hiemaar is dan ook onderzoek gedaan met 
het varieren van deze verhouding en te kijken wat de invloed hiervan is op 
de krachtswerking. 
De breedte van de koepel hangt af van de gekozen hoek 'V, deze bepaalt 
wei dee I van de bol als uitgangspunt wordt gebruikt. Hoe groter hoek 'V 
wordt gekozen, des te lager de koepel op de bol wordt geplaatst. Hierdoor 
zal de koepel steilerlboller zijn dan bij een kleine hoek 'V . Bij een kleine 
hoek 'V zal de koepel vlakker en dus minder bol worden. Bijkomend aan 
het varieren van hoek 'V is dat bij een gelijke straal van de bol de diamater 
van het grondvlak ook zal varieren. Wordt hoek 'V kleiner gekozen dan zal 
de diameter van de koepel afnemen. 

z 

/: 
I 

/ I 
• I 

/ I 

/ 
/ 

x 
Afb. 4.29 Doorsnede bol 
Om tot een goed vergelijk van verschillende koepels te komen moet hier 
op gelet worden. Bij het varieren van de straal en het gelijk blijven van 
hoek 'V zal ook de diameter toenemen . Dit zorgt voor een scheve 
vergelijking. Tijdens het vergelijken is dan ook de diameter in eerste 
instantie gevarieerd en met behulp van parameter 'V is ervoor gezorgd dat 
de gronddiameter gelijk blijft. Zodoende kan er toch een goede 
vergelijking worden gemaakt. 
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diameter diameter 

Afb. 4.30 Verschillende uitgangspullten I'oor koepel 
In de bovenstaande afbeelding is het principe van een verschillende straal 
en daarop aangepaste hoek aangegeven zodat de diameter gelijk blijft. Op 
de hiema volgende afbeeldingen zijn enkele van de bekeken doorsnedes te 
zien. 

Afb. 4.31 - 4.32 Varierende hoogte koepels 
De koepels zijn zowel in open als dichte toestand door gerekend en er is 
met name naar de maximale verplaatsingen van de koepel gekeken. 
Verplaatsingen zijn bij dit ontwerp maatgevend ten opzichte van de sterkte. 
Door het gebruik van het materiaal aluminium met een relatief lage E
modulus was ook te verwachten dat verplaatsingen maatgevend zouden 
zijn. 

Afb. 4.33 Lage koepe/ Afb. 4.34 Vervormde koepel 
De lage koepel blijkt verhoudingsgewijs de grootste vervorming te hebben. 
Met de onderstaande hoge koepel vergeleken zijn de vervormingen hier 98 
procent hoger. De vervorming in de vervormde afbeelding is vergroot met 
een factor 2,5. 
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Ajb. 4.35 Midden koepel Ajb. 4.36 VenJomuie koepel 
De midden koepel heeft vergeleken met de hoge koepel een grotere 
doorbuiging van 26 procent. De vervorming in de vervormde afbeelding is 
vergroot met een factor 2,5. 

Ajb. 4.37 Hoge koepel Afb. 4.38 Veroormde koepel 
De hoogste koepel gedraagt zich het meest stijf. De vervorming In de 
vervormde afbeelding is vergroot met een factor 2,5. 
ConcIusie uit dit onderzoek is dat een koepel met een kleinere straal zich 
stijver gedraagt dan een koepel met een grotere straal. Hieruit kan worden 
geconcIudeerd dat voor het ontwerp gekozen moet worden voor een zo 
klein mogelijke straal. Echter bij een keuze voor een kleine straal wordt 
ook het oppervlak van de koepel krommer en dit kan problemen geven bij 
de detaillering van de knopen. Hiermee zal dan ook rekening moeten 
worden gehouden. Verder is vanuit esthetisch oogpunt de vorm van de 
koepel ook van belang. Bij een kleine straal hoort ook een hogere koepel. 
Bepaalt moet worden welke hoogte esthetisch gezien nog wenselijk is. 

4.3.4 Plaats op bol 
Een volgende variabele in het ontwerp is de plaats op de bol en hierdoor de 
vorm van de koepel. De plaats bepaalt de geometrie en krachtswerking van 
de ontworpen koepeJ. In de afbeelding hieronder (zie ook paragraaf 2.5) is 
het bovenaanzicht van een bol te zien. 
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y 

x 

Ajb. 4.39 Bovenaanzicht bol 
De coordinaten worden mede bepaald door hoek 8 j en 81 en . Hoek 8 j ligt 
hierin vast en hoek 81 is de startwaarde die kan worden gevarieerd. 
Door hoek 1 te varieren zoals hierna aangegeven kan er bepaald worden op 
welk deel van de bol de startpositie van de koepel is. Dit heeft invloed op 
de vorm van de koepel in uitgangspositie en teven op de vorm in open en 
dichte toestand. Op de bovenstaande afbeelding be staat een spiraal steeds 
uit drie delen. Aan de rechterkant is te zien dat met een grote hoek 1 het 
mogelijk is om de koepel boven op de bol te plaatsen. Links is te zien dat 
de koepel wat laag op de bol wordt geplaats en in het midden is een stand 
ertussen te zien. Door deze plaatsing is er een verschil in basisvorm en een 
verschil in positie. 
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Ajb. 4.40 Variatie hoek 1 
Zo is rechts de basisvorm de top van een koepel en dat in gesloten 
toestand. Links is de koepel meer op de zijde van de bol geplaatst en in 
open toestand. Om deze vervolgens te sluiten ontstaat er een meer 
kegelvormige koepel. Door dit verschil in vorm zal ook de 
krachtsafwerking verschillen. De middelste uitgangspositie is een half 
open positie. Om de koepel te sluiten moeten de ringen naar het midden 
verplaatsen, hierdoor ontstaat in iets mindere mate ook een kegelvorm. 
Tevens moeten de ringen naar bene den worden verplaatst als de koepel 
open gaat. Qua krachtswerking zit deze koepel dan ook tussen de andere 
twee in. 
Op de atbeeldingen hieronder is te zien hoe de koepel van enigszins spitse 
vorm tot de top van de bol er uit ziet. Naast het zijaanzicht van de bijna 
gesloten koepels is een vervormde koepel te zien. Deze vervorming is ten 
gevolge van het eigen gewicht, een symmetrische belasting. In de 
vervormde doorsnede is duidelijk het verschil in krachtsafdracht te zien. 

Ajb. 4.41 Spitse koepel Ajb. 4.42 Vervorming koepel 
Alhoewel het in het zijaanzicht (atb. 4.41) niet zeer duidelijk is, is dit de 
meest spitse koepel van de drie. In de vervormde toestand is echter weI te 
zien dat de werking van de koepel heel anders is. Het is dan ook interessant 
om te zien dat een kleine aanpassing in de geometrie een groot verschil in 
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krachtswerking kan geven. De vervormde toestand is hier gegeven met een 
vergrotingsfactor van 62,5. Vervorming van de zijden van de koepel zijn 
ongeveer gelijk aan het omhoog verplaatsen van de top. 

Ajb. 4.43 Vorm koepeltussenin Ajb. 4.44 Vervormde koepel 
De bovenstaande atbeeldingen tonen de koepel met de middelste 
geometrie. Deze zit tussen de spitse - en de bolle geometrie in. Met name 
op de atbeelding met de vervormde geometrie is duidelijk te zien dat het 
constructieve gedrag van de koepel anders is. De vervorming is ook hier 
weergegeven met een vergrotingsfactor van 62,5. 

Ajb. 4.45 Koepel vorm top bol Ajb. 4.46 Vervormde koepel 
Hierboven de atbeelding met de koepel die op de top van de bolligt. In de 
vervormde toestand is duideJijk te zien dat de koepel een andere 
krachtswerking heeft. Door de relatief platte top zal deze bij belasten naar 
binnen gaan hangen. De gebruikte vergrotingsfactor van de vervorming is 
hier een factor 10 lager dan bij de eerdere vervormingen, namelijk factor 
6,25. Dit is gedaan om de relatie tussen de onvervormde en vervormde 
toe stand duidelijk te blijven houden. De absolute vervorming is hier vee l 
groter dan bij de andere twee vormen. Hieruit kan geconcludeerd worden 
dat de vorm 'top bol' niet de meest efficiente vorm is. 
Een constructief on twerp voor een normale gesloten koepel zal optimaal 
zijn bij een geometrie die een bol benaderd. Groot verschil is dat in dit 
onderzoek de koepel niet altijd gesloten is maar er ook rekening dient te 
worden gehouden met een open situatie. Door het openen zal de 
krachtswerking varieren van die van een gesloten koepel. In het 
bovenstaande onderzoek is dan ook een bijna dichte koepel genomen. Uit 
berekeningen van de koepe l in de verschillende standen is namelijk 
gebleken dat dit de maatgevende stand is. 
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De vervormingen van de koepel worden als maatgevend beschouwd. Uit 
het onderzoek is gebleken dat de koepel ' vorm tussenin' (afb. 4.43 en 4.44) 
het meest stij ve gedrag vertoond en dan ook het meest geschikt is. 

8.3.4.1 Verschillende fases 

De plaatsing op de bol is in paragraaf 4.3.4 bepaald aan de hand van een 
bijna gesloten koepel en daarbij een analyse van het constructieve gedrag . 
Daaruit is geconcludeerd dat de koepel 'vorm tussenin' constructief gezien 
het beste gedrag vertoond. Echter de vorm en plaatsing van de koepel heeft 
ook invloed op het openen en sluiten van de koepel. 

Afb. 4.47 Koepel in gesloten stand 
Door de koepel te openen zullen de onderlinge elementen een 
hoekverdraaiing ondergaan. In de doorsnede is dit te herkennen aan de 
rode lijn die de kromming van het oppervlak weergeeft. 

Afb. 4.48 Koepel in open stand 
De keuze voor een bepaalde uitgangspositie heeft invloed op de mate 
waarin het oppervlak extra kromt als de koepel wordt geopend . Hierboven 
is de koepel ' vorm tussenin' te zien. Deze koepel neeft constructief gezien 
de beste vorm. 
Met de rode lijn is de kromming van de rand van de koepel (en daarmee de 
elementen) aangegeven. Hierin komt duidelijk naar voren dat er een groot 
verschil is tussen de kromming als de koepel gesloten of geopend is. 
Vooral de hoekverdraaiing aan de basis van de koepel is erg groot. 
Er is ook gekeken wat de extra kromming is bij andere koepels, namelijk 
met een beginpositie lager op de koepel. (zie afb. 4.30) Dit heeft als gevolg 
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dat de koepel in ges loten stand meer een kegelvorm aanneemt in plaats van 
die van een bol. De onderstaande afbeeldingen geven deze koepel weer in 
zowel gesloten als geopende stand. 

Afb. 4.49 Koepel in gesloten stand 
Hierin is duidelijk te zien dat de toename in kromming van het oppervlak 
veel minder is dan bij de voorgaande koepel. 

Afb. 4.50 Koepel in open stand 
Uit onderzoek naar de mate van de kromming is gekeken wat het verschil 
is in hoeken die de elementen maken. (zie ook paragraaf 5.5.2) Dit is 
gedaan voor de spitste koepel hierboven (afb. 4.49 en 4.50) en daaruit 
blijkt dat bij deze koepel de kromming met 22 graden toeneemt. In 
paragraaf 5.5.2 wordt besproken hoe deze hoekverdraaiing kan worden 
opgenomen. B ij een grotere hoekverdraaiing zal de knoop erg groot 
moeten worden om deze beweging mogelijk te maken . 
Uit het onderzoek in deze paragraaf komt naar voren dat een spitse koepel 
wenselijk ten behoeve van de detaillering. Dit is tegenstrijdig met het 
onderzoek in §4.3.4 waarin de vorm die tussen boJ en spits in zit als beste 
naar voren komt. 

4.3.5 Conclusie 
Uit de bovenstaande onderzoeken zijn de parameters voortgekomen die in 
de onderstaande formules worden gebruikt. Probleem hierbij is dat de 
deelonderzoeken geen eenduidige antwoorden opleveren. Bij de 
verschillende aspecten komen verschillende goede parameters naar voren. 
Voor de optimale vorm is dan ook een combinatie van factoren in acht 
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genomen. Dit is deels op constructieve gronden, deels op architectonische 
granden en ook op grand van materiaalefficientie. 
Straal r = 42 m. 
Hoek q> van het snijvlak = 41 graden 
De hoek tov. de x-as van punt 1; 8) = 0 graden 
De hoek tussen de punten; 8 j = 7,5 graden 
Het aantal elementen per spiraal; 8 

De straal in combinatie met de hoek q> bepalen de afmeting van de koepel. 
(zie ook atb. 4.51) Tevens heeft hoek q> ook invloed op de plaatsing op de 
bol en daarmee ook de kromming van het oppervlak. 
Hoek 8) = 0 graden heeft ook invloed op de plaatsing van de koepel op de 
bol. 
Hoek q> en 8) zijn dusdanig gekozen dat de kromming van het oppervlak 
nog haalbaar is in de detaillering (§4.3.5) en de koepel het meest in de 
buurt komt bij de koepel van §4.3.4. Hierin is een compromis gemaakt 
tussen de uitkomsten van die paragrafen. 
De hoek tussen de punten; 8 j = 7,5 graden en het aantal elementen = 8 
hebben invloed op de dichtheid en afmeting van de koepel. In het 
bovenaanzicht van het snijvlak (atb. 8.36) is goed te zien dat bij meer 
elementen een grater deel van het snijvlak op wordt gevuld en hierdoor de 
koepel grater zal worden. 

De volgende formules bepalen de coordinaten: 

sin <p{ cos t + CoS(~) * sin t * tan Bi }r 

Xi = 
1 + cos 2 ( <p) * tan 2 B. 

2 I 

z = r-tan(<p)x 
I 2 I 
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Een overzicht van de berekende coordinaten in de verschillende posities is 
toegevoegd aan de bijlage, hoofdstuk 6.1. 

z 

.I 

/ 
/ 

/: 
• I 

/ 

Ajb. 4.51 Doorsnede bol 

y 

Ajb. 4.52 Bovenaanzicht bol 

x 

x 
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4.4 Berekening koepel 
Aangezien de koepel een dynamische construe tie is, is de koepeJ in 
verschillende standen berekend met het programma GSA van oasys 
software. Vervolgens zijn uit deze verschillende standen de omhullende 
vervormingen, spanningen en krachten gehaald en bekeken. Doordat de 
koepel door een binneming en een buitenring gefixeerd wordt in een 
bepaalde stand, is de koepel in vier standen als statische constructie 
doorgerekend. 

4.4.1 Vier posities 
De vier standen waarin de koepel is berekend zijn gebaseerd op basis van 
constructieve oogpunten en gebruiksoogpunten. De verschillende standen 
zijn hieronder te zien. 

Afb. 4.53 & 4.54 Koepel in dichte positie 
De dichte koepel is voor slecht weer; harde wind en regen of sneeuw wordt 
zo buiten de koepel gehouden. Constructief gezien is dit de meest gunstige 
vorm. Wat uit voorgaande onderzoeken naar de juiste parameters en vorm 
al bleek is dat we hier echt een koepel hebben. Constructief gezien zou het 
dan ook voordeliger zijn als de koepel in deze situatie meer de vorm van 
een bol zou benaderen in plaats van de meer kegelvormige geometrie. 
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Afb. 4.55 & 5.56 Koepel in bijna dichte positie 
De koepel in bijna dichte positie is constructief gezien erg ongunstig. 
Door de kleine opening is de koepelwerking grotendeels verdwenen en 
wordt de geometrie meer uitkragend. Vooral verticale belasting als sneeuw 
is van belang bij deze stand. 

Afb. 4.57 & 4.58 Koepel in half open positie 
De half open positie zal kunnen worden gebruikt om als windscherm te 
dienen of om als zonnescherm te werken. In deze positie is excentrische 
belasting van groot belang. Windzuiging enerzijds en winddruk aan de 
andere kant geeft hier de grootste vervormingen. 
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Ajb. 4.59 & 4.60 Koepel in open positie 
Dit is de stand waarbij de koepel het meest geopend is, de tribunes zullen 
nog overdekt zullen zijn. De mensen zullen nog enige bescherming van het 
dak ondervinden. Dit zal de meest gebruikte stand zijn want 
sportwedstrijden en evenementen wordt toch het liefst in de openlucht 
gehouden. 

Ajb. 4.61 Ringen 
Op de bovenstaande atbeelding zijn de ringen te zien waannee de koepel 
in de vier standen zal worden gefixeerd. Door de ringen korter te maken 
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zal de koepel sluiten en met het verlengen van de ringen zal de koepel 
verder open gaan. 

4.4.2 Knopen 
Aangezien de koepel open en dicht kan is het van belang om deze vrijheid 
ook mee te nemen in de berekening. Dit zal gebeuren door de 
schematisering van de knopen. 

Ajb. 4.62 Schaar 
De koepel bestaat uit een aaneenkoppeling van de bovenstaande scharen. 
Hierdoor ontstaan er in principe twee soorten knooppunten. De eerste 
knoop is een scharnier van twee kruisende staven. Deze bevinden zich in 
het midden van de schaar. In het rekenmodel moet meegenomen worden 
dat de elementen kruislings over elkaar doorlopen en dat deze met een stift 
scharnierend worden verbonden. Door deze stift kan het element aileen om 
de y-as een vrije rotatie ondergaan. 
Om de kruisende elementen en de stift te kunnen schematiseren is er een 
extra element toegevoegd aan het model. Het toegepaste 
koppelingselement is een zogenaamde link. Aan dit link-element kunnen 
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bepaalde eigenschappen worden toegekend. Hier is de link gebruikt om er 
voor te zorgen dat de bovenste en onderste knoop een gelijke verplaatsing 
hebben bij het berekenen van de knoop. 

Afb. 4.63 Kruisende element en 
Hierboven de kruisende elementen met profieldoorsnede met in het midden 
de knoop. Op de onderstaande atbeelding is dezelfde schaar nog eens 
weergeven, aileen dan zander profieldoorsnede. In de rode cirkel is de 
knoop nog eens aangeduid en hierna voigt een afbeelding waarin het link
element duidelijk zichtbaar is. 

---
____ -8 

Afb. 4.64 Knooppunt kruisende elementen 
Om de link-elementen goed toe te kunnen passen zijn de extra cobrdinaten 
berekend. Dit is gedaan door cobrdinaten te berekenen van een koepel met 
een iets kleinere straal dan de ontworpen koepel. De link vertegenwoordigt 
de stift die de connectie tussen de elementen maakt. Aan de link kunnen 
verschillende eigenschappen worden toegekend . De link is hier gebruikt 
om beide knooppunten een gelijke verplaatsing te laten ondergaan. In 
werkelijkheid blijven de knopen dankzij de stift ook boven elkaar, dit is 
hier geschematiseerd door de verplaatsingen in x- y- en z-richting te 
koppelen . Qua krachtswerking is de link geen krachten overbrengen 
aangezien de link aan een zijde als schamier is gemodelleerd . 
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Afb. 4.65 Link-element 
De andere knoop is de verbinding tussen twee scharen. In deze knoop 
komen steeds 4 elementen samen. Hiervoor is een knoop bedacht die door 
middel van tandwielen momenten kan overbrengen. Hierdoor ontstaat een 
momentvaste knoop, hierdoor kunnen momenten uit de elementen worden 
overgedragen naar de andere elementen. Hoe deze knoop precies wordt 
gemaakt zal in het volgende hoofdstuk worden toegelicht. Hier is nu van 
belang dat de knoop als volledig momentvast / momentoverbrengend mag 
worden geschematiseerd. 

Afb. 4.66 Koppeling scharen 
Een derde knoop is aan de binnen- en buitenrand van de koepel. Hier 
worden de elementen schamierend met elkaar verbonden. In donker blauw 
is de binnenring te zien. In licht blauw is het de samenkomst van twee 
scharen te zien. De scharen zijn scharnierend om de y-as gekoppeld en de 
ring (donker blauw) is als pendelstaaf steeds tussen deze knooppunten 
geschematiseerd. Het ontworpen detail voigt in het hoofdstuk hierna. 
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Ajb. 4.67 Schamierende knoop binnenring 

4.4.3 Invloed profieleigenschappen 
Om tot een goede profilering te komen is bij twee situaties, open en bijna 
dicht, de profilering gevarieerd. De bijna dicht en open situatie blijken uit 
de berekening maatgevend te zijn. Door het varieren van de 
profieleigenschappen wordt inzicht verkregen in de werking van de koepel. 
Dit is ook al naar voren gekomen in het onderzoeken van de parameters 
echter nu is op locaal niveau gekeken. 

Ajb. 4.68 Bovenaanzicht koepel 
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De koepel is te onderscheiden in vier ringen. Deze ringen zijn hieronder 
afgebeeld en onderzocht is wat de invloed per ring is ten opzichte van de 
stijfheid van de gehele koepel. 

o o 
Ajb.4.69 De verschillende ring en 
De doorsnede eigenschappen van de ringen zijn verschillende A en 1-
eigenschappen meegegeven. Door het varieren van de A en bij het gelijk 
houden van de I is gekeken naar de invloed van normaalkracht op de 
koepel. Bij een normale koepel zal de oppervlakte van de doorsnede een 
grote invloed hebben aangezien er dan veelal op normaalkracht afgedragen 
zal worden. Door de I te varieren en de A gelijk te houden kan de invloed 
van de buigstijfheid worden bekeken. 

4.4.3.1 Eigenschappen per ring 

Ajb. 4.70 Ring 3 sterk Ajb. 4.71 Ring 3 sterk 
Als basis voor de koepels is een koker van 200*200 wanddikte 12 
genomen. In de bovenstaande afbeeldingen is te zien dat ring 3 sterker is 
gemaakt. Hier is een koker 500*500 wanddikte 12 toegepast. Hierdoor is 



sterker en stij ver geworden en door het 
per ring worden gekeken wat de invloed op 

is. Dit is voor aile vier en dit voor 

TabeI4.! Bijna dicht 

Sneeuw (mm) Wind {mm 
alles gelijk 217 

1 
(onder) 142 111 
ring 2 98 77 
ring 3 87 74 
ring 4 
(binnen) 
In tabel 4.1 

alles gelj1< 
ring 1 (onder) 
ring 2 
ring 3 

61 
80 

van 
van 

en bijna 

omhullende 

De 
en 

Omhullend uit deze twee berekeningen is vooral te concluderen dat het 
verzwaren van de binnenring geen positieve 

4.4.3.2 Eigenschappen profiel 

Hieronder voIgt een tabel met verschillende 
eigenschappen. De variatie zit in I en A en 
te maken in de y-as 
Profiel 1 is het 
Pro fie I 2 is een 
Profiel3 is A en Iy echter een 
Profiel4 is ijke A en Iz een 
Profiel 5 is bij een I een halve A 
Profiel 6 is zeer stijf profiel tbv. 

Tabel4.3 Besclwuwde 

t1 
h b 

1 200 
2 1/2 I 149 149 
3 Y sterk 222 144 12 
4 z sterk 144 222 12 

1/2 A 277 4 

section 1 40 217 
section 2 83 442 
section 3 46 273 
section 4 46 316 
section 5 17 188 

I, 
Iy 

t2 

12 
4 

profiel sterker 

A 
9,024 

183 
367 
229 192 
260 218 
163 207 

85 



Tabel 4.5 Open 

section 1 
section 2 

43 
83 

127 
249 

207 
302 

section 3 63 173 239 
section 4 52 171 282 
section 5 110 249 

Wat opvalt in de van de I erg groot Wordt 
de I gehalveerd dan nemen de vervormingen ongeveer met een 2 toe. 
Hieruit is een relatie te In tot gewone 
koepels is hier de afdracht grotendeels via momenten in plaats van 

In gesloten toestand zal dit maar dat is dan ook 
maatgevende 

Een verlaging van 
van de reductie van het 

direct invloed doorbuiging ten 
Ook loopt de hier 

enigszins op, mate wat weer wijst op een 
via momenten. 

de invloed van de I veel groter is dan oppervlakte van 
zal een groot worden met een kleine wanddikte. 

wordt er een verkregen met een lage oppervlakte van de 
doorsnede en ook een laag eigen gewicht. 

Om tot een verhouding te komen tussen Iy en Iz is 
verhouding tussen de momenten. In 

te zien. 
Tabel 4.6 Momenten dieht 

My Mz 
M 

section 1 34.0 -43.0 46.0 
section 2 34.0 -43.0 47.0 
section 3 37.0 -46.0 31.0 
section 4 31.0 -39.0 63.0 -79.0 
section 5 35.0 -40.0 48.0 -55.0 
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Tabel 4.7 Momenten open 

section 1 
section 2 
section 3 

4.4.4 

4.4.4.1 

-57.0 
-58.0 
-64.0 

berekening 

60.0 
60.0 
43.0 -60.0 

46,84 meter. V~~r 
11200 van de 
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overspanning aangehouden . Aangezien de koepel een dak is zonder 
invloed op de onderbouw is een vervorming van 11200 acceptabel. Het dak 
is een op zichzelf staande constructie. Het dak heeft geen directe invloed 
op de hoofddraagconstructie van het stadion. De maximale vervorming 
hangt samen met wat voor bezoekers nog als veilig wordt aanvaard. Met 
deze factor zal hieraan worden voldaan. 
Maximale vervorming: 1/200 * 46.000 = 230 mm. 
Per fase zullen de vervormingen worden besproken omdat hier de werking 
van de scharende koepel ook uit naar voren zal komen. 

Dichte stand 
De dichte stand is het meest stijf en heeft de meest efficiente 
krachtsafdracht. De vervormingen zijn hier dan ook erg klein vergeleken 
de andere model1en en deze zijn dan ook niet maatgevend. 
Al1ereerst is de vervorming ten gevolge van het eigen gewicht getoond. Dit 
is gedaan met een vergrotingsfactor van 50 aangezien de vervormingen 
hier vrij klein zij n. De punt wordt 11,6 mm ornhoog gedrukt terwij I de 
zijden 15,3 mm naar beneden vervormen. De vervorming is een gevolg van 
de Iichte kegelvorm die de koepel heeft. Hierdoor draagt de koepel meer 
op moment af dan gewenst. Dit geeft een buiging van de zijden van de 
koepel en daardoor wordt ook de punt omhoog gedrukt. _ .. . .. . . ... . 

,4.05"""" 
12..18mm 

" liOmm 

1022(011'11 

8 .PCJ min 

71Il001'11''' 

5 .18II i'lli'll 

~ 1'101'111'11 

Ajb. 4.72 Vervorming dicht eigen gewicht 
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Bij de vervorming onder sneeuwbelasting wordt het bovenstaande gedrag 
versterkt. Hierdoor wordt de vervorming in de top 60,3 mm en de wanden 
zakken hier 76,4 mm. De vervormingen zijn hier een stuk groter in 
vergelijking met de belasting eigen gewicht; echter gekeken naar de 
omvang van de koepel nog ~~~d~g~!ing. 

Ajb. 4.73 Vervorming sneeuw Ajb. 4.74 Vervorming windzuiging 
Bij de vervorming van de windzuiging worden de zijden ornhoog gezogen. 
Hierdoor worden de zijden 14,7 mm ornhoog vervormd. Doordat de zijden 
momentvast aan elkaar verbonden zitten wordt door de zuiging aan de 
wand de top nu naar beneden gedrukt met een waarde van 12,0 mm. 

Bijna dichte stand 
Deze stand geeft maatgevende vervormingen. Hier is de koepel nog steeds 
in een soort kegelstand. Dit zal hetzelfde verschijnsel geven als bij de 
gesloten toestand, namelijk dat de punt zoor de zijden ornhoog wordt 
gedrukt. De vervorming ten gevolge van het eigen gewicht is in de zijden 
20,9 mm naar beneden, de top wordt 21,9 mm omhoog gedrukt. 
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2185 mm 

:W.W mm 

H'.JG mm 

Ajb. 4.75 Vervorming eigen gewicht 

lQ4.e min 

111l.gmm 

1OU..2mm 

123.8mm 

Ajb. 4.76 Vervorming sneeuw 
De vervormingen vertonen hier weer eenzelfde beeld als de bovenstaande. 
De maximale vervorming van de zijden is 192,9 mm en de top wordt 212,3 
mm omhoog gedrukt. Voor de top is dit de maatgevende vervorming en 
deze valt binnen de gestelde eis van 230 nun. 

Half open stand 
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Deze stand zal met name gebruikt worden als windscherm. Doordat de 
koepel hier ver open is, is deze minder gesteund en zullen de zijdelingse 
vervormingen ook groter worden. 

' .le1 rr:m 

".163 mm 

8 .1lQ ml'l'l 

4-'111 In'" 

042Q8.,,,,. 

3.010 IIW'I'I 

2 .«1811'1'" 

1842 "lin 

t .2'28""" 

Ajb. 4.77 Vervormillg eigen gewicht 
Voor de afdracht van het eigen gewicht gedraagt deze geometrie zich erg 
stijf. De vervorming is slecnts 7,4 mm. Dit komt doordat nu toch weer 
gedeeltelijk de koepelvorm is hervonden. De koepel is in open toe stand 
ontworpen en hier liggen de knopen dichter bij een bolsegment. Hierdoor 
is de vorm veranderd van de kege1lvorm naar een boBe zijkant. Dit is dan 
ook direct te zien in de vervormingen. Ook in de vervorming ten gevolge 
van de windbelasting is te zien dat deze stand zich stijver gedraagt. Hier 
buigt de wand van de koepel enerzijds 55,5 mm door en aan de andere kant 
wordt de zijde 41,2 nun omhoog gezogen. Dit gebeurt ten gevolge van de 
windbelasting die de ene zijde half op druk belast en de andere zijde op 
trek. Doordat de koepel is ingezakt, is ook de wandhoogte veranderd. 
Hierdoor kraagt de koepel in feite minder uit wat de vervormingen ook ten 
goede komt. 
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11 .1~ ...... 

2l t 2 ...... 

~Bl'/!Io1O\ 

Afb. 4.78 Vervorming wind half half 

Open stand 
Deze situatie is maatgevend voor de zijdelingse vervormingen. 

'XI." InITl 

n.8emlT1 

2032 mm 

11 .78 mm 

'~.24mm 

t270mm 

IO.1I5m"., 

'5D8t mm 

Afb. 4.79 Vervorming eigen gewicht 
Wat opvalt bij de vervorming ten gevolge van het eigen gewicht is dat deze 
nu 30,5 mm naar binnen zakt. Dit doordat de wanden nu veel korter zijn en 
de koepel hierdoor eigenlijk naar binnen wil vallen. Dit wordt echter 
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tegengegaan omdat de scharen elkaar steunen. Hierdoor ontstaat een 
andere krachtswerking dan bijvoorbeeld in dichte toestand waar de wanden 
op moment krachten afdragen. 

122.8 mm 

112.e mm 

102..3 mm 

Q2J)Q mm 

Bl .Be mm 

7153 mm 

8 1lDmm 

Cl 118mm 

4() ,Q:Jmm 

30.10 min 

lO.4emm 

10Z)mm 

Afb. 4.80 Ven10rming windbelasting half half 
Hierboven staat de vervorming van de koepel onder een windbelasting, 
half druk, half zuiging. Dit resulteert in vervormingen van 122,8 mm aan 
de linkerkant (drukzijde) en 57,2 mm vervorming aan de zuigingzijde. 
Deze vervormingen vallen nog binnen de vervorming van de bijna dicht 
koepel en hieruit blijkt nog eens dat voor vervormingen dat e maatgevende 
stand is. 
Aile vervormingen vallen binnen de gestelde eis van 230 mm. 

4.4.4.2 Krachten 
Uit de omhullende spanningen blijken de open en bijna dichte situatie 
maatgevend te zijn met betrekking tot de krachten. Hier worden dan ook de 
krachten van deze twee fases getoond. De maximale normaalkracht is in de 
half open situatie. Het torsiemoment is overal dusdanig laag en dit in 
combinatie met het gebruik van vierkante profielen welke torsiestijf zijn 
zal er voor zorgen dat de invloed van het torsiemoment nihil is. De torsie is 
dan ook buiten beschouwing gelaten . 
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Bijna dichte stand 
In de open stand is te zien dat de koepel afdraagt door een combinatie van 
momenten in de y-as, de z-as en normaalkracht. Duidelijk is te zien dat 
lager in de koepel de normaalkracht steeds wat grater zal worden tot 
maximaal 107 kN. 

Sioned .lbsolule n 
107.1 ItN 

B8.MkN 

70.16 kN 

6i1.00ktt 

33.10 kH 

14.07 kN 

-3.820 leN 

·22.32 leN 

·~.81 leN 

~.31kN 

·77.80 kN 

.Qe.30 ItN 

·114.8 liN 

Ajb. 4.81 Normaalkrachten 
In de momenten om de y-as is te zien dat deze ongeveer overal gelijk zijn. 
Dit komt doordat de koepel als een vlak wordt belast. Bekijken we hier de 
momenten in de z-as bij dan zie je dat de momenten zich hier concentreren 
in de knik die het element maakt. Dit omdat de afdracht zich ook in het 
vlak bevindt. Uit deze situatie is de omhullende belasting met 
normaalkracht en moment gehaald. Dit is de basis voor de toets verderap 
waarbij de doorsnede op knik en buiging worden getoetst. 
Het maximale moment bij de normaalkracht van 107 kN is 56 kNm. De 
toetsing van het element voIgt verderop in dit hoofdstuk. 
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Ajb. 4.82 Momenten y-as 

Ajb. 4.83 Momelllen z-as 

Dichte stand 
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15.QO kNm 

9 .009 kNm 

3.31~ kNm 

·2,9?g kNm 

-'l.273 kNm 

·15,57 kHm 

-21.86 kNm 

-28.15 kNm 

·34.4(5kHm 

·40 .74kNm 

q].70kNm 

3Q.13kNm 

3O.48JcHm 

21.82 kHm 

13.1TkNm 

4.511k14m 

·4.144kHm 

·12.80 kNm 

-21.46 kNm 

·30.11 kNm 

-36.76 kNm 

·68.07 kHm 

Cue: cg : env d 

Om het verschil in afdracht te laten zien zijn hier de krachten bij de open 
stand te zien. De afdracht van de tussenliggende stappen ligt tussen de 
bijna dichte en deze stand in. OpvalJend is dat de normaalhachten zich 
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meer onderin bevinden en ook bij de momenten is te zien dat de maximale 
momenten zich onderin de koepel bevinden. 

Ajb. 4.84 Nornwalkraclzten 

Signed o!IIbsoluh y~ 

e4.4iJktI 

03.47 kH 

42 .44161 

31.42 leN 

20 .40 leN 

1iI .371i1 leN 

-1.M3 liN 

-12.88 kN 

·23.60kH 

-34.71 kN 

·45 .73kN 

·5e .75IcN 

·87 .771tN 

Door de meer natuurlijke vorm (dichter op een bol) is te zien dat de 
momenten flink afnemen en zich aileen nog onder in de koepel bevinden. 
Het bovenste deel draagt nu grotendeels af via normaalkracht. 

44.78 kNm 

3Q.12I1Nm 

33.4I!JkNm 

27 .90 kNm 

22.14kNm 

1e.48 kNm 

10.82 kHm 

~ . 180kNm 

·O.!OJ7kNm 

·D. fe1 kHm 

·11 .82IrHm 

·17 .48I1Nm 

Ajb. 4.85 Momenten y-as 

Ajb. 4.86 Momenlen z-as 

Half open stand 
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Slun.d .b" olut. Vi 
3Q.17kHm 

31 .2QkNm 

23.42kNm 

16MkNm 

7.008kNm 

-0 .2070IlNm 

-8 .082 IINm 

· 1!5.ge kHtIl 

·23.83IcHm 

·31.71I1Nm 

·3Q.68 kHm 

·47 .4e leNm 

·56 .33 leNm 

In deze stand zijn de normaalkrachten onderin maximaal, namelijk 224 kN. 
224.1 .11 

1Q7 .~ SeN 

170.a ... 

144.2 kN 

117 .0 .11 

64.27 '" 

37 .e2 kN 

10.Q8," 

·15 .67.11 

.42 .31 .11 

.ea.Qe kll 

·QS,60 .N 

Ajb. 4.87 Normaalkracht half open 
De momenten zijn wei erg laag in deze koepel, dit weer omdat de vorm 
hier beter is. Het moment onderin is 7 kNm en dit in combinatie met de 
normaalkracht van 224 kN zal ook worden getoetst op knik en buiging. 
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Afb. 4.88 Momenten y-as 

Afb. 4.89 Momenten z-as 

4.4.4.3 Spanningen 

Sign4l!d .. blolut. va 

23.~kNm 

1Q.04!1!Nm 

15.04kNm 

11 .03 kHm 

7.029 IeNm 

3.022 kNm 

·O.Q832 kNm 

·8 .QQ4kNm 

·13.00l(Nm 

·i7 .00leNm 

-21.01 kNm 

-25.02 kNm 

Signed .. bsolut. v. 
31.e7 kNm 

20.27 kNm 

2O.80kHm 

15.45 kNm 

10.04kNm 

4 .437 kNm 

·O.7704kHm 

·e .178 IeNm 

·11 .5Q kNm 

-16.QQ IINm 

-22 .4) kNm 

·27.81I1Nm 

·33.21kNm 

Cu.: CO : .nv d 

Een overzicht van de spanningen is gezet in de onderstaande tabel. Bij een 
maximaal aan te houden spanning van 250 N/mm2 is te zien dat aile 
optredende spanningen onder deze grens vallen. De spanningen zijn 
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verzameld uit de berekening met GSA. GSA geeft een drietal 
combinatiespanningen. Hierdoor behoeven de doorsnedes niet meer 
handmatig worden getoetst op spanning. 
Tabel8.8 Omlutllende spanllingen 

2 2 2 C1 (N/mm') C2 (Nlmm') von Mises (Nlmm') 

dicht 
bijna dicht 
half open 

open 
Waarin: 

70 
202 
116 
240 

63 72 

209 210 
119 123 
243 241 

Cl = Normaalspanning + Ibuigspanning y-asl + Ibuigspanning z-asl 
C2 = Normaalspanning -Ibuigspanning y-asl-Ibuigspanning z-asl 
Von Mises = Normaals anning + schuifs annin = 

4.4.4.4 Toetsing Plooi 

Hieronder wordt de toetsing van de doorsnede op plooi gedaan. Als eerste 
wordt de doorsnede zonder verstijvingschotten getoetst. Hierna zal de 
berekening worden aangevuld met een toetsing waarin deze schotten weI 
zijn meegenomen. 

h=250 

b=250 
Afb. 4.90 Doorsnede profiel 
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Voor de toetsing geldt algemeen: 

(J(" ;I;d ~ (J plooi ;u;d met (J plnni;u;d = (j)plooi fo. 2;d 

Waarin: (Jc;l ;d = spanning in het beschouwde plaatdeel 

(J ploo;;u;d = maximale plooispanning 

(j) plooi = plooifactor 

f O.2;d = rekenwaarde van de O,2%-rekgrens 

Gesteunde plaatvormige delen van gedrukte staven of van drukflenzen van 
liggers, met uitzondering van I-vormige doorsnedes, mogen opgevat 
worden als langs vier randen schamierend gesteunde platen. Dit betekent 

dat ka;x = 4 (If! = + 1 en in het algemeen a ~ 1). 

Naar aanleiding van standaard gevallen geldt: 

.Ie =~ ~1O,92 =165~ 
p;c;d t k ' t 

a ;x 

250 
,1p"C"d = 1,65- = 82.5 

" 5 

Waarin: ,1p;c;d = slankheid van een plaat in geval van drukspanningen 

,1p;c;d 
,1p·c·rel = - -

. . Aa,2 

Waarin: ,1p;c;rel = relatieve plaatslankheid in geval van drukspanningen 

,1p;c;d = slankheid van een plaat in geval van drukspanningen 

Aa.2 = slankheid van een plaat waarbij de knikspanning 

vervolgens Euler juist gelijk is aan f o.2;d 
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Erep 
E = --waarin v = 1 0 d 1 m ' y", 

f o,2;d = 250N / mm
2 

A = ,1p ;(;d = 82.5 = 1 57 
p;c;rel Aa,2 52,6 ' 

Ed = 70.000 = 70.000N / mm 2 

1,0 

1. = Jr~ 70.000 = 52.6 
/"0,2 250 

Nu A . . I bekend is kan de plooifactor worden bepaald, waarmee p ,c, re 

vervolgens de uiterste plooispanning kan worden berekend . 

1 
(j)ploo; = -2 -,1-=-2 - want,1p;c;rel ~ 1.0 

p ;rel 

1 =020 
(j)plooi = 2(1,57)2 ' 

(J ploni;u;d = (j)plooifo,2;d = 0.2 * 250 = 50N / mm
2 

H 

.j ' 

J-r 
/ .. , = ( = -1:-:,2'---

I ' H ·I hi) 
W, = n'. = - (--,-,-

, fl . H 

r 

z 
Ajb. 4.91 Eigenschappen doorsnede 

\"2 .. HI lil)\ 
WI= -~ ( -.,...,---

I.: . H 
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Eigenschappen doorsnede: 

I = I = 250
4 

- 240
4 

= 4900 * 104 mm 4 

y z 12 

W =W =!(250
4 

-240
4

)=390*103 mm 3 

y z 6 250 

A = 250 2 
- 2402 = 4900mm 2 

Optredende spanningen in de doorsnede 

(j = F = 107.000 = 21.8N I mm 2 

n A 4.900 

(j =M = 56*10
6 

=143.6Nlmm 2 

m W 390*103 

(jn+m =(jn +(jm =21.8+143.6=165.4Nlmm 2 

(jc;l;d :::;; (jp/ooi;u;d 165.4:::;; 50.0 voldoet niet 

Uit de bovenstaande berekening blijkt dat de doorsnede niet voldoet. Om 
de doorsnede weI te laten voldoen zal deze aangepast moeten worden. 
Hiervoor is gekozen om verstijvingschotten toe te passen. In de 
onderstaande afbeelding is te zien hoe deze zijn toegepast en met welke 
afmetingen. 

bo=42 
t1=5 to=5 

b=250 

h=250 

Ajb. 4.92 Doorsnede met verstijvingschotten 
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Door schotten toe te passen veranderen er ook eigenschappen van de 
doorsnede, de oppervlakte, de I en het weerstandsmoment W. 

Aex1ra = 4 * (5 * 42) = 840mm 2 

A,ieuw = 4900 + 840 = 5740mm
2 

De toename van de I be staat uit een deel van de schotten boven en onder, 
de twee schotjes aan de zijkanten met een effectieve arm van nul. 

1'1 = 2(_1 bh 3 + A *a2 )+ 2(_1 bh3 + A *a2
) 

e.\ra 12 12 

I = 2(J.- 5 *423 +(5*42) *992)+ 2(_1 42*53 +(42 * 5) *02
) 

exira 12 12 

I =416*104 
4 exlro mm 

I nieuw = 4900+416 = 5316*104 mm4 

Het nieuwe weestandsmoment kan worden benaderd door de I te delen 
door de halve hoogte van het profiel. 

W. = 5316*10
4 

= 425*103 mm 3 

nteuw 0,5 * 250 

Allereerst wordt het verstijvingschot getoetst en vervolgens het schot in 
combinatie met de gehele bovenflens. 

Ap. "d = 5.l~ 
,<. t 

o 

Waarin: Ap;C;d = slankheid van een plaat in geva. van drukspanningen 

bo = breedte verstijvingschot 

to = dikte verstijvingschot 

42 
Ap .cd = 5.1- = 42,8 

" 5 
Hiermee wordt de relatieve plaatslankheid in het geval van drukspanningen 
berekend. 
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Vervolgens kan plooifactor worden berekend: 

1,750 want 0,6 ~ ~1,0 

:::::: * ::::::IS5N Imm 2 

F 107.000 
an =-=---

A 5740 
IS,6N Imm 2 

M 56*106 

a:::::: ::::::~-~ 

m W 131,SN I 

an+m :::::: 150.4N I 

~ a l'looi;u;d 1 ~ 1 0 voldoet! 

Hier voigt de van flens inclusief het verstijvingschot. 

Ap;r:d = 5.1(1 

Ap;C;d :::::: 5.1(1 

aJ plnni ;;::: 1,750 

aJplooi :::::: 1,750 1, 

a plooi;lI;d = 
Voldoet 

8.4.5 Toetsing 

Knikstabiliteit 

~0,6 

:::::: 1,0 * 250 = 250N I mm 2 

4 ~ 0 voldoet! 

nieuwe gesteunde bovenflens. Door het 
h",,'prilrp gehalveerd. Gevolg hiervan is dat 

0,7S 

wantO,6 ~ Al';c;rel ~ 1,0 

* =194N I mm2 
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Waarin: Nc ;s ;d = rekenwaarde van de drukkracht ten gevolge van de 

rekenwaarden van de belastingen 

N pl;d = doorsnedecapaciteit bij axiale druk 

UJy;buc = UJz;buc = knikfactoren voor knikinstabiliteit om de y-as 

respectievel ij k z-as 

N pl;d = A * 10,2;d 

Npl;d = 5740*250 = 1435kN 
Doorsnedevorm: dubbel-symmetrische doorsnede zander lassen: tabel 18a 
Uit tabel 18, kromme a kunnen de volgens waarden worden ontleend ten 

behoeve van de bepaling van de knikfactor: al( = 0,210 

Ao = 0,2 

A _ ~N "''' _ A, 
y;rel- p - l 

y; E ''n,2 
,,2£ I 

F - d Y 
y; E - [2 

y ;bllL' 

F = ,,2(70.000)(5316*10
4

) = 2998kN 
y ;E (3500) 2 

A = [ y ;bllC 
y • 

ly 

A = 3500 =364 
y 96 2 ' , 

:1 = ,,~70.000 = 52 6 
''n,2 250 ' 

5316*10
4 

=962 
5740 ' 

A = ~N" " = A, = 36,4 =069 
)';Tel F :1 52 6 ' 

y ;E ''n,2 ' 

cv.V;buc = UJz;buc = 0,847 
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Druk en buiging 

1,1 Nc;s ;t/ + 1,1 M y;equ;s;d ~ 1 en Nn d ~ 1 
UJy;buc Npl ;d M YU 'd UJz;huc Npl ;d 

Waarin: N q;d = rekenwaarde voor de druknormaalkracht ten gevolge van 

de rekenwaarden van de 
belastingen 

N pl ;d = rekenwaarde voor de normaalkracht met betrekking tot de 

plastische capaciteit 

UJy;buc = UJz;buc = knikfactoren voor knikinstabiliteit om de y-as 

respectievelijk z-as 

M y;e'lu ;s;d = rekenwaarde van het equivalente buigend moment om de 

y-as 

M y; // ;d = rekenwaarde van het buigend moment om de y-as met 

betrekking tot de capaciteit in 
de uiterste grenstoestand 

M )' ;// ;d = 10.2:(/ W y; pl ::;: 250 * 425 * 103 = 106kNm 

M y;mi(/;s;(/ = 56kNm 

1,1 170*10
3 

+11 56 *10
6 

=074 
0,847*1435*103 

' 106*106 
' 

Voldoet 
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Toetsing zwakke as niet 
profiel gaat. 

aaru?;eZlen het hier om een symmetrisch 

Druk en buiging 2 
Naast de bovenstaande combinatie van kNm is er nog 
een tweede (wellicht) 
normaalkracht maar met een veel moment. 

deze wellicht toch maatgevend zal zijn boven de 

N c;s;d :::: 224kN 

M y;s;d :;:: 7 kNm 

224*10
3 

:::: 39 ON Imm 2 
an ' 

7*100 

= :::: 16,5N Imm 2 

W 425* 

+ = 39,0+ 16,5 = 55,5N I mm 2 

De ornhullende spanning is hier vele malen lager dan bij 
Hieruit blijkt dat deze krachten niet maatgevend zal zijn. 

Lichte draagconstructie 
profile ring van de koepeJ compleet is, kan er hv''-vf\,vll worden 
de met m2

• 

in open stand een doorsnede van 46,84m. Dit in 
een oppervlakte: 

A :::: 1.723m 2 

van de scharen en binnenring is uit GSA is 

van profielen zonder de toegevoegde knopen. De 
koppen zijn niet meegenomen in de 

omdat en de plaats van de 
toe in wanddikte, echter 

is aangenomen dat het 

elementen 
onderplaat en 
De boven- en onderplaat een 
Voor de zijplaten is aangenomen een 

(2 * (0,25 * 0,25 * 0,02)+ 4 * 

van 250*250*20nun. 
van 250* 180*20nun. 

8*0,02»)*7850 = 47,9kg 

""""'v" van de staanders. 

A 

I:::: A * l :::: 1492 * 10-6 * 1,5:::: 0,00224m3 

Gewicht per staander == 0,00224*2710:::: 6,1 kg 

Aantal staanders 9*24=216 216*6,1=I318kg 

1 

voor buitenring: een met een 
lOOmm en een wanddikte van 10 mm en een maximale 

A =7r* 

I 

Totaal 

*10-6 *6,114 = 0,0173m J 

buitenring == 24 * 0,0173 * 7850 3259kg 

== 17.770 + 3.449 + 1.318 + 3.259::;:: 25.796 

2 25.796 2 
m grondoppervlak = 15,Okg 1m 

1.723 

van 
van 6,114m. 
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5 Detai lIeri n9 
Bier wordt uitgelegd hoe de detaillering tot stand is gekomen, welke eisen 
en randvoorwaarden worden er gesteld en hoe zijn deze verwerkt in het 
ontwerp. In het tekeningenboek is een totaaloverzicht van aile tekeningen 
te zien. 

5.1 Overzicht details 
op de onderstaande atbeelding zijn de details aangegeven. De aangegeven 
details omvatten aile details van de koepel aangezien de koepel wordt 
vervaardigd uit 24 gelijke, gekoppelde scharen. Bierdoor zit er een grate 
repetitie in de koepel en kunnen de details veelvuldig worden toegepast. 
Dit heeft ook ails voordeel dat bij de praductie van de details deze repetitie 
terugkomt en dat ook in de praductie van de knopen grate repetitie zit. 

I ~ 

/ -

Afb. 5. J Overzicht details 
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5.2 Knoop 1 
In deze knoop worden steeds vier scharende elementen gekoppeld. Zowel 
geometrische als constructieve eisen staan aan de basis van het 
knoopontwerp. Eerst zal er in worden gegaan op de gestelde eisen voor de 
knoop en vervolgens zal worden bespraken hoe deze eisen naar het 
ontwerp vertaald zijn. 

5.2.1 Eisen 
De knoop krijgt te maken met hoekverdraaiingen in twee richtingen, 
namelijk vanuit het bovenaanzicht maar ook in de doorsnede. 

~. . 
\ ;. 

r \ / ! 

U G 

Afb. 5.2 Kllooppullt dichte koepel 
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Eerst wordt de hoekverdraaiing in het bovenaanzicht besproken. De 
scharen bevinden zich in twee gevallen in maximale positie. Allereerst is 
dat bij gesloten positie, de elementen staan dan onder een hoek van 15 
graden boven en onder in een hoek van 45 graden. Deze positie geeft de 
kleinste hoek aan de bovenzijde. Rekening moet worden gehouden met 
deze hoek maar tevens ook met de afmetingen van het profiel en de knoop. 
De kopstukken moeten worden afgestemd op de ruimte die er beschikbaar 
is. Aan de onderzijde zal door de grotere hoek dit minder problemen 
opleveren. 

_ ,.Ie._ 

[ - _- I 

Afb. 5.3 Knooppunt open koepel 
Kijkend naar de hoeken in de open toestand dan is duidelijk dat deze 
hoeken totaal anders zijn. Op de bovenstaande afbeelding is te zien hoe 
groot de hoeken dan zijn. Het knooppunt zit onderaan de koepel alwaar nu 
de vorm het extreemst is. Dit resulteert in de bovenhoek van 136 graden en 
onder 166 graden. De grootte van deze hoeken is afhankelijk van de mate 
waarin de koepel open kan. In het gemaakte ontwerp zijn dat deze 
waarden. 

In de volgende afbeelding is een resume gemaakt van beide voorgaande 
situaties en hierin is het traject te zien waarin de elementen zich bewegen. 
Duidelijk is dat de elementen een erg grote hoek beschrijven en dat vooral 
in de dichte stand er een kleine hoek over blijft. Dat zijn dan ook de 
aandachtspunten bij het ontwerp van de knoop. 

AFSTUDEERVERSLAG JmE Koops 

, I . 

I. 

" t 
1 

",", 

Afb. 5.4 Overzicht hoeken knoop bovelUlanzicht 

De knoop heeft ook in de richting uit het vlak nog een hoekverdraaiing te 
maken. Hiervoor zijn verschillende knopen bekeken in de open en dichte 
situatie (maatgevende situaties) en hier blijkt de knoop 1 de grootste 
hoekverdraaiing te moeten maken. Hieronder zijn de hoeken te zien in de 
twee maximale situaties. De totale hoek die de elementen ten opzichte van 
elkaar maken bedraagt 22,6 graden. Aangezien de knoop gedeeJtelijk mee 
zal draaien betekent dit dat elk element aan weerzijden een hoek van 11,3 
graden moet kunnen maken. 

, 
In 

knoop 1 
Afb. 5.5 Maatgevende knoop 
In deze richting is het van be lang dat er momenten kunnen worden 
overgedragen. Ais dit niet het geval is dat zal de koepel erg slap worden. 
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De koepel bestaat uit 4 ringen van scharende elementen. Door in deze 
richting de knoop als schamier te maken, willen de ringen als ware naar 
binnen vallen. Om dit te voorkomen moet de verbinding momentvast 
worden gemaakt, echter ook voor een deel schamierend. 

5.2.2 Ontwerp knoop 
Uit het bovenstaande is naar voren gekomen dat de elementen in het 
bovenaanzicht een grate hoekverdraaiing moet kunnen maken. Verder 
moeten de kopstukken dusdanig van afmeting zijn dat het ook allemaal 
gaat passen. Een andere eis is voortgekomen uit de berekening van de 
koepel. In de knoop worden vier elementen verbonden. Verbind je deze 
elementen scharnierend aan de knoop dan zal dit leiden tot een instabiele 
knoop. Dit is op te lossen door bijvoorbeeld twee elementen te koppelen. 
Hierdoor kan de knoop niet meer draaien en ontstaat er een stabiele 
situatie. 
Na bestudering van de beweging van de elementen is gezien dat de 
vervorming van een enkel element altijd gepaard gaat met een beweging 
van de andere drie elementen. Uit de geometrie van de koepel blijkt dat de 
elementen evenveel en gekoppeld aan elkaar bewegen. Hierdoor kunnen 
aile elementen door middel van tandwielen worden gekoppeld. Dit heeft 
als voordeel dat de momenten die zich in de elementen bevinden kunnen 
worden overgedragen naar de andere elementen. 
In de bovenaanzichten komen twee dingen naar voren, namelijk de 
ellipsvormige tandwielen waarmee de koppeling tussen de elementen 
wordt voorzien. En dat de vorm van de kopstukken dusdanig ontworpen 
zijn dat de uiterste stand precies bereikt kan worden. De tandwielen voor 
de koppeling zijn licht ellipsvormig. 
Kijkend naar de doorsnede (zie afbeelding 9.6) van de knoop dan vallen de 
gebogen cilinders op. Deze verbinding bestaat uit een stift als gebogen 
cilinder waarom de gebogen cilinder van het element past. Door deze 
oplossing kan het element een hoek maken en toch momenten 
overbrengen. 
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Ajb.5.6 Bovenaanzicht A knoop 

Bovml,ozicht B 

Ajb. 5.7 Bovenaanzicht B knoop 
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Consequentie van deze gebogen pin is dat de tandwielen voor de koppeling 
ellipsvorming moeten zijn. De gebogen pin draait in het bovenaanzicht 
mee met de beweging van de elementen. Dit zorgt ervoor dat er een kleine 
excentriciteit in zit. Hierdoor verandert de afstand tot het middelpunt van 
de knoop en dus ook de afstand van de tandwielen ten opzichte van elkaar. 
Door hiervoor een lichte ellipsvorm te gebruiken wordt er voor gezorgd dat 
er een constant contact is tussen de tandwielen en er dus momenten 
overgedragen kunnen worden. 

l' . . ---
'==-= : ..; .. --

DooanedeA 
Ajb.5.S Doorsnede A knoop 

~ 
·1 " 

-- -: ".-:-::" -
." .-

AIIJr"~ u; i.Jrr k.~ ... kf::1 

:-'~Cl ~;Z ;:' :1~~rn 
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Vanuit het oogpunt om de koepel te openen en sluiten is het gebruik van de 
tandwielen ook erg goed omdat de beweging van de afzonderlijke 
elementen elkaar nu volgen. Door de koepel onderin aan te sturen door de 
buitenring te verkorten of te verlengen worden de elementen in beweging 
gezet. Door de tandwielen wordt dit op natuurlijke wijze doorgegeven op 
aansluitende eJementen en wordt het geheel in beweging gezet. 

5.2.3 Verbinding kopstuk 
Om de verbinding te maken tussen de aluminiumprofielen en de knoop 
worden aluminium gietstukken toegepast. (zie in de afbeeldingen 
kopstukken) 
Door het gebruik van aluminium extrusieprofielen welke met zeer geringe 
maatafwijkingen worden geproduceerd kan een erg passend 
contactoppervlak worden gewaarborgd . Door het gietstuk nauwkeurig na te 
bewerken is een goede passing voor de Iijmverbinding mogelijk. Hieronder 
staat links de doorsnede van de extrusieprofielen. Om een goede koppeling 
te maken worden de verstijvingsribben uit het profiel verwijderd over de 
lengte van de verbinding. Het resultaat hiervan is in het midden van 
afbeelding 9.7 te zien. Rechts is de doorsnede van het gietstuk te zien nadat 
deze nauwkeurig is bewerkt. 

h=250 h=240 

b=250 b=240 

Ajb. 5.9 Profieldoorsnede 
Doordat de contactvlakken zeer nauwkeurig op elkaar aansluiten kunnen 
de koppen op de elementen worden verlijmd. 
Lijmen van aluminium wordt al zeer lang toegepast in de auto- en 
vliegtuigindustrie. Het is hier een bewezen technologie. Het lijmen buiten 
deze industrieen is in opkomst. Voordelen van lijmen is dat men 
verschillende materialen aan elkaar kan verbinden, naden vloeistof- en 
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gasdicht kunnen worden gemaakt en tot slot vinden er geen verzwakkingen 
plaats door gaten, hierdoor wordt het spanningsverloop in het materiaal 
beter doorgeleid. Vooral het laatste aspect, de goede aansluiting en 
hierdoor goede spanningsverloop zijn erg belangrijk voor dit ontwerp. Ook 
het voordeel dat de aansluiting niet wordt verzwakt door boutgaten en of 
afname van de sterkte door warmte dat bij eventueellassen vrijkomt. 
Deze aansluiting zal ook op andere plaatsen en voor andere kopstukken 
worden gebruikt. 

5.3 Knoop 2 

. 

N \ 
/ \\ 

Ajb. 5.10 Midden van de koepel. dicht 
De scharen (zie rode driehoek) worden naast elkaar geplaatst door het 
gebruik van knoop 1. In het midden komen twee elementen boven elkaar te 
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liggen als de koepel gesloten is. In de andere knopen (zie detail 3) zit een 
kleine hoek zodat de elementeinden uiteindelijk samenkomen in 1 knoop 
(knoop 1). Hier is dat niet mogelijk en lopen de profielen onder elkaar. 

! 
! I , I 

/ 

Ab. 5.11 Midden van de koepel, bijna dicht 

·u.-:;a--

Afbeelding 5.11 laat zien waar steeds twee elementen samenkomen, deze 
moeten om en om hoog of laag worden geplaatst. Er komen steeds twee 
scharen of hoog bij elkaar en dan vervolgens komt de naastgelegen schaar 
laag aan. Dit resulteert dan in een rangschikking als op de volgende 
afbeelding. 
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Ajb. 5.12 Over/appende knopen 
Dit resulteert vervolgens in knopen die geschakeld boven en onder elkaar 
zitten. Dit wordt in afbeelding 9.8 weergegeven. 

5.4 Knoop 3 
Knoop 3 omvat het schamierpunt van de eilementen. Yoor dit schamierpunt 
zijn meerdere oplossingen mogelijk. Aan de hand van de eisen wordt 
gekeken welke oplossing het beste is voor deze knoop. Hieronder zijn twee 
afbeeldingen te zien met daarop de scharen in maximaJe positie. Uit deze 
twee standen komen de maximale eisen voor de knoop. 

Op afbeelding 5.13 is de overlap te zien die de profielen hebben in dichte 
positie, te weten 456 mm. 
Hieronder is de knoop te zien als de koepel open is. Wederom is hier ook 
aangegeven wat de overlap van de elementen hier zijn, te weten 680 mm. 

AFSTUDEERVERSLAG JmE Koops 

Ajbeelding 5.13 Maximale stand koepel dicht 

';- ~ 

.~ 
J I 

. ,I' 

Ajb. 5.14 Maximale stand koepel open 
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Er zijn drie opties om deze knoop te maken. Ten eerste als puur sehamier 
met reehte elementen en dan bij de koppeling van de einden ter plaatse van 
knoop I te zorgen met behulp van een aangepast kopstuk dat hier de 
knooppunten weer in hetzelfde vlak komen. Dat zou betekenen dat daar 
twee elementen een kop krijgen die de hartlijn 125 mm (halve 
profielhoogte) naar boven brengt en de twee andere e.l~menten een ko.p die 
de hartlijn 125 mm naar beneden brengt. Op deze WIJze komen de emden 
van de elementen weer in hetzelfde vlak en kan daar een verbinding 
(knoop I) worden gemaakt. Voordeel van deze oplossing is dat hie.r een 
puur sehamier met reehte elementen kan worden gemaakt. Nadeel IS dat 
door het gebruik van deze kop er een exeentrieiteit in de kraehten ontsta~t. 
Er wordt in de knoopkop een extra moment ge'introdueeerd hetgeen met 
wenselijk is aangezien de knoop al momenten moet kunnen overdragen. 
De tweede optie is de profielen te laten snijden. Hiervoor moet ter plaatse 
van het sehamierpunt het ene profiel worden verjongd en het andere zal op 
worden gesplitst in een boven en onder dee I. Voordeel hiervan is dat aH~s 
in een vlak komt te liggen. Dit is vooral in dit ontwerp erg voordehg 
aanaezien dan de aansluiting met de kussens erg goed en repeterend kan 
worden gemaakt. Uit de bovenstaande afbeeldingen is te zien dat hiervoor 
erg grote sparingen en verjongingen nodig zijn. Deze moeten namelijk een 
afmeting van 2*680 = 1360 mm hebben . Aangezien boven het 
sehamierpunt door de knik ook een erg groot moment zit is het niet 
verstandig om hier de doorsnede over een dusdanig groot gebied te 
verzwakken. 
Variant op deze optie is om een element gewoon door te laten lopen en het 
andere element er omheen te laten lopeno Hier vind geen verjonging plaats 
maar wordt het profiel verbreed boven het sehamierpunt. Nadeel van deze 
variant is dat bij de knoop een verdikking plaatsvindt en dat er nog steeds 
een grote splitsing ontstaat in een element. 
De derde optie is de profielen een kleine hoek mee te geven waardoor aan 
het eind van de elementen de hartlijnen in een knoop uitkomen. Hiervoor 
zal weI enige ruimte gelaten moe ten worden ter plaatse van de knoop om te 
voorkomen dat de elementen elkaar raken. Voordeel van deze optie is weI 
dat door de lengte van de elementen en de geringe te overbruggen hoogte 
(halve profielhoogte 125 mm) er sleehts een kleine hoek nodig is. 
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~125 
hoek 

3300 

Hoogte x 

Ajb. 5.15 Benodigde hoek en hoagIe 
Om optie drie beter te kunnen beoordelen is gekeken naar de benodigde 
hoek en hiema naar de hieruit volgende benodigde vrije hoogte. 
De hoek die het profiel moet maken is uit de bovenstaande afbeelding af te 
leiden, deze moet 2,2 graden zijn. Hieruit is te bepalen welke hoogte er ter 
plaatse van het sehamierpunt moet worden toegepast om de elementen vrij 
van elkaar te houden. Hieruit voIgt de hoogte x die 26 mm bedraagt. 
Aangezien door het verplaatsen van het sehamierpunt de hoek ook groter 
zal zijn aangezien de nieuwe hoogte totaal 125 + 26 = 151 mm is, zal zijn 
zal dit nogmaals worden berekend. De hoek wordt vergroot naar 2,6 
graden en de hoogte wordt 31 mm. Er zal tussen de elementen ter plaatse 
van het sehamier 2 maal 31 = 62 mm moeten worden opgevuld. 
Nu de haalbaarheid van optie drie is bekeken en dit goed haalbaar is, blijkt 
dit de beste optie. Bij optie een wordt er een extra moment ge'introdueeerd 
in de kop. Optie twee is niet mogelijk omdat de sleuf in het profiel vee 1 te 
groot gaat worden. 
Hiema is een bovenaanzieht en een doorsnede van de ontworpen knoop te 
zien. De knoop bestaat uit twee koppelstukken met daarin het 
sehamierpunt verwerkt. 
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/ 
Afb. 5.16 Bovenaanzicht knooppunt 

Afb. 5.17 Doorsnede knooppunt 
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5.5 Knoop 4 
In deze knoop komen de onderkant van de koepeJ samen met de 
ondersteuning van de koepel en de buitenring. Belangrijk in deze knoop is 
de vrijheden die de knoop moet hebben. De elementen van de koepel 
moe ten kunnen scharnieren met de ondersteuning. Deze koppeling is 
gemaakt door de drie platen. 

~. 
" 

Afb. 5.18 Aansluiting ondersteuning, koepel en buitenring 
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Twee platen zitten aan de ondersteuning en aan de koepel zit een plaat. 
Hierdoor kan er een schamierende beweging worden gemaakt in de as 
evenwijdig aan de platen. Doordat de aansluiting met de platen wordt 
gerntegreerd in de vingerlas kunnen de scharenende elementen ook in hun 
eigen vlak vrij bewegen. 
Vervolgens komt er nog de aansluiting met de buitenring. Deze ring zorgt 
door te verlengen en verkorten dat de koepel in beweging wordt gezet. De 
ring moet deze beweging kunnen volgen en hiervoor zijn twee 
vrijheidgraden benodigd. Om dit mogelijk te maken is een dubbele 
scharnierkop toegepast. 

Ajb. 5.19 Hydraulische cUinder 
Voor de buitenring wordt een hydraulische cilinder toegepast (voorbeeld 
zie afbeelding) . De lengte van de ring varieert van 4612 mm tot 5974 mm. 
Deze verienging wordt door de hydrauliek mogelijk gemaakt. De 
hydrauliek kan computermatig aan worden gestuurd en zo kan de koepel in 
elke stand worden geplaatst. 

5.6 Knoop 5 
Deze knoop omvat de aansluiting met de staander en de kussens. Op de 
staander komt een achthoekige kopplaat waarop de kussens worden 
gemonteerd. Met een strip langs de zijden worden de afzonderlijke kussens 
gekoppeld. Per mit worden de vier kussens aan elkaar geleverd en hierna 
moeten aileen nog de kussens per ruit aan elkaar worden gekoppeld. Dit 
wordt gedaan door een dubbele strip. (zie ook afbeelding 9.18) 
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Bovenan2icht 

/ 

Ajb. 5.20 Bovenaanzicht aansluiting kussens 
In de doorsnede hierna is te zien dat er voor de kop gebruik wordt 

gemaakt van een flexibele kop. Bij het openen en sluiten van de koepel 
veranderd de kromming van de koepel en hierdoor ook de afstand tussen 
twee koppen. Om dit op te lossen wordt gebmik gemaakt van een verende 
kop. Doordat de randen van het kussen gedefinieerd zijn door de koppeling 
zal deze even lang blijven en de kop Iicht indrukken. Hierdoor verandert er 
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weinig aan de geometrie van het kussen. Het kussen zal iets lager komen te 
liggen. Maar dit is volgens eerder onderzoek geen probleem. 

Lu::l" t k U:l:..:m ~' ---------------------+-.. 
",' 

Afb. 5.22 Doorsnede aans/uiting kussen 

... 

~~: 
I 
I 
I 
I 
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5.7 Knoop 6 
Deze kop is bijna hetzelfde als de kop van knoop 5. Ook hier is een 
verende kop toegepast en met strips de kussens gekoppeld. 

.ubbrl c "lang 

Afb. 5.23 Zijaanzicht aalls/uiting kussen en water en /ucht aanlafvoer 
Groot verschil is dat hier de slangen voor de luchttoevoer en de 
waterafvoer hier lopen. Door een gat in de kop komen de slangen bij de 
kussens en zodoende kunnen deze op spanning worden gehouden. 
Het regenwater wordt opgevangen in de kopplaat en zal via het gat in de 
slang komen. Het midden van de koepel is hoger dan de rand en zodoende 
zal het water automatisch naar de buitenrand lopen. 
Op de volgende afbeelding zijn de slangen te zien die onder de koepel 
doorlopen. Door het gebruik van doorzichtige slangen vallen de slangen 
niet op. De slangen volgen de spiralen dus mocht het oog toch op de 
slangen vallen dan komen hieruit de spiralen nog eens naar voren, wat dus 
ook nog voor een interessant uiterlijk komt. 
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Afb. 5.24 Overzicht slang en 

5.8 Knoop 7 
Deze knoop omvat het punt waar twee kussens het profiel kruisen en hoe 
ze hierop aansluiten. Dit wordt gedaan door een extra plaat op het profiel 
te plaatsen. Op deze plaat wordt vervolgens het kussen vastgemaakt met 
dubbele strips. 
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I 
Afb. 5.25 Aallzicht aansluiting profiel en kussen 
De aansluiting bevindt zich in het midden van het kussen. In dit gedeelte is 
nauwelijks spanning in het doek en is dan ook de beste plaats om een 
eventuele kleine sparing te maken. 
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Afb. 5.26 Bovenaanzicht aansluiting profiel en kussen 
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6 Visualisatie 

Afb. 6.3 Koepel dicht zijaanzicht Ajb. 6.6 Koepel half open zijaanzichl 
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Ajb. 6.10 Koepe/ dieht doorsnede 

Ajb. 6.9 Koepel open zijaanzieht Ajb. 6.11 Koepe/ die"t bovenaanzieht 
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A • 

Ajb. 6.12 Koepel open doorsnede 

Ajb. 6. J 3 Koepel open bovelUlanzicht 
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Evaluatie, conclusie en aanbevelingen 
DoelsteUing: 
'Het ontwerpen van een werkende, scharende constructie met een zodanig 
flexibele dakafdichting dat het dak in elke stand bruikbaar is.' 

Projectevaluatie 
Leerzaam was de algemene studie naar bewegende daken . Hieruit is dan 
ook de scharende constructie voortgekomen die aan de basis van dit 
afstuderen heeft gestaan. Dit type constructie kent een grote vrijheid in 
vormgeving die invloed heeft op zowel op de architectuur, de constructieve 
werking en de te ontwerpen flexibele afdichting. Deze vrijheden zijn 
onderzocht en conclusies uitgetrokken voor het uiteindelijke ontwerp. 
Een ander deel van het afstuderen is het ontwerpen van de flexibele 
afdichting. Dit deel is heel breed beg onnen met het maken van vele 
modellen en het bestuderen hiervan. Viteindelijk heeft dit tot een zeer 
bevredigende oplossing geleid die de vervormingen goed kan volgen. 
Moeilijkheid bij het onderwerp is toch weI de enorme uitgebreidheid 
geweest. Het was soms lastig om het doel goed voor ogen te houden 
tijdens het proces. 
Het uiteindelijke ontwerp mag er zijn en het is mooi om te zien dat het 
brede onderzoek aan het eind samen komt in een gesJaagd ontwerp. 

Conclusie 
Aan het einde van dit afstudeerproject is gebleken dat de doelstelling is 
bereikt. Er is een ontwerp voor een dak gemaakt dat in aile standen van het 
dak bruikbaar is. 
De koepel is gemodelleerd met het computerprogramma GSA. 
De vormgeving en constructieve werking van de koepel is afuankelijk van 
verschillende factoren. Bij de constructieve werking moet rekening worden 
gehouden met verschillende situaties te weten: geheel geopend, geheel 
gesloten en de bijna gesloten situatie. In gesloten situatie ontstaat er een 
koepelwerking die het meest efficient is als er op normaalkracht kan 
worden afgedragen. 
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De constructief gezien maatgevende situatie is die waarbij de koepel bijna 
gesloten is. Door de opening in het midden zal het gedrag van afdracht via 
normaalkracht veranderen in een afdracht die een combinatie van 
normaalkracht en momenten vormt. Om de koepel, die een bol benadert, te 
kunnen openen zullen de afzonderlijke ruiten veel vervormen. Tevens zal 
in open toe stand de kromming van het oppervlak toenemen. De grotere 
vervorming van de mit zal meer vragen van de invulling en de grotere 
kromming vergt meer van de detaillering. In de detaillering van de 
knooppunten moet de kromming kunnen worden gevolgd. Om de 
kromming te beperken kan er voor gekozen worden de koepel iets minder 
bol te maken. De vervorming van de ruiten en de kromming van het 
oppervlak zal afnemen. Nadeel hiervan is dat de constructieve werking van 
de koepel minder efficient zal worden . 
Om in deze minder bolle situatie de momenten te minimaliseren zai de 
koepel meer de vorm van een kegel moeten krijgen. De vorm van de kegel 
kan worden gevarieerd in de hoogte. Ails deze kegel hoger wordt zal de 
krachtswerking verhoudingsgewijs meer naar normaalkracht gaan en kan 
een efficientere profieldoorsnede worden toegepast. 
De geometrie is uiteindelijk bepaald aan de hand van criteria betreffende 
constructieve werking, vervorming ruit, kromming oppervlak en 
architectonische wensen . 
De flexibele afdichting van de koepel is een grote en brede zoektocht 
gebleken. Er zijn vele schaalmodellen gemaakt en bestudeerd. Vit deze 
vele modeUen en ontwerpen is uiteindelijk een ontwerp voortgekomen in 
de vorm van een zadel model. De zadelvonn bestaat uit een vierkant 
bovenaanzicht waarbij twee hoekpunten omhoog en twee naar beneden 
zijn verplaatst. Tussen een hoog en een laag hoekpunt en het middelpunt 
zijn steeds driehoeken geplaatst. Deze invulling heeft als groot voordeel 
dat er door de ontworpen geometrie een grate vervormbaarheid is zonder 
dat er veel rek in het materiaal ontstaat. De rek in de driehoekige doeken is 
in de breedterichting aanzienlijk hoger is dan in de lengterichting. Om in 
deze richting de rek te minimaliseren is er een kussen gebruikt. Hierdoor 
neemt de geometrische vervonnbaarheid toe en zal er minder rek in het 
materiaal optreden. 



te De koepel is cen lichte draagconstructie; om het eigen 
minimaliseren is ervoor gekozen om de koepel te construeren met het 
materiaal aluminium. Groot aluminium 
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Aanbevelingen 
Om de vrUheden scharende constructie qua vormgeving beter 
te benutten is een wiskundige benadering nodig. De knopen van de 
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1 Gerelateerde projecten 

1.1 Wimbledon's Centre Court 

Ajb. 1.1 Overzicht park Wimbledon Ajb. 1.2 Dak (Bran [l6}) 

Bijna jaarlijks kan er een paar dagen niet gespeeld worden tijdens het 
meest prestigieuze tennistoernooi ter wereld, met als oorzaak; regen. 
Vandaar dat er nu na jaren van oponthoud en dagen waarop de 
toeschouwers helemaal geen tennis kunnen zien voor verandering wordt 
gezorgd. Het uit 1920 daterende centre court zal een beweegbaar dak 
krijgen . 
Het dak zal bestaan uit grote vakwerkliggers met daartussen doek van 
concertina dat licht doorlatend is zodat ook als het dak gesloten is het 
'buiten' gevoel zal blijven. Het 5.200 m2 tellende dak wordt verdeeld in 
twee secties, een aan de noord kant en een deel in het zuiden. Bij het 
sluiten worden de vakwerken door midden van hydrauliek naar het midden 
bewogen en dat zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. Dit gebeurt 
aUemaal op 16 meter hoogte dus zelfs de hoogste lob zal geen probleem 
opleveren. De capaciteit van het stadion zal toenemen van 13.800 naar 
15.000 toeschouwers en de plannen zullen medio 2009 klaar zijn. 
Helemaal vrij van oponthoud zal Wimbledon nog niet zijn aangezien aileen 
het centre court overdekt zal worden en er in de twee weken 650 
wedstrijden getennist moeten worden . Wellicht is na goede bevindingen 
court 1, het andere stadion, een paar jaar later aan de beurt. (Bron [17]) 

2 

AFSTUDEERVERSLAG JmE Koops 

1.2 Oak van de arena te Nimes Frankrijk 

Ajb. 1.3 Monumentale Arena te Nimes 
Om ook in de winter evenementen te kunnen organiseren in de 
monumentale arena te Nimes is in 1988 een opblaasbaar dak gerealiseerd. 
Aangezien het hier om een monumentaal gebouw gaat is het van belang dat 
de dakconstructie los van de arena gemaakt wordt. De constructie die 
nodig is voor het dak mag aan de buitenzijde niet te zien zijn zodat het 
monumentale uiterlijk behouden blijft. Het dak wordt aan het begin van de 
winter opgebouwd en in de knte weer afgebroken. Dit zijn de belangrijkste 
uitgangspunten geweest voor het ontwerp. 
De oplossing is gevonden in een grote eUipsvormige stalen ring die 
ondersteund wordt door 30 kolommen van elk 9,80m lang. Tussen de ring 
komt een groot luchtkussen dat vervolgens opgeblazen wordt tot een 
eivormig geheel. Het doek bestaat uit vier onderdelen. De boven- en 
onderkant van de ell ips een doek dat deze met elkaar verbindt en dan nog 
een doek als overgang van het kussen naar de stalen ring. Het doek is 
gemaakt van PVC gecoat polyester en de boven- en onderkant zijn als 
geheel geleverd. Dit materiaal is gekozen om de goede vouwbaarheid, 
zodat het doek elk jaar kan worden opgeslagen. Maar ook om de goede 
dragende capaciteit en de goede weerstand tegen weersomstandigheden. 
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Het opbouwen van het dak neemt drie weken in beslag maar aangezien het 
dak voor een lange tijd constant aanwezig zal zijn is dit geen bezwaar. 
(Bron [14]) 

1.3 Silverdome te Pontiac, Amerika 

Ajb. 1.4 Silverdome Ie Pontiac Ajb. 1.5 1nterieur Silverdome 

Dit immense stadion stamt uit het jaar [975 en had destijds het grootste 
vrij overspannen dak, in 1983 kwam deze eer op het conto van BC Place 
stadium. Het dak overspant een oppervlakte van 220 bij 168 meter. Het dak 
bestaat uit 100 verschillende delen Teflon gecoat fiberglasdoek. De 
stukken doek zijn bevestigd aan 18 grote staalkabels die kruislings van de 
ene kant van het stadion naar de andere kant overspannen. Aan de 
onderkant van het dak zijn aan de kabels panelen gehangen om het geluid 
te absorberen. 
Er zijn 29 ventilatoren die de hal op overdruk houden. Door deze overdruk 
wordt het dak als ballon op spanning gebracht. Ais de ventilatoren uit 
zouden staan dan hangt het dak op een hoogte van 32 meter, met de 
ventilatoren aan komt het dak op een hoogte van 62,5 meter. 

1.4 Fuji paviljoen Osaka 
Het gebruik van pneumatiek kwam tijdens de expo 1970 te Osaka tot een 
hoogtepunt, dit als reactie op de slechte bodemgesteldheid en de grote kans 
op aardbevingen in de regio. Tussen de vele pneumatische bouwwerken 
sprongen er twee uit, namelijk; het Fuji paviljoen en het Amerikaanse 
paviljoen. Het Fuji paviljoen is ontworpen door Yukata Murata en Mamoru 
Kawaguchi verwonderde het publiek door de ongewone vorm, opgebouwd 
uit 16 opgeblazen bogen. 
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Ajb. 1.6 Fuji Paviljoen Osaka Ajb. 1.7 Fuji Paviljoen Osaka 
De bogen hebben een diameter van vier meter en een lengte van 78 meter, 
die in een cirkelvormige plattegrond staan met een diameter van 50 meter. 
De binnenkant was volledig vrij van kolommen en had hierdoor een vrije 
hoogte van 31,6 meter hoog, groot genoeg voor een gebouw van maar 
liefst tien verdiepingen. 
Het Amerikaanse paviljoen was eigenlijk de voorloper van het hiervoor 
behandelde Silverdome te Pontiac. David Geiger was mede 
verantwoordelijk voor het constructieve ontwerp. Geiger Associates heeft 
dan ook in de jaren daarna verschillende hallen ontworpen op basis van 
hetzelfde principe, onder andere sporthallen voor Milligan College te 
Johnson, Santa Clara University te Santa Clara VS en de University of 
Florida, Gainsville, allen in Amerika . (Bron [I8]) 

1.5 National Space Centre Exhibition and 
Research Complex 
Het nationale ruimtecentrum vormt niet aileen een 'landmark' maar 
combineert ook expositieruimte van internationale allure en een 
ontwikkelings- en educatiecentrum voor de universiteit van Leicester. Het 
on twerp gemaakt door Grimshaw Architects bestaat uit twee gedeelten, de 
expositieruimte ontworpen met vierkante plattegrond en de toegevoegde 
rakettoren. Het meest in het oogspringend is de grote toren. De gevel 
hiervan bestaat uit grote luchtgevulde bogen, deze vormen een organische 
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geven een modem uiterlijk dat aansluit bij de ruimtevaart . 

Afb. I.B Space Centre Leicester 

1.6 Overkapping GGantija tempel 
Voor de Ru·ine van GGantija op het eiland Gozo, Malta is een 
ontwerpopdracht gemaakt om de ru"ine te beschermen bij slechte 
weersomstandigheden. Studenten van de Universiteit voor toegepaste 
wetenschap gelegen in het Duitse Dessau gingen aan de slag om hiervoor 
een ontwerp te maken dat hier permanent of tijdelijk voor zal zorgen . 
Ben van de studenten kwam met het bovenstaande ontwerp. Ret on twerp 
bestaat uit 2 grote stalen ringen met daartussen een stalen kabelnet met 
dubbellaags ETFE-folie met een hoge transparantie. De kussens zouden 
eventueel van een print kunnen worden voorzien om beter bij de omgeving 
aan te sluiten . Ook is er de mogelijkbeid om het geheel te sluiten met 
wanden van luchtkussens of glas. (Bron [35]) 
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Afb. 1.10 Bovenaanzicht ontwerp 
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2 Materialenstudie 
In dit hoofdstuk worden verschillende materialen besproken die voor het 
ontwerp kunnen worden gebruikt. Folies en weefsels zijn bestudeerd om 
toe te passen als flexibele afdichting van de scharen . Yoor de constructie 
van de scharen is het materiaal aluminium bestudeerd. 

2.1 Folies en weefsels 
Membranen zijn er in verschillende soorten en met uiteenlopende 
eigenschappen. Echter een weefsel voor membraanconstructies is meestal 
opgebouwd uit een geweven basismateriaal en aan beide kanten voorzien 
van een waterdichte laag: een coating. Een aantal materiaJen waarmee de 
vezels gecoat kunnen worden zijn PYC, PTFE en silicone. Ieder hebben ze 
andere eigenschappen. Zo is de een vuurbestendig, de ander UY -bestendig 
en een ander weer meer I ichtdoorlatend. 
De mechanische eigenschappen wijken af van conventionele 
bouwmaterialen, welke vaak lineair elastisch en isotroop gedrag vertonen. 
Pas wanneer de elasticiteitsgrens wordt bereikt, moeten er andere 
rekenmethodes worden gebruikt (plastisch rekenen). Weefselmaterialen 
voor membraanconstructies zijn compleet anders en gedragen zich als 
voIgt: 

niet lineair, wat betekent dat de relatie spanning-rek niet lineair 
is. 

In het spanning-rekdiagram van afbeelding 2.1 is dit goed te zien voor een 
stukje weefsel dat axiaal belast wordt. Er is duideJijk te zien dat er geen 
lineaire relatie is tussen kracht en rek; 

Anisotroop, wat betekent dat het materiaal in zijn twee 
hoofdrichtingen verschillende eigenschappen heeft, waarbij 
aile mechanische eigenschappen richtingafhankelijk zijn; 
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AjbeeLding 2.1 Typische spanning-rekdiagram van een axiaaL be Last stukje weefseL 
(Bran [25]) 
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Ajb. 2.2 Anisotrape gedrag in verschiLLende vezeLrichtingen (Bran [25]) 
Op afbeelding 2.2 zijn verschillende strips te zien die uit weefsel zijn 
geknipt, met ieder een andere vezelrichting. Duidelijk is te zien dat de 
vezels in de twee verschillende richtingen een ander gedrag vertonen. Dit 
gedrag wordt veroorzaakt door schering en inslag tijdens het weefproces. 
Tijdens het weefproces wordt een basis van rechte draden aangebracht, die 
schering wordt genoemd. Daarna wordt de ins lag telkens boven en onder 
de schering gebracht. 

5 



ON1WERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXIBELE AFDICHTING' 

Ajb. 2.3 Links: schering en inslag voor het coaten; rechts: schering en inslag na 
het coaten (Bron{25]) 
Bet resulteert in een weefsel waar de schering in de ene richting ligt en de 
inslag in de andere richting. In veel weefsels blijft deze configuratie 
gehandhaafd, waardoor de eigenschappen ( zoals sterkte en rek) in beide 
richtingen verschillen. Een product van PVC gecoat Polyester weefsels, 
'Ferrari Textiles', brengt ook spanning op de inslag tijdens het coaten van 
het weefsel. Oit is op afbeelding 2.3 te zien. 
Niet elastisch, wat betekent dat het materiaal na belasten zijn 
oorspronkelijke vorm niet meer aanneemt. 
Op afbeelding 2.4 is goed te zien dat de belaste curve anders is dat de 
onbelaste curve. Wanneer de tweede belasting wordt aangebracht wijkt 
deze curve af van de curve door de eerste belasting. Zo ook de onbelaste 
curve. Wanneer er meerdere keren een belasting wordt aangebracht is elke 
curve weer anders, al worden de verschillen steeds kleiner. Oit effect 
resulteert in een blijvende vervorming. Oe grootte van de vervorming 
h f d bit" angt a van e vonge e as mgen. 
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Ajb. 2.4 Niet-elastisch gedrag van weefselmateriaal (Bron{25]) 
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Als een groot oppervlak in een membraanconstructie uit stroken weefsel is 
opgebouwd, zijn naast de verschillende eigenschappen in de schering- en 
inslagrichting ook de sterkte-eigenschappen van de naden onderling van 
be lang bij het ontwerp van een membraanconstructie. In de tabellen 2.1, 
2.2 en 2.3 zijn de belangrijkste eigenschappen van een aantal weefsels met 
coating opgenomen. Na de tabellen zal iets grondiger op de verschillende 
materialen in worden gegaan. 
Tabel2.1 Mechanische eigenschappen van veel voorkomende weefsels met coating 
(bron [26]) 
DoekiCoating Gewicht I Max spanning Max rek Trek- Vouw-

scheringlinslag Scheringlinslag steride baarheid 
[g1m2] [N/50mm] [N/50mm] [N] 

Polyester/PVC 

Type I 800 3000/3000 15/20 350 

Type 2 900 4400/3950 15/20 580 erg goed 

Type 3 1050 5750/5100 15/25 950 

Type 4 1300 7450/6400 15/30 1400 

Type 5 1450 9800/8300 20/30 1800 

Fiberg Jas/PTFE 800 L 3500/3000 7110 300 voldoende 

1270 6600/6000 7/10 570 

Fiberglas/Si 800 L 3500/3000 7110 300 goed 

1270 6600/6000 7110 570 

Aramide/PVC 900 

I 

7000/9000 5/6 700 goed 

2020 24500/24500 5/6 4450 

PTFE 520 I 2000/2000 40/30 500 erg goed 

Katoen 350 

I 

170011000 35/18 60 erg goed 

520 2500/2000 38/20 80 

'[,b122E a e 1gensc tappen van po yesterwee se s ron if: l (b [26]) 
Doek/Coating Polyesterweefsel 
Coating PVC PVC PVC 
Top coating Acryl PVF- PVDF-

Igelamineerd versmolten 
IVerwachte levensduur 8-10 jaar 12-15 jaar 12-15 jaar 
Ve roude rinQswee rstand Gemiddeld Goed Goed 
ZelfreiniQend Gemiddeld Goed Goed 
Transparantie Goed Goed Goed 
Vuurbestendigheid Goed Gemiddeld Goed 
Vouwbaarheid Erg goed Gemiddeld Goed 
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Tabel2 3 Eigensc/wppen vanfiberglasweefsels (bran (26J) 

Doek/Coating IFibergl'asweefsel 
Coating PTFE Si (silicone) 
Top coatinq 
Verwachte levensduur 1>30 jaar >30jaar 
Verouderinasweerstand IErg goed Erg goed 
Zelfreiniqend [Erg goed Gemiddeld 
Transparantie 'Goed Erg goed 
Vuurbestendiqheid IErg goed Erg goed 
Vouwbaarheid Slecht Gemiddeld 

2.2 ETFE-folie (Ethylene Tetra Fluoro Ethylene) 
ETFE folie is een heel veelzijdig materiaal waardoor de mogelijkheden 
vrijwel oneindig zijn. Als er grote, transparante dakconstructies moe ten 
worden gerealiseerd, biedt ETFE folie een perfecte oplossing. Als een zeer 
licht materiaal kan het grote overspanningen maken met slechts steun van 
een minimum aan toegevoegde constructie. Er is geen ander lichtgewicht, 
transparant materiaal dat zo lang meegaat en bovendien een bijzonder 
isolerende werking heeft. De folie is toe te passen in meerdere lagen en is 
zodoende goed isolerend te maken. ETFE weegt slecht een procent van een 
stuk uivalent las. 

Afb· 2.5 Edenpraject, Cornwall Afb. 2.6 Daklicht ETFE-folie (Bran (27J) 

Naast de toepassing in luchtkussendaken die onder meer worden gebruikt 
voor zwembaden, dierentuinen, kassen, overkappingen en lichtkoepels; 
leent de folie zich voor veel meer doeleinden. Het materiaal is zeer rekbaar 
en uiterst chemisch resistent. Tenslotte is de folie zeer elektrisch isolerend, 
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waardoor het materiaal industrieel veel toegepast wordt. Ook is ETFE heel 
transparant voor een wijd spectrum van het licht. 

• Transparante folie 
• Levensduur: 25 jaar 
• Flexibel en opvouwbaar 
• Vuilwerend 
• Absorbeert infrarood warmtegenererende straling 
• Lage absorptie van ultraviolet en zichtbare straling 

B [27]) Tabel 2.4 Belangrijkste eigensc/w/J/Jen ETFE ( ran 
Eigenschappen 
Smeltpunt 275°C+10 
Rek bij breuk 23°C 150% - 200% 
Rek bij breuk 160°C 150% - 200% 
Doorscheurweerstand volgens Graves, 180N/mm 
horizontaal 
Doorscheurweerstand volgens Graves, 190N/mm 
verticaal 
Verwering Geen verandering in de waarden 
Lichtdoorlatendheid, lucht 100% 
Lichtdoorlatendheid, folie 95% 
Ontvlambaarheid B1, zeer moeilijk ontvlambaar 
Oppervlakte kwaliteit Zelfreinigend 

2.3 PTFE (Polytetrafluoretheen) 
Dit materiaal wordt al jaren gebruikt voor membraanconstructies en heeft 
dan ook een goede levensduur. Echter doordat het een vrij stug materiaal is 
is het niet geschikt voor vouwbare constructies. Door de goede weerstand 
tegen weersinvloeden kan het zowel voor overkappingen als gevels en 
daken worden gebruikt. 

• Glasvezel gecoat met een Teflon coating 
• Levensduur 25 a 30 jaar 
• Stug en niet vouwbaar 
• Verbinden moeilijk 
• Nauwkeurig productieproces 
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1',bl25Bl "k a e e angrLJ, ste elf!,ensc ha ppen PTFE 
Eigenschappen Waarde Eenheid 
Soortelijke Massa 2,16 g/cm3 

Minimale gebruikstemperatuur -200 °C 
Maximale gebruikstemperatuur 250 °C 
Treksterkte 30 N/mm2 

E-Modulus 750 N/mm2 

Rek tot breuk > 250 0/0 
Lineaire Uitzettingscoefficient 0,1 mm/moC 
Hardheid 50 tot 65 Shore D 
Brandgedrag V-o -
Waterabsorptie < 0,01 % 

2.4 PVC-gecoat polyester 
Zeildoek bestaande uit een weefsel van polyester met aan beide zijden een 
PVC-coating !aag. Dit draagt er zorg voor dat het zeildoek bescherming 
biedt onder aile weersomstandigheden en een hoge weerstand tegen 
scheurvorming garandeert. Zeildoek is verkrijgbaar in vele kleuren, diktes 
en soorten zoals in: hoogglans, Opac (Iichtdicht) uitvoering, low-wick, met 
isolatielaag, gaasdoek, transparant, UV bestendige folie. De meeste doeken 
zijn ook verkrijgbaar in een niet vlamonderhoudende kwal iteit. Het 
materiaal is Hoog Frequent te lassen. 
Meest bekende toepassingen van PVC-gecoat polyester zijn zeilen voor 
vrachtwagens en zeilen voor marktkramen. 

• Levensduur 15 a 20 jaar 
• Flexibel en opvouwbaar 
• Verbinden met hoogfrequent lassen 
• Goed wegspannen rimpels 

1', b l 26M . l' ha d F . P - . Fl T2 a e atenaa elgensc zppen van e erran recontralllt uotoQ sene 
Type 702T 1002T 1202T 1302T 1502T 

Gewicht [g/m2] 750 1050 1250 1350 1500 

Sterkte [N/50mm] 30001 42001 56001 80001 100001 
(schering/inslag) 2800 4000 5600 7000 8000 
Dikte [mm] 0,52 0,78 0,78 1,02 1,14 

Lichtdoorlatendheid [%] 14 8 10 6 6 

Accoustische demping [dBa] 14 15 15 16 17 
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Bij het bovenstaande materiaal van Ferrari Textiles is dankzij een speciaal 
productieproces de eigenschappen van schering en inslag ongeveer 
hetzelfde. Ais het materiaal homogeen wordt beschouwd mag een E
Modulus van 1000 N/mm2 en een dwa.rscontractie van 0,3. 

Ajb. 2.7 Ashford shopping centre (Bron [28j) 

2.5 Rubber (IEPDM) 
EPDM is een folie met een groot e lastisch vermogen. Het materiaal kan 
goed tegen de wissel werking van zon en koude zonder dat de materiaal 
eigenschappen worden aangetast. EPDM is in verschillende vormen 
verkrijgbaar bijvoorbeeld EPDM 50, EPDM 60 of EPDM 70. Het grote 
verschil is de rek die het materiaal aan kan, deze kan oplopen tot 400 
procenL 

• Levensduur 50 jaar 
• EPR, of EPDM is een co-polymeer van ethyleen en propyleen 
• Uitstekende weerstand tegen warmte en oxidatie 
• Goede weerstand tegen stoom en warm water, weerbestendig 



ONlWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXIBELE AFDICHTING' 

• Zeer flexibel 
• Standaard dichtingmateriaal voor rubbers, brede verspreiding in de 

chemie, met een breed weerstands-spectrum 

Tabel2 7 Eigenschappen EPDM (Bron{30)) 
Eigenschap min max Eenheid 
Treksterkte 10 20 MPa 
Rek 250 500 0/0 
Hardheid 30 85 Shore 
WarmtegeleidingscoiHficient 0.26 0.26 W/m.K 
Werktemperatuur -40 65 °c 
Densiteit (dichtheid) 860 860 kg/m3 

Ajb. 2.8 EPDM op rol Ajb. 2.9 EPDM als vijveifolie 

2.6 Natuurrubber 
Natuurrubbers ontstaan door het bewerken van het sap van de rubberboom 
en het te vermengen met antioxydanten en pigmenten. Voor de 
pigmentering worden verschillende stoffen gebruikt, rood=ijzeroxide 
Fe203, zwart=koolstof, wit=zinkoxide. 
Natuurrubber wordt veelvuldig toegepast als: dichtingen (gehard door 
vulkanisatie) voor pompen, kleppen, buizerij, slangen en mechanische 
componenten. 
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• Bestand tegen: niet oxiderende verdunde minerale zuren, bases, en 
zouten. 

• Zal aangetast worden door: oxiderende chemicalien, atmosferische 
zuurstof, 
ozon, zonnestralen (UV), olien en benzine. 

• Slechte weerstand tegenover: petroleumderivaten en vele 
organische chemicalien in het algemeen. 

T, b 12 8 E' a e tgensc ha zppen natuurru bb (B (3D}) er ron 
EiQenschap Min Max Eenheid 
Treksterkte 20 30 MPa 
Rek 750 850 % 
Hardheid 30 95 Shore 
Uitzettingscoefficient 6.7 6.7 e-6/K 
Warmteoeleidinoscoefficient 0.13 0.142 W/m.K 
Specifieke Warmte 1880 1880 J/ko.K 
Werktemperatuur -50 85 °c 
Densiteit (dichtheid) 910 930 kg/m3 

2.7 Butyl 
• uitstekend gasdicht materiaal voor lucht en andere gassen 
• weerstaat veroudering en ozon 
• uitzonderlijke bestandheid tegenover minerale zuren en bases 
• goede weerstand tegenover geconcentreerde zuren, uitgezonderd 

sulfaat en sal peter 
• betere standvastigheid tegen organische chemicalien uitgezonderd 

aromatische chemische verbindingen dan de meeste synthetische 
rubbers 

• slechte weerstand tegenover: koolwaterstoffen en olien 
• veelvuldig toegepast materiaal: algemene doeleinden; 

binnenbanden en slangen 
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Ajb. 2.10 Binnenband 

2.8 Polyethyleen 
Folie die voornamelijk voor gebruiksartikelen wordt gebruikt, zoals 
boterharnzakjes, tasjes afdekzeil enz. Polyethyleen echter is een materiaal 
dat wat minder bekend is . Het wordt ook toegepast in de botenbouw, onder 
andere voor reddingsboten en waterfietsen. Hiervoor is het een goed 
materiaal aangezien het nauwelijks lek kan raken en vergt bovendien geen 
of nauwelijks onderhoud. Een boot kan met zomer en winter buiten laten 
I iggen, zonder dat het materiaal zijn sterke eigenschappen veri iest. Ook 
eventueel ontstane deuken in het materiaal verdwijnen vanzelf weer 
doordat het materiaal 'geheugen' heeft. 

10 

• Polyethyleen is volledig recyclebaar 
• Polyethyleen heeft geen schadelijke effecten op het milieu 

wanneer het verbrand wordt. Je kunt het materiaal ook 
omsmelten en gebruiken in andere producten. Polyethyleen is 
onderhoudsvrij 

• De kleur van het polyethyleen is door-en-door tijdens het 
fabricageproces ingebakken. Daardoor zal de kleur nooit 
beschadigen zoals verf kan afbladderen of scheuren gaat 
vertonen . De kleur houdt zijn levendigheid en verven is nooit 
nodig 

• Polyethyleen is sterk, duurzaam en onderhoudsvrij. (Bron [30]) 
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Ajb. 2.11 Boterlzamzakjes Ajb.2.12 Polyethyleen boot (bran{31 J) 

2.9 Bailon 
In de zoektocht naar materialen werd er gestuit op het materiaal latex . Het 
materiaal staat bekend om de grote rek die het aan kan, vandaar dat het bij 
het gebruik van deze toepassing wellicht goed te gebruiken is. 
In de zoektocht naar eigenschappen van latex werd weinig resultaat 
behaald. WeI kwamen er verschillende toepassingen naar voren, zoals : 
condooms, ballonnen en badmutsen. Om toch te gaan kijken wat nou 
ongeveer de eigenschappen zijn is er een proef gedaan met een grote 
baUon. Deze ballon heeft onopgeblazen een doorsnede van 20 centimeter 
en volgens opgave zou deze doorsnede maximaal ongeveer 60 centimeter 
kunnen worden. Een toename van doorsnede en omtrek van 300 procent. 
Maar om het materiaal toe te passen in een model is het gewenst om een 
eigenschap als de E-modulus te kennen. 
Hiervoor is in het laboratorium van de capaciteitsgroep FAGO een proef 
gedaan. Deze proef bestond uit het meten van de luchtdruk en daarbij de 
omtrek van de ballon. De baUon is afgedicht met een kurk met daar een 
buisje doorheen dat vervolgens op een gasfJes aangesloten is . Tussen de 
gasfJes en ballon is een luchtdrukmeter geplaatst om de druk in de ballon te 
meten en er is een ventiel tussen geplaatst zodat de luchtdruk nog 
gecorrigeerd kon worden tot een ronde waarde. 
De ballon is langzaam opgeblazen en op 16 momenten is de druk en de 
daarbij behorende omtrek gemeten. Dit is gedaan met behulp van een 
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digitale drukmeter en met een touwtje is de omtrek steeds gemeten. Het 
meten met een touwtje is niet de meest precieze manier maar aangezien de 
ballon niet geheel rond was werd dit toch de beste manier van meten 
geacht. Hoe groter de ballon werd des te ronder deze ook werd. Dit zal bij 
de verdere uitwerking nog ter sprake komen. Dit is een van de aalU1ames 
die gemaakt zUn, hiernaast is ook aangenomen dat de ballon overal even 
dik is . Dit is ook niet geheel het geval, in platte toestand is duidelijk te zien 
dat er een soort rand is die iets dikker is dan de rest van het materiaal. Ook 
tijdens het opbJazen werd duidelijk dat de vervorming lokaal ook van 
eJkaar verschilt . Dit is aan de hand van de vervorming van vijf cirkels 
gemeten. Ook kwam aan het eind van de proef aan het Iicht dat de ballon 
bij de aansluiting met de kurk enigszins lekte. Aangezien de druk toch vrij 
stabiel was en niet snel lie bl i kt dat het lek niet heel twas. 

Afb. 2.13 Ballon en drukmeter aan Afb. 2.14 Bailon en drukmeter aan 
begin proef einde proef 

2.9.1 Bevindingen 
In eerste instantie was de verwachting dat de druk zou stUgen als er meer 
lucht in de ballon werd gelaten. Uit de proef blijkt echter dat dit aileen in 
het begin even plaats vindt maar dat daarna de druk langzaam afneemt. 
Aan de hand van de formule voor luchtdruk PI * VI = P2 * V2 voIgt dat dit 
verschUnsel komt doordat het volume van de ball on meer toeneemt dan het 
volume van de extra toegevoegde lucht. Dit komt waarschUnlijk doordat de 
dikte van het materiaal afneemt naar mate de ballon verder opgeblazen 
wordt. Hierdoor wordt het makkelijker om de ballon op te blazen. Als de 
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ball on tegen zijn maximum is opgeblazen is te zien dat de druk weer 
toeneemt, dit doordat het materiaal dan pJastisch wordt vervormd en dan 
iets verstevigd. 

2.9.2 E-Modulus 
Om tot de E-modulus van het materiaal te komen is de volgende formule 
voor spalU1ing gebruikt: b = (P*R)l2 (N/mml) waarin P de druk in N/mm2 

is en R de straal in mm. Deze formule gaat op voor bollen, aangezien Rx = 
Ry = R geldt het volgende: bx = by = b. . 
Om tot de spalU1ing per mm2 te komen is de dikte van de ballon nodlg. 
Deze is meerdere malen en op verschillende plaatsen gemeten vervoJgens 
gesteld op: 0,4975 mm. 
Voor de volumeverandering van het materiaal zeJf is een formule (bij trek 
of drukspanning in een richting): 
~V 
-=(1-2v)*c 
V 

of weI: 
~V=V*(1-2v)*c 

waarin: 
• !:l V = het verschil in volume 
• V = het oorspronkelijke volume 
• £ = (relatieve) rek = !:llll 
• !:ll = het verschiJ in lengte 
• I = de oorspronkelijke lengte 
• v = Poisson-factor 

Doordat rubberachtige materialen een poisson-factor van 0,5 hebben blijkt 
uit de bovenstaande formule dat ondanks dat het materiaal dunner zal 
worden doordat er in een richting aan wordt getrokken, het totale volume 
toch gelijk blijft. 
Door deze wetenschap kan er door de gemeten dikte en de formule voor 
het oppervlak van een bolvormig Iichaam steeds de dikte afhankelijk van 
de straal R worden bepaald. De rek £ wordt bepaald naar de toename van 
de omtrek. De eerst gemeten omtrek is als de ballon net een bol vormt, 
vervolgens is deze verder opgeblazen. 
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De gevonden spanning en rek zijn tegen elkaar uit gezet in een grafiek en 
hieruit kan de E-modulus worden gevonden met behulp van de wet van 
Hooke: b = E * e. 
waarin: 

• b = de spanning in N/mm2 

• E = Elasticiteitsmodulus in N/mm2 
• e = (relatieve) rek = ~I/I 

Door een trendlijn aan de grafiek toe te voegen in het gedeelte waar de 
ballon nog elastisch vervormde is de gevonden E-modulus: 2,55 N/mm2 . 

De maximale rek is 372,8 % en de plastische vervorming bedraagt (27,5 -
19,5)/19,5 = 41 % 
Het gevonden spanning-rekdiagram staat hieronder afgebeeld, de tabel met 
gemeten waarden is toegevoegd in paragraaf 2.9.3. 
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Afb. 2.15 Spanning-rekdiagram hal/on 
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Vit het onderstaande diagram blijkt dat de gevonden grafiek voor de ballon 
sterke overeenkomsten heeft met de grafiek voor polyurethaanrubber zodat 
ook mede hierdoor aangenomen kan worden dat de gevonden waarden 
overeenkomen met het werkelijke gedrag. 
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Afb. 2.16 Spanning-rekdiagram van enkele kunststoffen (Bran [32]) 
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2.9.3 Meetwaarden ballon 
Tabel 2.9 meetwaarden onderzoek ballon 
801 

Vullen 

Oruk 
Oruk (Pa) 

OrukP Om trek Om trek 
(Bar) f N frnrn 2 ) (mm) liin (mm) 

0.030 3000 0 .0030 497 
0.035 3500 0 .0035 642 
0.037 3700 0 .0037 838 768 
0.025 2500 0 .0025 920 815 
0.023 2300 0 .0023 990 860 
0 .021 2100 0 .0021 1090 955 
0 .020 2000 0 .0020 1195 1068 
0 .018 1800 0.0018 1325 1232 
0 .017 1700 0 .0017 1455 1390 
0 .016 1600 0 .0016 1582 1574 
0.016 1600 0.0016 1697 1697 

0 .016 1600 0.0016 1770 1770 
0.017 1700 0.0017 1822 
0.018 1800 0.0018 1897 
0 .019 1900 0.0019 1990 
0.020 2000 0.0020 2350 Knallen 

Tabel 2.10 meetwaarden onderzoek ballon 

Legen 

Oruk 
Oruk (Pa) 

OrukP Om trek 
(Bar) fNlmm2 ) (mm) 

0.014 1400 0.0014 1912 
0.011 1100 0.0011 1813 
0.009 900 0.0009 1708 
0.008 800 0.0008 1588 
0.007 700 0.0007 1442 
0.009 900 0.0009 1320 
0.008 800 0.0008 1208 

0.007 700 0.0007 935 
0.005 500 0.0005 731 

14 

R d 
(mm) (mm) 

79 158 
102 204 
133 267 
146 293 
158 315 
173 347 
190 380 
211 422 
232 463 
252 504 
270 540 

282 563 
290 580 
302 604 
317 633 
374 748 

Om trek R 
tiin (mm) (mm) 

304 
289 
272 
253 
230 
210 
192 
149 
116 1 

Oppbol 
21 

78,625 
131 ,196 
223531 
269,417 
311 ,976 
378184 
454,554 
558 ,833 
673,870 
796,642 
916,672 

997,233 
1,056,688 
1,145,473 
1260,539 
1,757,866 

d 
(mm) 

609 
577 
544 
505 
459 
420 
385 
298 
233 

AFSTUDEERVERSLAG JmE Koops 

Inhoud bol 
f rnrn 3 ) 

{)=(P'R)/2 t = 0,50 () £ E 
IN/mm'\ (mm) IN/mm 2\ (%) 

£ 
fNfmm2\ 

2,073090 0 .1187 0.4975 0 .241 0 .0 0 .00 
4,468421 0.1788 0 .2982 0 .60 29.2 0 .29 2 .056 
9,937,590 0.2467 0 .1750 1.41 68 .6 0.69 2 .055 

13,149,598 0 .1830 0 .1452 1.26 85.1 0.65 1.481 
tt 6,385,307 0 .1812 0 .1254 1.45 99 .2 0 .99 1 .457 
21868979 0.1822! 0 .1034 1.76 119.31 1.19 1.476 
28,817,262 0.1902 0.08611 2.21 140.4 1.40 1.574 
39282276 0.1898 0.0700 2.71 166.6 1.67 1.628 
52,016,124 0.1968 0.0580 3.39 192.8 ' 1.93 1.759 
66,860,319 0.2014 0 .0491' 4.10 218 .3 2 .16 1.879 
82,526,710 0.21611 0 .0427 5.06 241.4 2.41 2.097 
93,641,595 0 .2254 0 .0392 5.75 256 .1 2 .56 2.243 1.7331 

102,139,593 0.2465 0 .0370 6.66 266 .6 2.67 2.498 
115,279211 0.2717 0 .0341 7.96 281.7 2.82 2.825 
133,078,603 0 .3009 0 .0310 9.70 300.4 3.00 3.228 
219,155,609 0.3740 0 .0223 16.81 372.8 3.73 4.508 

Dilde t 

Opp bot tnhoud bot aantal t t / laag 
fmm2) fmm 3 ) laqen (mm) (mm) 

1,163,659 118,035,507 2 1.0 0.50 
1,046,275 100,633,463 4 2.2 0.55 

928,594 84,141 ,956 4 2.1 0.53 
802,696 67,623,9441 8 3.9 0.49 
661,882 50,634,297 8 3.4 0.43 
554,623 38,839,247 
464,498 29,768,010 It gem. 0.49751 
278,274 13,803,329 
170,092 6,596,311 



ONTWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXlBELE AFDlCHllNG' AFSTUDEERVERSLAG JrrZE Koops 

Tabel 2.11 meetwaarden onderzoek ballon 

Vlakken 

Vullen 
Vlak 1 Vlak2 Vlak3 Vlak4 Vlak 5 

60 59 
0.037 63 61 79 
0.025 64 .. 63 91 
0.023 62 68 68 109 114 100 100 129 
0.210 68 71 74 76 121 124 117 115 141 
0.020 81 81 87 83 137 137 131 128 145 152 
0.018 105 101 111 110 153 154 144 143 154 159 
0.017 130 119 128 133 167 167 152 156 159 164 
0.016 162 142 147 159 176 182 161 171 166 173 
0.016 177 153 162 180 188 190 170 185 179 180 
0.016 185 164 166 183 194 196 177 190 180 185 
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ONlWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXIBELE AFDICHTING' 

3 Kegel model 
De kegelvorm is op verschillende manieren onderzocht. In dit gedeelte is 
een overzicht te zien van de manieren en de uitkomsten van deze berekeningen. 

3.1 Excel 
Op de volgende pagina staan excelsheets afgebeeld die zijn gebruikt voor 
het geometrische onderzoek van het kegelmodel. Voor de totale berekening 
is een veelvoud van deze sheets gebruikt, echter twee zijn als voorbeeld 
afgedrukt. 
Er is steeds per stap bekeken wat de verschillen in de geometrie zijn, wat 
zijn de vervormingen en verandering in de inhoud. Dit is gedaan door de 
kegels horizontaal en verticaal in het frame toe te passen. 
Hieronder staat een tabel met een overzicht van de uitkomsten. 

16 
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ONTWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXIBELE AFDlCHTING' AFSTUDEERVERSLAG JmE Koops 

T,bl310 a e 'h verZ1C t vervormmgen E xce 
stappen Hori 5 gr Vert 5 gr Hori 7,5 gr Vert 7,5 gr Hori 8 gr Vert 8 gl Hori 10 gr Vert 1 0 gr Hori 12 gr Vert 12 gr Hori 12 grtl Vert 12 grt~ IHori 12,5 gr Vert 12,5 gr I 
1 - materiaal 34.8 -34.6 50.2 -47.2 52.7 -47.5 59.9 -38.6 62.4 -16.8 699 -33.9 62.3 -99 I 
1 - figuurvert ---.. ~---- --- -36.3 -36.3 -41.0 -41.0 -41.5 -41.5 -42.3 -42.3 -41.4 -41.4 -49.4 -49.4 -41.0 -41.0 
1 - figuur hor 

-----------------
32.7 32.7 769 76.9 91.8 91.8 194.0 194.0 643.3 643.3 304.4 304.4 1178.7 1178.7 

1 - inhoud -46.1 12.2 -38.5 84.6 -34.4 115.2 -2.2 398.4 154.8 3135.1 3.4 726.9 345.4 9549.8 
2 - materiaal 26.1 -26.1 37.1 -349 38.9 -35.2 42.7 -29.3 42, 1 -13.2 49.1 -26.4 41.1 -7.9 
2 - figuurvert ~ .... -'------"-....--.. -26.3 -26.3 -28.7 -2B.7 -28.9 -28.9 -28.2 -28.2 -25.8 -25.8 -32.0 -32.0 -24.8 -24.8 
2 - figuur hor " ~--- 25.9 25.9 61.4 61.4 73.6 73.6 155.7 155.7 516.8 516.8 247.8 247.8 946.6 946.6 
2 - inhoud 

' , .... -------~ 
-31.6 16.8 -17.9 85.7 -12.2 114.3 32.0 369.9 240.0 2724.B 60.6 722.0 491.1 8131.4 

3 - materiaal 
---.~ 

17.4 -17.3 24.2 -2.2 .9 25.2 -25.4 26.1 -19.5 23.5 -9.1 29.3 -17.9 22.1 -5.5 
3 - figuurvert .' ~ -16.8 -16.8 -17.7 -17.7 -17.6 -19.6 -16.1 -16.1 -13.3 -13.3 -17.6 -17.6 -12.3 -12.3 
3 - figuur hor 

-, .-
18.0 18.0 43.3 43.3 52.0 56.3 109.3 109.3 363.4 363.4 175.9 175.9 666.0 666.0 

3 - inhoud 
-,.,.--~.~ 

-18.3 159 -3.0 69.0 3.1 96.3 47.5 267.9 248.5 17619 87.3 527.4 488.8 5044.6 
4 - materiaal /~~ 8.8 -8.7 11.6 -11.2 120 -11.4 11.4 -9.6 8.6 -4.6 12.2 -8.9 7.5 -2.8 
4 - figuurvert ./ -B.1 -8.1 -8.0 -B.O -7.9 -7.9 -6.6 -6.6 -4.5 -4.5 -6.8 -6.8 -3.9 -3.9 
4 - figuur hor ~-......// 9.5 9.5 22.5 22.5 27.3 27 .3 56.7 56.7 188.2 188.2 91.8 91.8 34B.4 348.4 
4 - inhoud -7.6 10.1 3.7 38.1 7.9 49.2 36.8 129.4 162.7 692.9 66.8 243.1 314.1 1832.3 
5 - materiaal //~.'- 0.0 0.1 0.0 00 0.0 0.0 0.0 00 0.0 00 0.0 0.1 0.0 0.0 
5 - figuurvert " 0.0 00 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 00 0.0 0.0 
5 - figuur hor '--.•. ,./ -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 00 00 0.0 0.0 -0.8 -0.8 0.0 0.0 
5 - inhoud '-, ~/ -0.1 -0.2 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0..0 0.0 0.0 -0.8 -1.6 0.0 0.0 

17 



ONTWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXlBELE AFDICHTING' AFSTUDEERVERSLAG JmE Koops 

Horlzontaal Hoek 5 graden 

Ul1gangspcMhle <;]>", Omtrekc!rXeI 2'"'r 750 n 

)( J75 
500 

331 331 

Zlj-unzlchtrul1 0 31

• 
X 312 

500 

390.7 390.7 Omlrek dips IS omlrek cirkel 
781 .4 

882 
Inhoud geheel 2'G'W3 97,487,547 mm~ tvervonnlng cll1lel ~;'2 OmtfOlteilips o'(r+s) 750 n 

ZIj-unzlchtrult 

<;]>: 500 

439.2 439.2 Omlr~ ellPs 15 omlrek cil'ltel 

438 

~ ......... ", .. 
~,~ 586.9 

v .. -., x -500 86.9 17.4% 

878.4 300.7 

Vervorml~ clrkel C==:>;39 Omlfek ell!ps 0'(1+5) 750 n 

511 

~ .......... 
<J>375 ~312 312 :;; ·16.6% 

375 
781.4 

Veflenglng zl)de 

511~ 673.8 

Veneng.ng :11 - 500 173.8 34.8'" 

331 )3, ... 18.0% 

Innoudgeheet Z'G'W3 79.657.146 nvn1 ·18.3°-i, 

439.2 

Vervormlng 

<[>3
7

5 ~ 239 :: -36.3% 

375 239 
878.4 

331 331 

Zl§-aalUkhtrutt 0-' x 344.5 
500 

362.4 362.4 Omrrck efhps is omlrek cir10el 
724.8 

882 32.7% 

InhOud geheel 2'G'WJ 52,540,825 mm 3 
-46.1"10 

Vervormlrtfil cl""", ~;"'5 Ormrek ctlip,1; W'(HS) 750 n 

405.' 

Zlj·aanzlcht rult <;]>t~' 
x 278.5 

500 

V"""'QlnV zljde 

~55~ 540.' 

Verlenvono x -500 4.3.8: 8.8% 
416.6 416.6 Omlrcl( ellips Is omtrek drlo:.el 362.4 

833.2 

Vervormlng clrkel C==:>;76.S Omlrek ellips o'(r+5) 750 n 

473.5 

Vervorml"9 

<J>375 
~344.5" -8.1 

375 
344.5 

724.8 
331 331 

Verlengtng zljde 

'735~ 630.7 

Yerfenglng ,·500 130.7 26.1 ,.. 

662 09.5 <::i, 

Inhoud gehc:!(tl 2'GoHI3 90,074,548 mm' -7.6% 

416.6 

Vervormlng 

<[>3
7

5 ~276.5= -26.3 % 

375 278.5 
833.2 

Zlj-unzlchtruh Om 
x 375 

500 

330.7 330.7 OmtreJc Sl"..;;:irs omtrokcirXel 
661.4 

331 331 
•• 2 25.9 % 

Inhoud gchee! 2'G-W3 66,704,998 mm
l 

-31.6 " .... 

Ywvormir"lg dr1t .. ~~5 Omtrokelips "0(1'+5) 750 n 

375 

Y""IIIOVI~z:~de 

375~ 500.0 

Vel1englnO )( ·500 0.0 = 0.0 % 
3JO.7 

~e<YOmOl" 
<J>375 ~375 375 : 0.0% 

375 
661.4 

331 )31 
662 {)(I. I '%. 

rnhoud~ 2°GoH'3 97.4OG.760 nvn3 ·0. 1 % 
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ON1WERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXlBELE AFDICHTING' AFSTUDEERVERSLAG JmE Koops 

Vertikaal Hoek 5 graden 

UlIg.ng~tIe 

~375 Omtrek clr1lel 2'If'f 662 • 

x 375 
500 

Zlj-.. nzlchtrult 

~." 
)( x 312 

5()() 

390.7 390.7 Omtrlllt ...... (I('Ofrek c{r1<el 

33' 331 781.4 
662 

Inhoud geheel 2'G'H'J 86,Q.li9,OO8 mm~ 

Z1t ... ·uInDehlrult 

0 = 500 

<39.2 ..,.2 Omtrek egips 1$ omtrak dr1l.el 
878.4 

V&r'Vonnlng ctrkd ~' Omtrek ':p.s "'(r+5) 662 • 

390,7 271.3 

Verkortlng vide 

3120~ 413.5 

Ver1<orling x·500 .as.5= ·17.3% 
271,3 

Vwvormlng clrtr.et C=:=::>' Omtrek emps If'(r+sj 662 If 

<392 222~ 

V.rf(orUng %lId. 

mo~ 326.8 

Vcm:ortillQ 500 -1732", -34.6% 

ervormlng 

~375 <C> 312 = '16.8% 

375 312 
781.4 

331 331 
662 +18.0 % 

222,8 
InhoOO Qehee! 2"G"HI3 99,753,257 mm J 15,9% 

V.rvonnlng ~375 <> 239 0 -36.3% 

375 
239 

878.4 
331 331 

!n,"aanzlcht rul1 

~-. 
)( 344.5 

5()() 

662 .32.7°/" 362.4 362.4 Omtrek clips Is ornlfek cjf1(e! 
724.8 

Inhoud geh~J 2'G'H3 96,547.595 mm 12.2% 

Z1j .... lUlz!chlruli 

Om~ 
500 

x 276.5 

416,6 416.6 Qmfre\o;. elips Is omtrell. cir1lel 
8l3.2 

Vervormlng clrtr.d ~' Omlrekcll1ps rr'(f+S) 662 • 

362.4 299.6 

Verkorttng zllde 

3~5~ 456.6 

Vcr1.;orting )(·500 .43...4 = -8.7% 

Vervormln4jJ clrtr.et C=:=::>' Omtrel<;ellips If'(r.s) 662rr 
299.6 

416.6 245.4 

Vertr.ortlng Did. 

V65~ ,...7 

Verkor1lng 500 -130.3 ~ -26.1 ~;, 

245.4 

Vervonnlng 

~375 <> 344.5 = -8.1% 

375 344.5 
724.8 

33. 33. 
662 +09.5% 

Vervormlnv 

~3~ <>276.5 -26.3':; 
2765 375 

8132 
331 33' 

662 ~25.9 Ok 

!nhoud ~hcel 2"G"Hl3 94.749.710 mm3 10.1 % 

Z11"unzlchtrult V 'i. 500 
, 375 

Inhoud yeheel 2'G'HI'3 100,501,5.5 mm~ 16.8% 
330.7 330.7 Omtrek ellips is omtrek clrt<el 

661.4 

Vervormlng clrkel ~' Omtre-k ~hps rr"(r-+s) 662. 

330.7 331.3 

Verk:orttng :Elide 

3750~ 500.4 

Ver1l.orting ,·500 0.4 = 0.1 % 
3313 

Vervormlng 

«»375 <C> 375 = 0.0 % 
375 375 

661.4 

33' 33' 
662 -+00.1 % 

lmood gchce1 2"G·Kl3 85,902,924 mm ·02 % 
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ONTWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXIBELE AFDICHTING' 

3.2 Kegel GSA 
Na het Excelonderzoek is gebleken dat dit niet de juiste manier was. Om 
deze reden is verder gegaan met het onderzoeken van de kegel. Hieronder 
staan de uitkomsten van het model met een diameter van 500 mm en randen 
tevens 500 mm. Bij deze modellen zijn de interne druk gevarieerd, de diameter 
van de kegels en de mate van verplaatsing. Hierop is gekeken welke rekken 
en spanningen er in het materiaal optreden. Een overzicht hiervan is in het 
verslag te lezen en hieronder ook te zien in de afbeeldingen. 

Ajb. 3.1 Doorsnede mil gelrokken vervormd Ajb. 3.2 Spanning en ruil gelrokken vervormd 

Ajb. 3.3 Doorsnede mil gedmkl vervormd Ajb. 3.4 Spanning en mil gedrukl vervormd 

20 
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ONTWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXIBELE AFDICHTING' AFSTUDEERVERSLAG JmE Koops 

Overzicht uitkomsten bij verschillende diameters en verschillende interne drukken. 

Rek· verplaalsing 300 Rek . Verplaalslng 300 

20 

-18-1---------1 

- +6-

-100 -80 -50 -40 ·20 20 40 60 80 100 ·35 ·30 ·20 ·15 10 

WVer1(-")-> w Hort (0",)_> 

Rek - verplaalslng 400 Rek - Verplaalslng 400 

20 

. ~ 

~ ~ 
~ 'l\ G II: II: 

·100 ·80 ·60 ·40 ·20 20 40 60 80 100 ·35 -30 ·25 ·20 ·15 ·10 ·5 10 

WHorl(%)-> 
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ONTWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXIBELE AFDlCHTING' AFSTUDEERVERSLAG JmE Koops 

Rek - verplaalsing 600 Rek - Verplaalslng 600 

30 

) 

~ ~ 

~ l. 
~ 

~ 

~ ~ 

\ 
II 

II 

----- II --- --------- J/ 
~ - 1 k 

J 
~,oo ~SO ~60 ~40 ~20 20 40 60 so '00 

~35 ·30 ·25 ·20 ·'5 ·'0 ~5 10 

WVert (%)~> WHorl(%)-> 
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ONTWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXIBELE AFDICHTING' 

4 Doekmodel GSA 
In dit hoofdstuk staan de modellen die gebruikt zijn voor de berekening van 
het draadmodel, het doekmodel en het kussenmodel. 

4.1 Draadmodel 
Afb. 4. J Draadmodel uitgangspositie Afb. 4.2 Draadmodel vervormd 

/ l-

I 
/ 

, / 
~, / 

\ 
/1\ 

/ 

/ 
/ 

)~ 

/ 
/ 

AFSTUDEERVERSLAG JmE Koops 

Afb. 4.3 Draadmodel verplaatsing 
~~",,: --

/ Nod. NO.5 

./
1/ Detolm-ilion ma 

Tr.losl.ltion, Uz: 

/ 4.773 mm 

I
I 4.0111 mm 

3.4OQ mm 

/ 2.727 mm 

1.304 mm I
, 2.046 mm 

-h, / ' 0.0818 m. 
~" """" ' 0.0 mm 

............ . ,___ / C.l5a; L1 
" C .. se: Ai : Anal~ 

"" ~/ 
' \ 

/ \ 
I ' 
e o \ 

\ 
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ONTWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEl MET FlEXlBElE AFDlCHTING' 

In de bovenstaande afbeeldingen is een draadmodel te zien dat de snijlijnen 
weerspiegelt. De hoogte van knopen 1 tm. 4 is gevarieerd en de voorgeschreven 
verplaatsingen ook tot 50% van de oude doorsnede (zie ook verslag). Hierboven 

staat een model afgebeeld, in werkelijkheid zijn er 14 verschillende hoogtes en 
daarbij steeds zes verschillende standen bekeken. 

4.2 Onderzoek doek 
Aangezien er met het computerprogranuna GSA wordt gewerkt en dit niet direct 
een specifiek weefsel- en doekenprogramma is, is er gekeken hoe het programma 
hiermee omgaat. Een vlak kan op een bepaalde manier in worden gevuld met bij
voorbeeld ruiten of driehoeken of een combinatie van de twee. Ook kan er binnen 
het programma nog gevarieerd worden met de locale as van het element. Hieronder 
volgen de modellen waarmee deze invloeden bekeken zijn. De totale afmetingen 
zijn overal gelijk geweest en ook de kracht die op de rand staat is overal gelijk 
geweest. 
Uit de bestudering van de verschillende modellen blijkt dat de vervorming overal 
nagenoeg gelijk is. Aangezien overal dezelfde E-modulus aan het materiaal is 
toegekend wilen de spanningen ook overal gelijk zijn. Duidelijk is nu dat GSA de 
richting van het materiaal niet meeneemt. GSA ziet het doek als een homogeen 
materiaal. Dit is van essentieel belang om de berekening met doeken goed te 
kunnen beoordelen. 
Voordeel van deze uitkomst is weI dat de vlakken vrij kunnen worden onderverdeeld 
in vierkanten en driehoeken en ook dat de richting van de locale as niet uitmaakt. 

Kleine fouten met bijvoorbeeld een verkeerde locale as zullen geen invloed op de 
berekening hebben. 
Nadeel is weI dat het biaxiale gedrag van weefsels niet meegenomen kan worden in 
de berekening. 

24 
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ONTWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXIBELE AFDICHTlNG' 

Ajb.4.4 Rechte structuur, rechte as 

.. 

Ajb.4, 6 Rechte kleine structuur, rechte q,~, ~'_~;" 

Ajb.4,5 Rechte structuur, rechte as, vervormd 
'1 . ...... EI.".,.·,IT,.Ml 

OOOIOC ........ 

I.\.OOCI IOQ ",m 

Ajb.4.7 Rechte kleine structuur, rechte as, vervornui_ 

I ~ I , • I~ 
r 

1 I 

I -) 

I' 
I 
I 

?1. ( ...... , ,"ul')of .. c. 

'! .. 
](1 
j 
I 
r ( 

... .. • 
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ONTWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXIBELE AFDICHTING' 

Ajb.4.8 Rechte structuur, schuine as 
-~ 

Ajb.4.10 Rechte kleine structuur, schuine as 
• - .. .. • <II . _ -.-..... ; . 

-. 

26 

Ajb.4.9 Rechte structuur, schuine as, vervormd 

• l • I • r • L 
• [ -

•• I .. 
Ajb.4.11 Rechte kleine structuur, schuine as, ven10rmd 

• •• •••••• ••••• •••••• • • ••• ••••• ••••• •••• •••• ••••• •••• ••••• 
I 

U 
::;1 I 

j [~: r I : .... 
~I II 

- .. ' r 
I ' -

l I 

- L ~; 

U te. 

1 II 
J~ ~ 
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ONTWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXIBELE AFDICHTlNG' AFSTUDEERVERSLAG JmE Koops 

Ajb.4. 12 Schuine structuur, rechte as Ajb.4. 13 Schuine structuur, recht: as, vervom,:.c!: .. _ .. 

Ajb.4. 14 Schuine structuur, schuine,[!;s _ ~ , Ajb.4. 15 Schuine structuur, schuine as, vervormd 

-. 
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4.3 Onderzoek vlakken 
Het onderzoek naar het 3d-model met de vlakken is gedaan door eerst een 
model met vier vlakken door te rekenen en vervolgens een model met I vlak 
en spiegeUijnen. De uitkomsten van beide zijn vergeleken om zeker te zijn dat 
het model met I vlak ook daadwerkelijk mag worden gebruikt. 
Hierbij is gekeken naar de verplaatsingen van het doek. Dezelfde verplaatsingen 
levert automatisch dezelfde spanningen op aangezien deze gerelateerd zijn door 
de wet van Hooke. 
Uit de uitkomsten blijkt dat met verschil in verplaatsing van het middelpunt 
slechts 6 mm is. Op een verplaatsing van 483 mm is dit 1,2 % en dus nihil. 
Geconc1udeerd kan worden dat het model met 4 doeken vereenvoudigd kan 
worden naar een model met slechts 1 doek. 
Ajb. 6.16 1 vlak doek 3d Ajb. 6.171 vlak doek 3d, totale vervorming 
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Ajb. 6.181 vlak doek 3d, vervorming Uz 
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Ajb. 6.19 Een vlak doek 3d Ajb. 6.20 Een vlak doek 3d, totale vervorming 

' r~ 

Pin (#?ZZ 

pm 

,f 

J""YZZ .r, I ~ 

Pin 

De bovenstaande enkele doekmodellen zijn ook gebruikt om de verdere 
berekeningen mee te doen. Door de hoogte te varieren (16 hoogtes) en de 
voorgeschreven verplaatsingen te varieren (9 verschiHende standen) zijn 
aile mogelijlcheden bekeken. Het overzicht van de spanningen en rekken 
is te zien in het versiag. 

Resolved EI.m.nt T"nsLJtion. jUI 
1oe1 . mm 

1003. mm 

946.7 mm 

888.1 mm 

830.5 mm 

772 .8 mm 

715.2 mm 

O~7 .0 mm 

5OO.Q mm 

542 .3 mm 

494.7 mm 

427 .0 mm 

309,4 mm 

C~se ; ~ : 50 .... 

AFSTUDEERVERSLAG JmE Koops 

Ajb. 6.21 Een vlak doek 3d, vervorming Uz 

Pin 

elem. Trans .. Uz 

483.0 mm 

442 .7 mm 

402.15 mm 

302 .2 mm 

322 .0 mm 

281 .7 rnm 

241 .6 mm 

201 .2 mm 

101 .0mm 

120 .7 mm 

80.50 mm 

40.26 mm 

0 .0 mm 

Cas.: A5 : 50'" 
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4.4 Gedwongen verplaatsingen 
gedwongen verplaatsingen 7 2 x -871 gedwongen verplaatsingen 7 2 x -849 

hoogte ~m 
hoagIe lot 6 m 
breedle 3 m 

deel 0.3 m 

9 2 x -748 
9 2 Y 468 

11 2 x -665 
11 2 Y 628 

hoogte ~m 
hoagIe 101 6 m 
breedle 3 m 

deel 0.3 m 

9 2x -627 
9 2 Y 711 

11 2x -557 
11 2 Y 820 

13 2 x -582 13 2 x -487 
Doorsnede 

[JQ]% 
13 2 Y 788 

15 2x -499 

Doorsnede 

[]Q]% 
13 2 Y 930 

15 2 x -417 

15 2 Y 949 15 2 Y 1040 

17 2 x -415 17 2 x -348 

17 2 Y 1109 17 2 Y 1150 

19 2x -332 19 2 x -278 

19 2 Y 1269 19 2 Y 1259 

21 2x -250 21 2 x I -209 

21 2 Y 1429 21 2 Y I 1368 

23 2 x -167 23 2 x I -139 

23 2 Y 1589 23 2 Y I 1478 

25 2 x -83 25 2 x I -70 

25 2 Y 1749 25 2 Y 1587 

27 2 Y 1909 27 2 y I 1697 

gedwongen verplaatsingen 7 2 x -811 gedwongen verplaatsingen 7, 2 x -757 

hoagIe ~m 
hoagIe 101 6 m 
breedle 3 m 

deel 0.3 m 

9 2 x -428 
9 2 Y 925 

11 2 x -380 
11 2 Y 987 

hoogte ~m 
hoogte lot 6 m 

breedte 3 m 
dee I 0.3 m 

9 2 x -158 
9 21Y 1098 

11 2 x -140 
11 21Y 1117 

13 2 x -333 13 2 x -123 
Doorsnede 13 2 Y 1049 Doorsnede 13 21Y 1137 

DQ]% 15 2 x -285 OQ]% 15 2 x -105 

15 2y 1112 15 21y 1157 
17 2 x -237 17 2 x -87 
17 2 Y 1174 17 21Y 1176 
19 2 x -190 19 2 x -70 
19 2 Y 1236 19 21Y 1195 
21 2 x -143 21 2 x -53 
21 2 Y 1298 21 21y 1215 
23 2 x -95 23 2 x -35 
23 2 Y 1361 23 21Y 1234 
25 2 x -48 25 2 x -18 
25 2 Y 1423 25 21Y 1253 
27 2 Y 1485 27 21y 1273 
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hoogte 
hoogte 

breedle I--~:f' 
deel 

Doorsnede 

[]Q]% 

hoogte 
hoogle 
breedle 

deel ..--..."...;;'1-

Doorsnede 

OQ]% 

7 

9 
9 

~ 
13 

15 

15 
17 

17 

19 
19 
21 
21 
23 
23 
25 
25 
2' 

1 
1 
13 
13 

15 

15 
17 
17 
19 

19 
21 
21 
23 

~ 

2 x -685 

2 X 175 
2y 

J 2 )( 

Y 
2 )( 

2 Y 

2 x 117 

21y 1167 

21x 97 

21y 1149 

21x 78 

21Y 1131 

21x 58 

2 Y 1114 

2 X 39 

2 Y 1096 
X 19 

2 Y ..!; 
~ 

21x 
21y 

21x 
21y 1123 

~ x 658 

Iy 1055 

21 x 548 
21y 985 

~Ix 439 

21y 915 

21x 328 

21Y 845 

2!x 219 

~ ~ 
7061 
6361 

7 2 )( ~ 9 2 )( 
9 2y 1276 

11 2x 498 
11 2y 1229 
13 2x 436 

Doorsnede 13 2y 1181 

[]Q]% 15 2 X 374 

15 2 Y 1134 
17 2 x 

! 17 2y 
19 2x 
19 2 Y 
21 2 X 1861 
21 2y 991 

x 

2 
2 848 

gedwongen verplaatsingen 7 2x -353 

hoogle ~m 
hoogte lot 6 m 
breedte 3 m 

deel 0.3 m 

9 2)( 1440 
9 2y 1173 

11 2x 1281 
11 2 Y 1089 
13 2 x 1121 

Doorsnede 

[]Q]% 
13 2y 1006 

15 2 x 

15 2y 
17 2 x 
17 2y 
19 2 x 
19 2y 
21 2 x 
21 2y 674 

2 X 

2y 
2x 160 

25 2y 5071 
27 2y 4241 
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gedwongen verplaatsingen 7 2x -193 

hoogle §m 
hoogle lot 6 m 
breedle 3 m 

deel 0.3 m 

9 2 x 1909 
9 21y 1001 

11 2 x 1697 
11 21y 914 
13 2 x 1485 

Doorsnede 

OQ]% 
13 2iy 826 

15 2 x 1273 

15 21Y 739 
17 2 x 1061 
17 21y 651 
19 2 x B49 
19 2iy 563 
21 2x 636 
21 21Y 476 
23 2x 424 
23 21y 3BB 
25 2 x 212 
25 21y 300 
27 21y 212 
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37 

36 
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00 
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32 
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Node N( 

9.tU.mtl 

C.ilst. A1 

1~ 
20 

1ft 47 ~ 
<ill 

"" .. ,8 
;; 

00 
03 

" 
17 .. 
I- 04 "'Y= 

6Q 1\2 .. 
8' 

02 .,....., 
"" l ~3 I. ~Q 

73 
87 / --

... II() 

2' 
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1~ 
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7. 
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76 
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4.5 GSA .. kussenmodel 
Vooral bij het van een kussen is het 
symmetrieJijnen dit erg veer rekencapaciteit 
ook gedaan en in navolging met het bovenstaande 
om het kussen van 1 vlak door te rekenen. Van dit 

omdat ook hier symmetrie in 
te vereenvoudigen is 

uitkomsten van het 

om te naar 
Oat is dan 

is er voor gekozen 
is dan ook nog eens 

verplaatsing. is dat het doek in 
terug is naar een met een 2D-vlak. 

uitkomsten uit de doekmodel verzameld en omgeschreven 
van de kussenranden. 

tabel zUn de resultaten in van het middelpunt van 
het doekmodel. 
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x en y-verpl d 'd b" aatsmg aange U1 IJ een b epaa ld percentage van d d e d oorsne e. 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 
1.00 x I; 7.0 23.1 42.0 59.8 75.0 88.8 100.3 109.4 114.0 

-2.2 -10.4 -24.8 -46.3 -71.3 -90.2 -104.7 -115.9 -122.6 
0.95 x Y 9.0 25.6 46.3 63.4 80.3 95.9 108.0 117.9 122.2 

x -2.8 -12.1 -28.3 -53.4 -78.5 -97.7 -114.0 -125.9 -132.7 
0.90 x 

I~ 
9.8 27.4 50.1 69.4 88.1 106.0 117.2 126.8 133.4 

-3.0 -13.8 -32.7 -61.2 -86.3 -106.9 -125.6 -138.1 -144.9 
0.85 x Y 8.7 29.5 54.3 75.5 96.3 113.8 127.0 137.0 144.1 

x -3.4 -15.2 -37.3 -69.1 -95.5 -117.9 -137.0 -150.9 -158.5 
0.80 x 

I~ 
10.7 33.9 60.9 83.3 105.3 124.0 138.5 149.1 155.8 
-3.4 -18.2 -42.3 -77.9 -105.8 -130.9 -151.4 -166.1 175.0 

0.75 x Y 11.9 37.4 66.3 90.7 114.7 134.5 151.2 163.1 169.5 
x -4.6 -21.3 -48.5 -87.6 -117.7 -145.5 -168.2 -184.4 -194.6 

0.70 x 
I~ 13.3 42.7 73.4 99.6 126.2 147.8 164.6 175.9 183.7 

-5.2 -25.0 -56.8 -99.4 -132.4 -163.8 188.7 -206.4 -216.9 
0.65 x Y 15.8 47.9 82.0 115.0 138.7 160.9 178.5 190.9 199.1 

x -6.5 -27.8 -66.6 -113.0 -151.5 -185.9 -213.8 -233.2 -245.8 
0.60 x 

I~ 
17.5 53.9 91.0 122.7 151.8 174.4 192.6 205.9 212.7 
-7.7 -33.0 -79.2 -130.2 -174.5 -213.5 -244.6 -267.0 -280.4 

0.55 x Y 20.4 62.5 101.4 134.8 163.9 191.7 205.1 217.4 255.2 

Y -9.7 -40.3 -94.8 -152.0 -203.6 -245.1 -283.1 -308.7 -325.1 
0.50 x 

I~ 23.7 71.0 112.2 146.9 175.5 198.8 215.7 227.5 233.0 
-12.3 -51.0 -116.2 -181 .1 -240.6 -291 .5 -332.1 -361 .7 -379.8 

0.45 x Y 29.3 81 .2 122.6 158.0 185.8 206.0 220.9 230.4 235.8 
x -15.1 -66.1 -145.1 -219.7 -287.4 -345.6 -392.8 -426.5 -447.2 

0.40 x 

I~ 35.0 90.3 132.2 166.2 190.2 208.3 220.0 226.2 230.3 
-17.9 -87.7 -180.6 -268.0 -346.3 -412.5 -466.8 -504.5 -528.5 

0.35 x Y 43.0 98.8 138.8 168.4 189.3 189.3 176.7 171.9 154.1 
x -25.5 -118.2 -227.2 -327.3 -417.0 -502.7 -576.7 -665.1 -664.6 

0.30 x 
I~ 

51.5 103.2 140.9 148.2 126.3 95.4 62.6 35.4 18.2 
-40.8 -160.9 -284.0 -413.0 -539.6 -645.8 -731.4 -792.9 -829.9 

0.25 x Y 104.5 150.4 148.3 111 .1 58.4 1.6 -53.9 -98.0 -126.6 

Y -22.1 -171.4 -344.0 -510.8 -857.6 -778.2 -873.5 -941.3 -982.3 
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Uit de verplaatsingen voor het middelpunt kunnen vervolgens verplaatsingen 
voor de kussenranden worden middeJpunt geeft de totale wHf'de 61 3, 12 

Knoop laedcBH x , ., 3, -0.5 ., 2, 0.4 43 3, 2.3 

verplaatsing aan en de verdere rand verplaatsing. Hiema is een 8' 2, -0.1 43 3, ., 0 
43 2, 07 151) "' 3.5 

overzicht te zien met verplaatsingen van de randen 43 2, ·02 ,51) 3, -1.6 ,so 2, 1.1 

" 3, 4.6 

voor de voor alle hoogtes 
ISO 2, .2 3, -2.1 ., , 

156 3, 5.8 
42 2y -0, 

'56 3, ·26 

gemaakt. 
,,,. 2, 1.8 4() " 6.9 
156 2, -<>.6 4() 3 Y -3.' 4() " 2.1 lSB 3, 8.1 
40 Y -07 ,.8 3y -3.6 

'S8 2, 25 38 Ox 9.2 
16!1 -(IB 

38 3, -4.2 
38 2.' 180 ;), lOA 
38 -0. lao 3, -4.7 , 3.2 

2, ·1 n 
3il " 11.6 

2, 35 
36 3, -5.2 

.1.1 198 3, 12.7 

'98 3.9 '00 3Y -5.7 

198 34 3, 13.9 

34 34 3, -6.2 
204 , , 15.0 

2()4 2()4 3, -6.8 

2()4 32 3, H12 

32 3Y -7.3 

32 216 3, '73 
2'. 215 3, ·75 

215 JO " 18.5 

30 JO 3, -8.3 

JO 22a 3, 19.5 

22a 3, ·u 
228 3x 208 , 3, ·94 , 24() 3, 2Ut 
24() 24() 3 . -!.I.9 
240 2 3z 23.1 

2 2 3y ·10A 
24;) 3, 219 
243 3, -9.9 

243 " 208 
4 3, -!.I' 

x 339 3, IR6 
339 339 3y .s.s 
339 ·,9 <5 3, 18.5 

<5 5.' 45 3, "'-3 
<5 -1,8 423 3, 17.3 

<123 5.' 423 3y 
'23 .1.7 53 3, 
53 4.9 53 3, 
53 ·1.5 495 3, 

<95 4,6 495 3, 
495 -1.4 60 " 60 42 60 3y 

SO -1.3 54' 3, 
>4" 39 ". 3 , 
>49 , -1.2 66 3 , 
66 2, 3.5 66 3, 
66 2, 603 3 , 

603 x 3.2 603 3 Y 
603 2, ·1.0 71 3, 

" 2, 2.8 

" ;), 

" 2, .09 639 " 6.' , 25 539 J, -3.6 
2, .os 75 3, 6.9 

" 2.1 
75 3, ·3 , 

75 -".7 
663 x I.S 663 " 5.8 

663 2, .0.6 563 3y ·25 

2 , 'A 
76 " 

-0.4 78 Y 

68. l.l 65. 

68' 2, -"3 669 

79 2 x 0.7 79 

2, -0.2 3y 

'38 2, 0.4 '38 3x 

138 2 -<>., ,sa 3 
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81 4, 2.1 81 5, 3.0 81 6, 38 81 7, 4.4 81 8, 5.0 81 9, 55 81 10, 5.7 
81 4, -1.2 81 5, -2.3 81 6, -3.6 81 7, -4.5 81 8, -5.2 81 9, -5.8 81 10, -6.1 
43 " 4.2 43 5, 6.0 43 6, 7.5 43 7, 8.9 43 8, 10.0 43 9, 10.9 43 10, 11.4 
43 4, -2.5 43 5, -4.6 43 6, -7.1 43 7, -9.0 43 8, -10.5 43 9, -11.6 43 10, -12.3 

150 4, 6.3 lSO 5, 9.0 lSO 6, 113 150 7, 13.3 150 8, 15.0 lSO 9, 16.4 lSO 10, 17.1 
lSO 4, -3.7 lSO 5, -6.9 lSO 6, -10.7 150 7, -13.5 150 8, -15.7 150 9, -17.4 150 10, -18.4 
42 4, 8.4 42 5, 12.0 42 6, 15.0 42 7, 17.8 42 8, 20.1 42 9, 21.9 42 10, 22.8 
42 4, -5.0 42 5, -9.3 42 6, -14.3 42 7, ·18.0 42 8, -20.9 42 9, -23.2 42 10, -24.5 

156 4, 10.5 156 5, 15.0 156 6, 18_8 156 7, 222 156 8, 25.1 156 9, 27.4 156 10, 28.5 
156 4, -6.2 156 5, -11.6 156 6, -17.8 156 7, -22.6 156 8, -26.2 156 9, -29.0 156 10, -30.7 
40 4, 12.6 40 5, 17.9 40 6, 22.5 40 7, 26.6 40 8, 30.1 40 9, 32.8 40 10, 34.2 
40 4, -7.4 40 5, -13.9 40 6, -21.4 40 7, -27.1 40 8, -31.4 40 9, -34.8 40 10, -36.8 

168 4, 14.7 168 5, 20.9 168 6, 26.3 168 7, 31.1 168 8, 35.1 168 9, 38.3 168 10, 39.9 
168 4, -8.7 168 5, -16,2 168 6, -25.0 168 7, -31.6 168 8, -36.6 168 9, -40.6 168 10, -42.9 
38 4, 16.8 38 5, 23.9 38 6, 30.0 38 7, 35.5 38 8, 40.1 38 9, 43.8 38 10, 45.6 
38 4, -9.9 38 5, -18.5 38 6, -28.5 38 7, -36.1 38 8, -41.9 38 9, -46.4 38 10, -49.0 

180 " 18.9 180 5, 26.9 180 6, 33.8 180 7, 40.0 180 8, 45.1 180 9, 49.2 180 10, 51.3 
180 4, -'1.2 180 5, -20.8 180 6, ·32.1 180 7, -40.6 180 8, -47.1 180 9, -52.2 180 10, -55.2 
38 " 21.0 36 5, 29.9 36 6, 37.5 36 7, 44.4 36 8, SO.2 38 9, 54.7 38 10, 57.0 
38 4, -12.4 36 5, -23.2 36 6, ·35.7 36 7, -45.1 38 8, -52.4 38 9, ·58.0 36 10, -61.3 

198 4, 23.1 198 5, 32.9 198 6, 41.3 198 7, 48.8 198 8, 552 198 9, 60.2 198 10, 62.7 
198 4, -13.B 198 5, -25.5 198 6, -39.2 198 7, -49.6 198 8, -57.6 198 9, -63.7 198 10, -67.4 
34 " 25.2 34 5, 35.9 34 6, 45.0 34 7, 53.3 34 8, 60.2 34 9, 65.6 34 10, 68.4 
34 4, -14.9 34 5, -27.8 34 6, -42.8 34 7, -54.1 34 8, -62.15 34 9, -69.5 34 10, -73.6 

204 4, 27.3 204 5, 38.9 204 6, 48.8 204 7, 57.7 204 8, 65.2 204 9, 71.1 204 10, 74.1 
204 4, -16.1 204 5, -30.1 204 6, -46.3 204 7, -58.6 204 8, -68.1 204 9, -75.3 204 10, -79.7 

32 4, 29.4 32 5, 41.9 32 6, 52.5 32 7, 62.2 32 8, 70.2 32 9, 76.6 32 10, 79.8 
32 4, -17.4 32 5, -32.4 32 6, -49.9 32 7, -63.1 32 8, -73.3 32 9, -81.1 32 10, -85.8 

216 4, 31.5 216 5, 44.9 216 6, 56.3 216 7, 66.6 216 8, 75.2 216 9, 82.1 216 10, 85.5 
216 4, -18.6 216 5, -34.7 216 6, -53.5 216 7, -67.7 216 8, -78.5 216 9, -86.9 216 10, -92.0 

30 " 33.6 30 5, 47.8 30 6, 60.0 30 7, 71.0 30 8, 80.2 30 9, 87.5 30 10, 91.2 
30 4, -IR8 30 5, -37.0 30 6, -57.0 30 7, -72.2 30 8, -83.8 30 9, -92.7 30 10, -98.1 

228 4, 35.7 228 5, SO.8 228 6, 63.8 228 7, 75.5 228 8, 85.3 228 9, 93.0 228 10, 95.9 
228 4, -21.1 228 5, -39.4 228 6, -60.6 228 7, -76.7 228 8, -89.0 228 9, -98.5 228 10, ·104.2 

1 " 37.8 1 5, 53.8 1 6, 67.5 1 7, 79.9 1 8, 90.3 1 9, 98.5 1 10, 102.6 
1 4, -22.3 

240 4, 39.9 
240 4 V -23.6 

2 4x 42.0 

1 5, -41.7 
240 5, 56.8 
240 5v -44.0 

2 S, 59-' 

1 6, -64.2 
240 6, 71.3 
240 6, ·67.7 

2 6x 75.0 

1 7, -81.2 
240 7, 84.4 
240 7V -85.7 

2 7, 8S.a 
I 

1 8, -94.2 
240 8, 95.3 
240 8v -99.5 

2 ax 100.3 

1 9, -104.3 
240 9, 103.9 
240 9 V -110.1 

2 Ox 109.4 

1 10, -110.3 
240 10, 100.3 
240 10, -116.5 

2 10 X 114.0 
2 4y -24.8 2 5y -46.3 2 6, -71.3 2 7. -90_2 2 8. -104.7 2 9y -115.9 2 10. -122.6 

243 " 39.9 243 5, 56.8 243 6, 71.3 243 7, 84.4 243 8, 95.3 243 9, 103. 243 10, 108.3 
243 4, -23.6 243 5, -44.0 243 6, -67.7 243 7, -85.7 243 8, ·99.5 243 9, ·110.1 243 10, -116.5 

4 " 37.8 4 5, 53.8 4 6, 67.5 4 7, 79.9 4 8, 903 4 9, 985 4 10, 102.6 
4 4, -22.3 4 5, -41.7 4 6, -64.2 4 7, -81.2 4 8, ·94.2, 4 9, -104.3 4 10, -110.3 

339 " 35.7 
339 4, -21,1 

45 " 33.6 
45 4, -19.8 

423 4, 31.5 
423 4, -18.6 
53 " 29.4 
53 4, -'7.4 

495 " 27.3 

339 5, SO.8 
339 5, -39.4 

45 5, 47,8 
45 5, -37.0 

423 5, 44.9 
423 5, -34.7 
53 5, 41.9 

53 5, -32.4 
495 5, 38.9 

339 6, 638 
339 6, -60.6 

45 6, 60.0 
45 6, -57.0 

423 6, 56.3 
423 6, -53.5 
53 6, 52.5 
53 6, -49.9 

495 6, 488 

339 7, 
-;~.; I 339 7, 

45 7, 71.0 
45 7, -72.2 

423 7, 66.6 
423 7, -67.7 
53 7, 62.2 
53 7, -63.1 

495 7, 57.7 

339 8, 85.3
1 

339 8, -89.~ 
45 8, 80.2, 
45 8, -83.8

1 

423 8, 75.2, 
423 8, -78.5 

53 8, 70.2~ 
53 8, -~:~: 495 8, 

339 9, 93O, 
339 9, -96.5 

45 9, 
.~.~ 45 9, 

423 9, 82.1 
423 9, -86 ~ 
53 9, 76.& 
53 9, -~~: ~ I 495 9, 

339 10, 96.9 
339 10, -104.2 

45 10, 91.2 
45 10, ·98.1 

423 10, 85.5 
423 10, -92.0 
53 10, 79.8 
53 10, -85.8 

495 10, 74.1 
495 4, -16.' 495 5, -30.1 495 6, -46.3 495 7, ·58.6 495 8, -68.1 495 9, -75.3 495 10, -79.7 
60 " 25.2 60 5, 35.9 60 6, 45.0 60 7, 53.3 60 8, 60.2 60 9, 65.& 60 10, 68.4 
60 4, -14.9 60 5, -278 60 6, -428 60 7, 54.1 60 8, -62.8 60 9, -695 60 10, -73.6 

549 " 23.1 

549 4, -13.6 
66 " 21.0 

549 5, 32.9 
549 5, -25.5 

66 5, 29.9 

549 6, 41.3 
549 6, -39.2 

66 6, 37.5 

549 7, 48.8 
549 7, -49.6 

66 7, 44.4 

549 8, 55.2 
549 8, -57.~ 

66 8, SO.2 

549 9, 60.21 
549 9, -63.71 

66 9, 54.7 

549 10, 62.7 
549 10, -67.4 

66 10 , 57.0 
66 4, -12.4 66 5, -23.2 66 6, -35.7 66 7, -45.1 66 8, -52.41 66 9, -58.0 66 10, -61.3 

603 " 18.9 603 5, 26.9 603 6, 33.8 603 7, 40.0 603 8, 45.1 603 9, 49.2 603 10, 51.3 
603 4, -'1.2 603 5, -20.8 603 6, -32.1 603 7, -40.6 603 8, -47.1 , 603 9, -52.2 603 10, -55.2 

71 " 16.8 71 5, 23.9 71 6, 30.0 71 7, 35.5 71 8, 40.1 71 9, 43.8 71 10, 45.6 
71 4, -9.9 71 5, -18.5 71 6, -28.5 71 7, -36.1 71 8, -41.9 71 9, -46.4 71 10, -49.0 

639 " 14.] 639 5, 20.9 639 6, 26.3 639 7, 31.1 639 8, 35.1 639 9, 38.3 639 10, 39.9 
639 4, -8.7 639 5, -16.2 639 6, ·25.0 639 7, -316 639 8, -36.6 639 9, -40.6 639 10, -42.9 

75 4, 12.6 75 5, 17.9 75 6, 22.5 75 7, 26.6 75 8, 30.1 75 9, 32.8 75 10, 342 
75 4, ·7.4 75 5, -13.9 75 6, -21.4 75 7, -27.1 75 8, -31.4 75 9, ·34.8 75 10, -38.8 

663 4, 10.5 663 5, 15.0 663 6, 18.8 663 7, 22.2 663 8, 25.1 663 9, 27.4 663 10, 28.5 
663 4, -6.2 663 5, -11.6 663 6, -17.8 663 7, -22.6 663 8, -26.2 663 9, ·29.0 663 10, -30.7 

78 " 8.4 78 5, 12.0 78 6, 15.0 78 7, 17.8 78 8, 20.1 78 9, 21.9 78 10, 22.8 
78 4, -5.0 78 5, -9.3 78 6, -14.3 78 7, -18.0 78 8, -20.9 78 9, -23.2 78 10, -24.5 

669 4, 6.3 669 5, 9.0 669 6, 11.3 669 7, 1.3.3 669 8, 15.0 669 9, 16.4 669 10, 17.1 
669 4, -3.7 669 5, -6.9 669 6, -10.7 669 7, -13.5 669 8, ·15.7 669 9, -17.4 669 10, -18.4 

79 4, 4.2 79 5, 6.0 79 6, 7.5 79 7, 8.9 79 8, 10.0 79 9, 10.9 79 10, 11.4 
79 4, -2.5 79 5, -4.6 79 6, -7.1 79 7, ·9.0 79 8, ·10.5 79 9, -11.6 79 10, -12.3 

138 4, 2.1 138 5, 3.0 138 6, 3.8 138 7, 4.4 138 8, 5.0 138 9, 5.5 138 10, 5.7 
138 4Y -1.2 138 5, -2.3 138 6 -3.6 138 7, -4.5 138 8, ·5.2 138 9, -5.8 138 10, -6.1 

36 
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5 Overzicht belastingen 
De op de koepel zij n 
de afmetingen van het 

overzicht is steeds te 
Voor de verschillende situaties van 
en dit is in de sheets 
Belastingen dichte situatie 
Se1astin~ .. ll56 !o:Nlm2 

0.161<Nlml 

-054 kWm2 
057 kNlm2 

0.24 kNim2 

Ow 

100% 

,-
0 
0 
0 
0 
0 

0.7 
~,5 

'" 1.0 .. , 
9' 
9.' 
6.' 
2.' 

..Q.42 

.Q.8:l 
-2.91 
-3.93 
·4.67 
-511 
-5.22 
-:U~8 
-128 

056 
l.!3 
,.9< 
533 

." 
6.93 
109 
5.26 
1.73 

..... 
0.116 
{)95 

-5 

·5 , 
... , 

2. 

'" '56 
D.S5 

ow 
knOOP omr1M!'IftO ~- '00% 1.2 

~- 0 2A 
0 6' 
0 B.' 
0 9.2 
0 9.5 
0 9.2 
0 6.6 
0 2.' 

IOC% 
0 
0 
0 
0 
0 

"",'" 
0 
0 
0 
0 

mdhr\1fh\l1l 

222 



ONlWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXIBELE AFDICHTING' 

Belastingen half open situatie 
Belastingen sneeuw -0,56 kNlm2 

knoop binnenring 

Sneeuw 

windzutging 

Wind hall haH 

windluiging dicht 

38 

wind zuiging 0.76 kNlm2 

wind hall half -0.64 kNlm2 

0.57 kNlm2 

windzuiging dichl 0.24 kNlm2 

G5 

9"5 
G4 

Q4: 

G3 

032 
G2 

2.7 

3.4 
4.0 

4.6 
5.0 

5.4 
5.7 

816243240 48 56 64 72 80 88 96104112 120 128 136 144 152 160 168 176 184 192 binnen 
816243240 4856 64 7280 S8 96104112120 128 136 144 152 160 168 176 184 192 binnen 
7 1523 31 39 47 55 G3 71 79 87 95 103 111 119 127 135 143 151 159 167 175 183 191 
61422 30 384654 62 70 7886 94 102 110 118126134142150158166 174 182 190 
5 1321 2937 45 53 61 69 n 85 93 101 109 117 125 133 141 149 157 165 '73 181 169 
41220 2836 44 52 60 68 7684 92 100 108,,6124132140 148156164 172 180 188 
311192735 43 5159 67 75 83 9199107115123131139 147 ISS 163 171 179187 
210 182634 42 50 58 66 74 82 90 98 106,,4122130138146154 162 170 178 186 
191725334149576573818997105113121129137145153161169177185 

816243240 48 56 64 72 80 8896104 112 120 128136144 152 160 168 176184 192 
816243240 4856 64 72 80 8896104112120128136144 152 160 168 176 184 192 
7 152331 39 47 55 63 71 798795 103 111 119 127 135 143 151 159 167 175 183 191 
6142230 38 46 54 62 70 7886 94102110118126134142 150 158 166 174 182 190 
5 1321 293745 53 61 6977 85 93 101 109 117 125 133 141 149 157 165 173 181 189 
41220283644 52 60 687684 92100 108 116 124132 140 148156 164 172 180 188 
3 I I 192735 43 5159677583 9199107115123 131 139147155163 171 179 187 
210 1826 34 42 50 58 66 74 82 90 98106114122130138146154162 170 178 186 
1 9 1725 33 41 495765 73 81 89 97 105 113 121 129 137 145 153 161 169 177 185 
8162432 40 48 56 64 72 80 8896 104 112 120 128136 144 152 160 168 176 184 192 
8 162432 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160 168 176 184 192 
7 152331 394755 63 71 798795 103 111 119 127 135 143 151 159 167 175 183 191 
6142230 38 46 54 62 70 788694102110 118 126 134 142 150 158 166 174 182 190 
5 1321 293745 53 61 6977 85 93 101 109 1 I 7 125 133 141 149 157 165 173 181 189 
412202836 44 52 60 687684 92100 108 116 124 132 140 148 156 164 172 180 188 
3 11 192735 43 51 596775 83 91 99 107 115 123 13 I 139 147 155 163 171 179 187 
210182634 42 50 58 66 74 8290 98106114122130138146154162170178186 
1 9 17 25 33 41 495765 73 81 8997 105 113 121 129 137 145 153 161 169 177 185 
816243240485664168176184192 
72808896104112120128136144 152160 
816243240485664168176184192 
72808896104112120128136144 152160 
71523313947556371175183191 
798795 10311 I 119127135143 151 159167 
6142230384654 62 70 78182 190 
86 94 102 110 118126 134 142 150 158 166 174 
5 1321 2937 45 53 61 69 77 181 189 
8593 101 109117125133141 149157165 173 
41220283644 52 60 687684 188 
92100 108116124132 140 148156164 172180 
311 192735 43 5159677583187 
9199 107 115 123131 139 147 155 163 171 179 
210182634 42 50 58 66 74 82 90 
98106114122130 138 146 154 162 170 178 186 
1917253341495765 73 8189 
97105113121129137145153161169177185 
816243240 48 56 64 72 80 88 96 104112 120 128136 144 152160 168 176 184 192 
816243240 48 5664 72 80 88 96 104112 120 128136 144 152160 168 176 184 192 
7 1523 31 39 47 55 63 71 79 87 95 103 111 119 127 135 143 151 159 167 175 183 191 
61422 30 38 46 54 62 70 7886 94 102 110 118 126 134 142 150 158 166 174 182 190 
51321293745 53 616977 85 93 101109117125133141 149157165 173 181 189 
41220283644 52 60 68 7684 92 100 108 116 124 132 140 148 156 164 172 180 188 
3 11 192735 43 51 596775 83 91 99 107 115 123 131 139 147 155 163 171 179 187 
2 10 182634 42 50 58 66 74 82 90 98106114 122 130 138 146 154 162 170 178 186 
1 9 17 25 33 41 495765 73 81 89 97 105 113 121 129 137 145 153 161 169 177 185 

Opp 

6.1 

5.6 
5.0 

4.4 
3.7 

3.0 
2.3 

8.24 

9.52 
10.00 

10.12 

9.25 

8.10 

6.56 

1()()% 
o 
o 
o 
o 

1()()% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1()()% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

100% 
100% 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

100% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Opp 
2.1 
4.1 
9.3 
9.9 
9.9 
9.2 
8.0 
5.3 
1.6 

-1.15 
-2.31 
-5. 22 
·5.55 
·5.53 
-5.14 
-4.48 
-2.97 
'{).92 
1.56 
3.13 
7.08 
7.53 
7.50 
6.98 
6.08 
4.03 
1.25 
1.17 

-1.32 
2.35 

-2.64 
5.31 

-5.96 
5.65 

-6.34 
5.63 

·6.32 
5.23 
·588 
4.56 

-5.12 
302 

-3.39 
093 

-1.05 
0.49 
099 
2.24 
2.38 
2.37 
2.20 
1.92 
127 
0.39 

AFSTUDEERVERSLAG JmE Koops 

Belastingen open situatie 
Belastingen 

knoop binnenring 

Sneeuw 

wiodlUiging 

Wind hal haH 

windzuiging dicht 

wind zuiging 

wind hal hall 

-0.56 kN.lm2 

0.76 kNJm2 

-0.64 kNJm2 

0.57 kNJm2 

0.24 kNJm2 

G5 

9"5 
G4 

g43 
G3 
Q32 

G2 

4.0 

4.6 
5.1 

5.5 
5.8 

6.0 
6.1 

8 16243240 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160 168 176 184 192 binnen 
816243240 48 56 64 72 80 8896 104 112 120 128 136 144 152 160 168 176 184 192 binnen 
7 IS 23 31 39475563 71 798795 103 111 119 127 135 143 lSI 159 167 175 183 191 
614223038465462 70 788694 102 110 118 126 134 142 150 158 166 174 182 190 
51321293745536169778593101109117125133141149157165173181189 
41220 2836 44 52 60 68 76 84 92 100 108 116 124 132 140 148 156 164 172 180 188 
3 11 192735 43 51 59677583 91 99 107 115 123 131 139 147 155 163 171 179 187 
210182634 42 505866 74 82 90 98106114122130138 146 154 162170 178 186 
1 9 17253341 495765 73 81 89 97 105 113 121 129 137 145 153 161 169 177 185 

816243240 48 56 64 72 80 88 96 la4 112 120 128 136 144 152 160 168 176 184 192 
816243240 4856 64 72 80 8896104112120128136144 152 160 168 176 184 192 
7 1523 31 394755 63 71 798795 103 111 11 9 127 135 143 lSI 159 167 175 183 191 
6142230384654 62 70 78 8694 102 110 118 126 134 142 150 158 166 174 182 190 
5 1321 2937 45 53 61 6977 85 93 101 109 117 125 133 141 149 157 165 173 181 189 
41220 28 36 44 52 60 68 76 84 92100 108 116 124 132 140 148156 164 172 180 188 
311 192735 43 5159677583 9199107 ; 15123131 139 147 155 163 171 179187 
210 182634 42 50 58 66 74 82 90 98106114122130138 146 154 162 170 178 186 
1 9 172533 41 4957 65 73 81 89 97 105 113 121 129 137 145 153 161 169 177 185 
816243240485664 72 80 8896 104 112 120 128136 144 152 160 168 176184192 
816243240 4856 64 72 80 88 96104112120 128136 144 152 160 168 176 184 192 
7 152331 39 47 55 63 71 798795 103 111 119 127 135 143 151 159 167 175 183 191 
6142230 38 46 54 62 70 78 86 94 102 110 118 126 134 142 150 158 166 174 182 190 
5 1321 29 37 45 53 61 6977 85 93 101 109 117 125 133 141 149 157 165 173 181 189 
41220 2836 44 52 60 68 76 84 92100 108 116 124 132 140 148 156 164 172 180 188 
3 II 192735 43 5159677583 9199 107 115 123 131 139147155163 171 179 187 
210182634 42 50 58 66 74 82 90 98 106 114 122 130 138146 154 162 170 178 186 
1 9 17253341 495765 73 81 89 97 105 113 121 129 137 145 153 161 169 177 185 
816243240 485664 168 176184 192 
72 80 8896 104 112 120 128 136 144 152 160 
816243240485664168176184192 
72 80 8896 104 112 120 128 136 144 152 160 
71523313947556371175183191 
798795103111119127135143151159167 
6142230 3a: 46 54 62 70 78182 190 
86 94 102 110 118 126 134 142 150 158 166 174 
5132129374553616977 181189 
85 93 101 109117125133141149157165173 
41220283644 5260 68 76 84 188 
92 100 108 I 16124132140148156164 172 180 
311 192735 43 5159677583 187 
9199107115123131 139147155163 171 179 
210 182634 42 50 58 66 7482 90 
98106 114122130 138 146 154 162 170 178 186 
191725 3341495765738189 
97105 113121 129137145153161 169177185 
816243240 485664 72 80 S8 96104112120128136144 152160 168 176 184 192 
816243240 48 ""56 64 i 2 80 8896 104 112 120 128 136" 144 152 160 16Ej 176 184 192 
7 152331 394755 63 71 798795 103 11 I 1 I 9 127 135 143 151 159 167 175 183 191 
6142230 38 4654 62 70 78 8694 102 110 118 126 134 142 150 158 166 174 182 190 
5132129 37 4553 616977 85 93101109 117125133141 149157165 173 181 189 
41220 28 36 44 5260 68 76 84 92100 108116 124 132 140 148 156 164 172 180 188 
3 II 192735 43 51 596775 83 91 99 107 115 123 131 139 147 155 163 171 179 187 
210 1826 J.4 42 50 58 66 7482 90 98 106114 122 130 138146 154 162 170 178 186 
1 9 17253341 495765 73 81 89 97 105 113 121 129 137 145 153 161 169 177 185 

Opp 

5.3 

4.6 
3.9 

3.2 
2.4 

1.6 
0.8 

10.60 

10.58 

9.95 

8.80 
6.96 

480 
2.44 

1()()% 
o 

1()()% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1()()% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1()()% 
1()()% 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

100% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Opp 
2.7 
5.3 

10.4 
9.8 
8.6 
6.9 
4.8 
2.4 
0.6 

-1.48 
-2.97 
·5.84 
-5.50 
4.83 
·3.85 
-2.66 
-1.36 
'{).34 

2.01 
4.03 
7.92 
7.46 
6.56 
5.23 
3.61 
1.84 
0.46 

1.51 
-1.70 
3.02 

·3.39 
5.94 

-6.67 
5.60 

-6.2S 
4.92 

-5.52 
3.92 

4.40 
2.71 

-3.04 
1.38 

-1.55 
0.35 

-0.39 
0.64 
1.27 
2.50 
2.36 
2.07 
1.65 
1.14 
0.58 
0.15 



Belastingen 
Belaslingen 

k.n:)Opbinnenring 

Sneeuw 

w!ndzuiging 

WU1d half hal'! 

wi 

situatie (sneeuwreductie) 
sneeuw 
wind lU!glog 

windhaK hal!' 

fador dak 2.2 graoen 

~56 kNlm2 
0.76 kNlm2 

-0.64 kN/m2 

0.57 kNJm2 

0.24 I<Wm2 

0925 

g 16243240485664 72808896104112:120128136144 152160 168176 i84192 bimen 
B 16243240485664 72808896 H)4112 12<.l: 128136144152160168176184192 binnsn 
7152331394755 63 71798795103111 119127135143 151159167175183191 
6142230384654 62 70780094102110 118 126 134142 150 15a 166174182190 
51321 Z9 37 45536169 77 85 93 101 HID 117 125 133 141 149 HiS 173 1131189 
"1220283644526068768492100 108116124 132140148156164 172180188 
31119273543515967158391991071151231311;19141155163i71179187 
2: 10 182634 42 50 58 66 74 82 90:98 106114 122130138146154 162 170178 186 
1 91725 33 41 495765 73 818997 105 113 121 129 137 t45 153 161 169 In 185 

816243240485664 728088 9610411212Q12l! 136144152160 168176184192 
a 162432 404856 64 72 eo 88 96 104 112 120128136144 152 160 168 176 184 19'£ 
7152331394755 63 11 798795 103 111 119121135143151 159167175183191 
6142230384654 62 70788694 102110 lUs 126134 142150 158166174182100 
513212937455361 69 77 85 9J HH 109117125133 141 149151165 173 181 189 
4 122028364452 60 68 76 84 92 100 108 116 124 132 140 148 156164 172 tao 188 
311 19273543515967758391991071151231:)1139147155163 171179 181 
2101826344250586674620098106114122130138146 '54162170 178 H)6 
1 917 25 33 41 49516573 81 8997 1~ 113 121129 137 145 153 161 169 177 185 
816243240485664 72808896 104112120 128 136144 152160 168176194192 
S 16243240485664 72 80 88 96 104 1'2 120 128 136 144 152 160 168 176 184 192 
71523313947556311798795 100 111119127135 143 t51 159 H;7175183 191 
614223033 46 54 621078 8694 102 110118126134 142 150 158 166174 182190 
513 21 293745 Slilt 691785 93 101 109111125 149157165 173181189 
4 122028364452 00 58 16 84 92 100 108 116124 132 140 148 156 164 172 180188 
311 19213543 5159677583 91 99 107 115 123 131 139147155163 171 179187 
2 H) 1826344250586614 829098100114122 \30138146154 162 170118186 
191725334149516573818997105113121129 ,37145 t531611691n 185 
B 162. 32 4046 56 64 HIll 176 Hl4 192 
7280 8a 96 104 112 ~20 128136144 152 100 
8 16243240485664 168 176 184 192 
7280 Ba 96 Hi4 1\2 120 128 13'0 144 152 100 
7152331 394755 63 71 175183191 
79B195 100 111119121135143 159167 
614 22 30 38 46 54 62 70 78 182 190 
8694 102110 118126134 142 150 i58 166 174 
5132129314553 61 69 n 181 189 
8593101109117125 t3314i 149157165173 
4122028364452 0068 76&4 188 
92100108 116124 132 140 148 156 164 172 100 
311192135435159677583187 
91 99 107 115 123 139147155 163 111 179 
210182634 42505866 74 82 90 
99106114122 130 138 146154 162 170 178 186 
1917 253341 495765 73 8189 
97105113121129137145153 161 169 In 185 

a 16243240485664 72808896 11.)41'2120 12:B 136144 152 160 168 176184 192 
715233' 39 47 55 63 71 798795 103 111 119 121135 143 151 159 167 175 183 191 
6142230384654 62 70788694 102110118126134142150'56166174 t82190 
5-132129374553 61 69 n 8593 tOl H)9117125133141149151 H)5173 t81 169 
" 12 2()U:)6 44 52 00 6S 76 84 92 100 106116124 132 140 148 15£ 164 172 180 188 
311 1927 35 43 51 5967 75 33 9199107115123131 139141155 163 171 179 187 
2 to IB 26 34 42 50 58 66 74 92 9098 106 1t4 122 130 138 146 154 Hl2 170 179 186 
191725334149576573818997 105 113 121129131145153161169177185 

100% 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

100% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

100% 
0 
0 
0 
0 
0 
a 
0 
0 

100% 
100"h. 

a 

a 
a 
a 
0 
0 
0 
a 
0 
() 

() 

() 

0 
0 
0 

100% 

0 
{) 

0 
{) 

{) 

0 

Opp 
0.7 
15 
5.2 
7.0 
8.3 
9.1 
93 
6.9 

·0.39 

::~ 
·3.63 
.... 32 
.... 72 
483 
.:3. 

6 
7 

• t.73 

0.' 
"04l! 

!: 
.~. 
4 ... 
1 

O.3G 
1.<11 
1 
2 
2 
<1 

0 

Belastingen bijna dichte situatie (sneeuwreductie) 
Be!aslitigen sneeuw -0.56 kNlm2 

windzuiging dlchl 

!aclordak22 gmden 

0.76 kNlm2 

.().64l<N1m2 
0.57 kNIm2 

0,,24 kNlm2 

0925 

104 1"12 12(t 128 136144 160 16S \76 H14 192 binnen 
144 152 100 1M ;76184 192 binnen 

100 '11' 143151 115 Ul3191 
"""'7071''''"''102 110 lUI 1::2613'4 142 166114182190 

125133 141 149157 166 173 lal H!S 
11S 124 13214:0 148156164 1:80188 

j31 139 147 1,55 163 111 187 
1301381461.54162 170 u13 186 

129137145 153 lEn '69117 166 

100% 
() 

{) 

o 
o 
o 
o 
o 

"0 
{) 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

OJ 
15 
5.2 
7.0 
8.3 
9.1 
9.3 
6.9 
2.3 

"038 
~O]7 

·2.69 
·3Jl3 
·4.32 
·472 
-4,83 

".4 
4.76 

·5.34 
520 

·5.94 
5. 

-5. 
3 

,4. 

1 
·1 

O. 
1. 
1. 
2. 
2. 
2.24 
1.66 
0.55 



ONTWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXIBELE AFDICHTING' AFSTUDEERVERSLAG JmE Koops 

5.1 Dakvlak bij geschakelde daken 

I;Vind 
G '-I ~. 

/ # 

e!41 F 

el10 
~--I e = b of 2/1 

1.":: _: __ ,,_. , _____ : ________ • . ___ .... 

40 



6 Berekening koepel 
Hier een van van van de verschillende 

41 



ONIWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXIBELE AFDlCHTING' 

6.1 Coordinaten koepels 

Coord ina len 

Dichte koepel 

Coordinaten 

e , = o graden 
e, = SO graden 
9 '1 = 60 graden 
9 '6= 90 graden 
9l!1 = 120 graden 
926 = 150 graden 
93 1= 180 graden 
e,, = 210 graden 
94 1 = 240 graden 
e .. = 270 graden 
951 = 300 graden 
e,,= 330 graden 
861 = o graden 

e" = o graden 
97 1 = o graden 
9,,= o graden 
8111 = o graden 
e .. = o graden 
9,,= o graden 
e,. = o graden 
ei = 7.5 graden 

r= 42 m 
<p= 41 graden 

- X, (1=1) V,(I=I) Z,(I_I) 

INVULl£N t = -0.55 23-46 0,00 33.2 
I X, (1=2) V, (1=2) Z, (1_2) 

-0.55 21 .35 2.81 34.02 
I XI 1=3 VI 1=3 ZI 1=3 

-0.55 18.65 5.00 35.03 
t XI 1=4 VI 1=4 ZI 1=4 

-0.55 15.51 6.43 36.20 
t XI 1=5 VI 1=5 ZI 1=5 

-0.55 12.10 6.99 37.48 
I XI 1=6 VI 1=6 ZI 1=6 

-0.55 8.62 6.61 38.78 
I XI 1=7 VI 1_7 ZI 1=7 

-0.55 5.28 5.28 40.03 
I XI 1=8 VI 1=8 ZI I=e 

-0.55 2.33 3.04 41 .13 
I XI 1=9) VI 1=9 1(1=9 

-0.55 0.00 0.00 42.00 
I XI 1=10 VI 1_10 ZI 1=10 

-0.55 -1 .51 -3.65 42.56 

Coordlnaten t = -0.55 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 

1 

1 

10 
1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5 
52 

1 

x 
23.457 
21.349 
18.653 
15.512 
12.100 

8.615 
5.281 
2.333 
0.000 

22.658 
19.894 
16.724 
13.321 

9.879 
6.611 
3.734 
1.466 
0.000 

20.314 
17.084 
13.655 
10.221 
6.986 
4.156 
1.933 
0.500 
0.000 

16.586 
13.109 
9.656 
6.425 
3.616 
1.417 
0.000 

-0.500 
0.000 

11.728 
8.241 
4.998 
2.192 
0.000 

-1.417 
-1.933 
-1.466 
0.000 
6.071 
2.811 
0.000 

-2.192 
-3.616 
-4.156 
-3.734 

y z 
0.000 33.230 
2.811 34.018 
4.998 35.026 
6.425 36.200 
6.986 37.476 
6.611 38.779 
5.281 40.025 
3.040 41.128 
0.000 42.000 
6.071 33.230 
8.241 34.018 
9.656 35.026 

10.221 36.200 
9.879 37.476 
8.615 38.779 
6.468 40.025 
3.540 41 .128 
0.001 42.000 

11 .728 33.230 
13.109 34.018 
13.655 35.026 
13.321 36.200 
12.100 37.476 
10.033 38.779 

7.214 40.025 
3.799 41 .128 
0.001 42.000 

16.586 33.230 
17.084 34.018 
16.724 35.026 
15.512 36.200 
13.495 37.476 
10.766 38.779 
7.469 40.025 
3.799 41.128 
0.001 42.000 

20.314 33.230 
19.894 34.018 
18.653 35.026 
16.647 36.200 
13.971 37.476 
10.766 38.779 

7.214 40.025 
3.540 41.128 
0.000 42.000 

22.658 33.230 
21.349 34.018 
19.311 35.026 
16.647 36.200 
13.495 37.476 
10.033 38.779 

6.468 40.025 

53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
n 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 

-2.333 
0.000 
0.000 

-2.811 
-4.998 
-6.425 
-6.986 
-6.611 
-5.281 
-3.040 
0.000 

-6.071 
-8.241 
-9.656 

-10.221 
-9.879 
-8.615 
-6.468 
-3.540 
-0.001 

-11 .728 
-13.109 
-13.655 
-13.321 
-12.100 
-10.033 

-7.214 
-3.799 
-0.001 

-16.586 
-17.084 
-16.724 
-15.512 
-13.495 
-10.766 

-7.469 
-3.799 
-0.001 

-20.314 
-19.894 
-18.653 
-16.647 
-13.971 
-10.766 

-7.214 
-3.540 
0.000 

-22.658 
-21 .349 
-19.311 
-16.647 
-13.495 

3.040 41.128 
0.000 42.000 

23.457 33.230 
21.349 34.018 
18.653 35.026 
15.512 36.200 
12.100 37.476 
8.615 38.779 
5.281 40.025 
2.333 41 .128 
0.000 42.000 

22.658 33.230 
19.894 34.018 
16.724 35.026 
13.321 36.200 
9.879 37.476 
6.611 38.779 
3.734 40.025 
1.466 41 .128 
0.000 42.000 

20.314 33.230 
17.084 34.018 
13.655 35.026 
10.221 36.200 

6.986 37.476 
4 .156 38.779 
1.933 40.025 
0.500 41 .128 
0.000 42 .000 

16.586 33.230 
13.109 34.018 
9.656 35.026 
6.425 36.200 
3.616 37.476 
1.417 38.779 
0.000 40.025 

-0.500 41 .128 
0.000 42.000 

11.728 33.230 
8.241 34.018 
4.998 35.026 
2.192 36.200 
0.000 37.476 

-1.417 38.779 
-1 .933 40.025 
-1.466 41 .128 
0.000 42.000 
6.071 33.230 
2.811 34.018 
0.000 35.026 

-2.192 36.200 
-3.616 37.476 

5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6, 
7 
8 
9 

~I 
2 

!I 
5 
6

1 

7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
S 
0 
1 
2 

5 
6 

10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
153 
154 
15 
15 

-10.033 
-6.468 
-3.040 
0.000 

-23.457 
-21 .349 
-18.653 
-15.512 
-12.100 

-8.615 
-5.281 
-2.333 
0.000 

-22.658 
-19.894 
-16.724 
-13.321 

-9.879 
-6.611 
-3.734 
-1.466 
0.000 

-20.314 
-17.084 
-13.655 
-10.221 

-6.986 
-4.156 
-1.933 
-0.500 
0.000 

-16.586 
-13.109 

-9.656 
-6.425 
-3.616 
-1,417 
0.000 
0.500 
0.000 

-11 .728 
-8.241 
-4.998 
-2.192 
0.000 
1.417 
1.933 
1.466 
0.000 

-6.071 
-2.811 
0 .000 

AFSTUDEERVERSLAG JmE Koops 

-4 .156 38.779 
-3.734 40.025 
-2 .333 41 .128 
0.000 42.000 
0.000 33.230 

-2.811 34.018 
-4.998 35.026 
-6.425 36.200 
-6.986 37.476 
-6.611 38.779 
-5.281 40.025 
-3.040 41 .128 
0.000 42.000 

-6.071 33.230 
-8.241 34.018 
-9.656 35.026 

-10.221 36.200 
-9.879 37.476 
-8.615 38.779 
-6.468 40.025 
-3.540 41.128 
-0.001 42.000 

-11 .728 33.230 
-13.109 34.018 
-13.655 35.026 
-13.321 36.200 
-12.100 37.476 
-10.033 38.779 

-7.214 40.025 
-3.799 41.128 
-0.001 42.000 

-16.586 33.230 
-17.084 34.018 
-16.724 35.026 
-15.512 36.200 
-13.495 37,476 
-10.766 38.779 

-7,469 40.025 
-3.799 41 .128 
-0.001 42.000 

-20.314 33.230 
-19.894 34.018 
-18.653 35.026 
-16.647 36.200 
-13.971 37.476 
-10.766 38.779 

-7.214 40.025 
-3.540 41 .128 
0.000 42.000 

-22.658 33.230 
-21 .349 34.018 
-19.311 35.026 



ONTWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXIBELE AFDlCHTING' 

1 
2 

1 

157 
158 
159 
160 
16 
16 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
17 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
1.85 
186 
187 
188 
189 
190 
19 1 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
20 1 
20 21 

8 

203 
204 
205 
206 
207 
20 

2.192 
-3.616 
4.156 
3.734 
2.333 
0.000 
0.000 
2.811 
4.998 
6.425 
6.986 
6.611 
5.281 
3.040 
0.000 

-6.071 
8.241 
9.656 

10.221 
9.879 
8.615 
6.468 
3.540 
0.001 

11.728 
13.109 
13.655 
13.321 
12.100 
10.033 
7.214 
3.799 
0.001 

16.586 
17.084 
16.724 
15.512 
13.495 
10.766 
7.469 
3.799 
0.001 

20.314 
19.894 
18.653 
16.647 
13.971 
10.766 
7.214 
3.540 
0.000 

22.658 

-16.647 36.200 
13.495 37.476 

-10.033 38.779 
-6.468 40.025 
-3.040 41 .128 
0.000 42.000 

-23.457 33.230 
-21 .349 34.018 
-18.653 35.026 
-15.512 36.200 
-12.100 37.476 

-8.615 38.779 
-5.281 40.025 
-2.333 41 .128 
0.000 42.000 

22.658 33.230 
-19.894 34.018 
-16.724 35.026 
-13.321 36.200 

-9.879 37.476 
-6.611 38.779 
-3.734 40.025 
-1.466 41 .128 
0.000 42.000 

-20.314 33.230 
-17.084 34.018 
-13.655 35.026 
-10.221 36.200 

-6.986 37.476 
-4 .156 38.779 
-1 .933 40.025 
-0.500 41.128 
0.000 42.000 

-16.586 33.230 
-13.109 34.018 

-9.656 35.026 
-6.425 36.200 
-3.616 37.476 
-1 .417 38.779 
0.000 40.025 
0.500 41.128 
0.000 42.000 

-11.728 33.230 
-8.241 34.018 
-4 .998 35.026 
-2.192 36.200 
0.000 37.476 
1.417 38.779 
1.933 40.025 
1.466 41.128 
0.000 42.000 

-6.071 33.230 

209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 

I 

21.349 
19.311 
16.647 
13.495 
10.033 
6.468 
3.040 
0.000 

21.345 
15.509 
8.613 
2.332 

19.890 
13.318 
6.609 
1.466 

17.080 
10.219 
4.155 
0.500 

13.106 
6.424 
1.417 

-0.500 
8.239 
2.191 

-1.417 
-1.466 
2.810 

-2.191 
-4.155 
-2.332 
-2.810 
-6.424 
-6.609 
-3.039 
-8.239 

-10.219 
-8.613 
-3.539 

-13.106 
-13.318 
-10.031 

-3.798 
-17.080 
-15.509 
-10.764 

-3.798 
-19.890 
-16.643 
-10.764 

-3.539 

-2.811 34.018 
0.000 35.026 
2.192 36.200 
3.616 37.476 
4.156 38.779 
3.734 40.025 
2.333 41 .128 
0.000 42.000 
2.810 34.001 
6.424 36.182 
6.609 38.760 
3.039 41 .107 
8.239 34.001 

10.219 36.182 
8.613 38.760 
3.539 41.107 

13.106 34.001 
13.318 36.182 
10.031 38.760 
3.798 41 .107 

17.080 34.001 
15.509 36.182 
10.764 38.760 
3.798 41.107 

19.890 34.001 
16.643 36.182 
10.764 38.760 
3.539 41.107 

21 .345 34.001 
16.643 36.182 
10.031 38.760 
3.039 41.107 

21 .345 34.001 
15.509 36.182 
8.613 38.760 
2.332 41.107

1 19.890 34.001 
13.318 36.182 
6.609 38.760 
1.466 41.107 

17.080 34.001 
10.219 36.182 
4.155 38.760 
0.500 41 .107 

13.106 34.001 
6.424 36.182 
1.417 38.760 

-0.500 41.107 
8.239 34.001 
2.191 36.182 

-1.417 38.760 
-1.466 41.107 

261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 

, 

, 

-21.345 
-16.643 
-10.031 

-3.039 
-21.345 
:15.509 

-8.613 
-2.332 

-19.890 
-13.318 

-6.609 
-1.466 

-17.080 
-10.219 

-4.155 
-0.500 

-13.106 
-6.424 
-1.417 
0.500 

-8.239 
-2.191 
1.417 
1.466 

-2.810 
2.191 
4.155 
2.332 
2.810 
6.424 
6.609 
3.039 
8.239 

10.219 
8.613 
3.539 

13.106 
13.318 
10.031 
3.798 

17.080 
15.509 
10.764 
3.798 

19.890 
16.643 
10.764 
3.539 

21.345 
16.643 
10.031 
3.039 
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2.810 34.001 
-2.191 36.182 
-4.155 38.760 
-2.332 41.107 
-2.810 34.001 
-6.424 36.182 
-6.609 38.760 
-3.039 41.107 
-8.239 34.001 

-10.219 36.182 
-8.613 38.760 
-3.539 41.107 

-13.106 34.001 
-13.318 36.182 
-10.031 38.760 

-3.798 41 .107 
-17.080 34.001 
-15.509 36.182 
-10.764 38.760 

-3.798 41 .107 
-19.890 34.001 
-16.643 36.182 
-10.764 3B.760 
-3.539 41 .107 

-21.345 34.001 
-16.643 36.182 
-10.031 38.760 
-3.039 41 .107 

-21 .345 34.001 
-15.509 36.182 

-8.613 38.760 
-2.332 41.107 

-19.890 34.001 
-13.318 36.182 

-6.609 38.760 
-1.466 41 .107 

-17.080 34.001 
, 

-10.219 36.182 1 

-4.155 38.760 
-0.500 41 .107 

-13.106 34.001 
-6.424 36.182 
-1 .417 38.760 
0.500 41.107 

-8.239 34.001 
-2.191 36.182 
1.417 38.760 
1.466 41 .107 

-2.810 34.001 
2.191 36.182 
4.155 38.760 
2.332 41.107 
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ONlWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXIBELE AFDICHTING' 

Coord inaten 

Bijna dichte koepel 

Coordinaten 

9,= o graden 
a, = 3D graden 
811 ::; 60 graden 
8'6= 90 graden 
82 1 ::; 120 graden 
a26 = 150 graden 
eJI;;; 180 graden 
a,. = 210 graden 
84 ,; 2.0 graden 
846 = 270 graden 
85 1 ::: 3DO graden 
aS6 = 330 graden 
86 1= o graden 
a .. = o graden 
9" = o graden 
8]6= o graden 
9s1 = o graden 
e .. = o graden 
99 1 ::; o graden 
e..= o graden 
9;= 7.S graden 

r= 42 m 
q> = 41 graden 

1 XI (I_I) Vdi-l) 
tNVULLEN 1= ~A5 24.81 0.00 

I XI (1=2) VI (1=2) 

~.45 22.98 3.03 
1 XI 1=3) ,VI (1=3) 
~.45 20.51 1 5.50 
I XI 1:4 ,VI 1=4 
-0.45 17.52 , 7.26 
I Xl {I:S VI (I:S) 
-0.45 14.18 · 8.19 
I XI 1=6 VI (1=6) 
-0.45 10.68 ' 8.20 
I XI 1=7 VI 1=7 
-0.45 7.24 7.24 
I XI 1=8 VI 1=8 
-0.45 4.09 5.33 
I XI (1=9 VI (1=9) 
-0.45 1.48 2.56 
I XI 1=10 VI 1=10 
-0.45 -0.37 -0.90 

Coordinaten t = -0.45 
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ZI{i_l) 

32.n 
Z.{I=2) 

33.41 
ZI{I=3) 

34.33 
ZI 1=4 

35.45 
ZI 1=5 

36.70 
ZI (1_6 

38.01 
ZI 1=7 

39.29 
Zi 1=8) 

40.47 
ZI 1=9) 

41.45 
ZI 1=10 

42.14 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

50 
51 
52 

x 
24.811 
22.984 
20.511 
17.523 
14.182 
10.680 
7.236 
4.089 
1.478 

23.966 
21.418 
18.390 
15.048 
11.580 
8.195 
5.117 
2.570 
0.765 

21.487 
18.392 
15.015 
11.547 
8.188 
5.152 
2.649 
0.877 
0.000 

17.544 
14.112 
10.617 
7.258 
4.238 
1.757 
0.000 

-0.877 
-0.765 
12.406 
8.871 
5.496 
2.476 
0.000 

-1.757 
-2.649 
-2.570 
-1.478 
6.422 
3.026 
0.000 

-2.476 
-4.238 
-5.152 
-5.117 

y z 
0.000 32.723 
3.026 33.407 
5.496 34.331 
7.258 35.448 
8.188 36.697 
8.195 38.007 
7.236 39.294 
5.328 40.471 
2.559 41.448 
6.422 32.723 
8.871 33.407 

10.617 34.331 
11 .547 35.448 
11.580 36.697 
10.680 38.007 
8.863 39.294 
6.205 40.471 
2.855 41.448 

12.406 32.723 
14.112 33.407 
15.015 34.331 
15.048 35.448 
14.182 36.697 
12.437 38.007 
9.885 39.294 
6.659 40.471 
2.955 41.448 

17.544 32.723 
18.392 33.407 
18.390 34.331 
17.523 35.448 
15.818 36.697 
13.347 38.007 
10.234 39.294 
6.659 40.471 
2.855 41.448 

21.487 32.723 
21.418 33.407 
20.511 34.331 
18.805 35.448 
16.376 36.697 
13.347 38.007 
9.885 39.294 
6.205 40.471 
2.559 41.448 

23.966 32.723 
22.964 33.407 
21.235 34.331 
18.805 35.448 
15.818 36.697 
12.437 38.007 
8.863 39.294 

! 

105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 

I 
1 

I 

i 
I 
1 

I 
1 

1 

I 
I 

-12.437 
-8.863 
-5.328 
-2.090 

-24.811 
-22.984 
-20.511 
-17.523 
-14.182 
-10.680 

-7.236 
-4.089 
-1.478 

-23.966 
-21.418 
-18.390 
-15.048 
-11.580 

-8.195 
-5.117 
-2.570 
-0.765 

-21 .487 
-18.392 
-15.015 
-11.547 

-8.188 
-5.152 
-2.649 
-0.877 
0.000 

-17.544 
-14.112 
-10.617 

-7.258 
-4.238 
-1.757 
0.000 
0.877 
0.765 

-12.406 
-8.871 
-5 .496 
-2.476 
0.000 
1.757 
2.649 
2.570 
1.478 

-6.422 
-3.026 
0.000 
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-5.152 38.007 
-5.117 39.294 
-4.089 40.471 
-2.090 41.448 
0.000 32.723 

-3.026 33.407 
-5.496 34.331 
-7.258 35.448 
-8.188 36.697 
-8.195 38.007 
-7.236 39.294 
-5.328 40.471 
-2.559 41.448 
-6.422 32.723 
-8.871 33.407 

-10.617 34.331 
-11.547 35.448 
-11.580 36.697 
-10.680 38.007 

-8.863 39.294 
-6.205 40.471 
-2.855 41.448 

-12.406 32.723 
-14.112 33.407 
-15.015 34.331 
-15.048 35.448 
-14.182 36.697 
-12.437 38.007 

-9.885 39.294 
-6.659 40.471 
-2.955 41.448 

-17.544 32.723 
-18.392 33.407 
-18.390 34.331 
-17.523 35.448 
-15.818 36.697 
-13.347 38.007 
-10.234 39.294 

-6.659 40.471 
-2.855 41.448 

-21.487 32.723 
-21.418 33.407 
-20.511 34.331 
-18.805 35.448 
-16.376 36.697 
-13.347 38.007 

-9 .885 39.294 
-6.205 40.471 
-2.559 41.448 

-23.966 32.723 
-22.984 33.407 
-21 .235 34.331 
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1 

157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
ln 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 

2.476 
4.238 
5.152 
5.117 
4.089 
2.090 
0.000 
3.026 
5.496 
7.258 
8.188 
8.195 
7.236 
5.328 
2.559 
6.422 
8 .871 

10.617 
11.547 
11 .580 
10.680 
8 .863 
6.205 
2.855 

12.406 
14.112 
15.015 
15.048 
14.182 
12.437 
9.885 
6.659 
2.955 

17.544 
18.392 
18.390 
17.523 
15.818 
13.347 
10.234 
6.659 
2.855 

21.487 
21.418 
20.511 
18.805 
16.376 
13.347 
9.885 
6.205 
2.559 

23.966 

-18.805 
-15.818 
-12.437 

-8.863 
-5.328 
-2.090 

-24.811 
-22.984 
-20.511 
-17.523 
-14.182 
-10.680 

-7.236 
-4.089 
-1.478 

-23.966 
-21 .418 
-18.390 
-15.048 
-11.580 

-8.195 
-5.117 
-2.570 
-0.765 

-21.487 
-18.392 
-15.015 
-11.547 

-B.188 
-5.152 
-2.649 
-O.8n 
0.000 

-17.544 
-14.112 
-10.617 

-7.258 
-4.238 
-1 .757 
0.000 
0.8n 
0.765 

-12.406 
-8.871 
·5.496 
-2.476 
0.000 
1.757 
2.649 
2.570 
1.478 

-6.422 

35.448 
36.697 
38.007 
39.294 
40.471 
41 .448 
32.723 
33.407 
34.331 
35.448 
36.697 
38.007 
39.294 
40.471 
41.448 
32.723 
33.407 
34.331 
35.448 
36.697 
38.007 
39.294 
40.471 
41.448 
32.723 
33.407 
34.331 
35.448 
36.697 
38.007 
39.294 
40.471 
41.448 
32.723 
33.407 
34.331 
35.448 
36.697 
38.007 
39.294 
40.471 
41.448 
32.723 
33.407 
34.331 
35.448 
36.697 
38.007 
39.294 
40.471 
41.448 
32.723 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53

1 
54

1 

55 
56

1 

57
1 

58 
59 
60 

22.984 -3.026 33.407 
21 .235 0.000 34.331 
18.805 2.476 35.448 
15.818 4.238 36.697 
12.437 5.152 38.007 
8 .863 5.117 39.294 
5.328 4.089 40.471 
2.090 2.090 41.448 

22.979 3.025 33.390 
17.520 7.257 35.431 
10.678 8.193 37.988 
4.088 5.327 40.451 

21.413 8.870 33.390 
15.045 11.544 35.431 
8.193 10.678 37.988 
2.570 6.204 40.451 

18.388 14.110 33.390 
11 .544 15.045 35.431 

5.151 12.43~ 37.988 
0.876 6.657 40.451 

14.110 18.388 33.390 
7.257 17.520 35.431 
1.757 13.344 37.988 

-0.876 6.657 40.451 
8.870 21.413 33.390 
2.475 18.801 35.431 

-1.757 13.344 37.988 
-2.570 6.204 40.451 
3.025 22.979 33.390 

-2.475 18.801 35.431 
-5.151 12.435 37.988 
-4.088 5.327 40.451 
-3.025 22.979 33.390 
·7.257 17.520 35.431 
·8.193 10.678 37.988 
·5.327 4.088 40.451 
-8 .870 21 .413 33.390 

-11.544 15.045 35.431 
-10.678 8.1 93 37.988 

-6.204 2.570 40.451 
-14.110 18.388 33.390 
-15.045 11 .544 35.431 
-12.435 5.151 37.988 

-6.657 0.876 40.451 
-18.388 14.110 33.390 
-17.520 7.257 35.431 
-13.344 1.757 37.988 

-6.657 -0.876 40.451 
-21.413 8 .870 33.390 
-18.801 2.475 35.431 
-13.344 -1 .757 37.988 

·6.204 -2.570 40.451 

261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
2n 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 

, 

-22.979 
-18.801 
-12.435 

-5.327 
-22.979 
-17.520 
-10.678 

-4.088 
-21.413 
-15.045 

-8.193 
-2.570 

-18.388 
-11.544 

-5.151 
-0.876 

-14.110 
-7.257 
-1.757 
0.876 

-8.870 
-2.475 
1.757 
2.570 

-3.025 
2.475 
5.151 
4.088 
3.025 
7.257 
8.193 
5.327 
8.870 

11.544 
10.678 
6.204 

14.110 
15.045 
12.435 
6.657 

18.388 
17.520 
13.344 
6.657 

21.413 
18.801 
13.344 
6.204 

22.979 
18.801 
12.435 
5.327 
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3.025 33.390 
-2.475 35.431 
-5.151 37.988 
·4.088 40.451 
·3.025 33.390 
-7.257 35.431 
-8 .193 37.988 
-5.327 40.451 
-8.870 33.390 

-11 .544 35.431 
-10.678 37.988 

-6.204 40.451 
-14.110 33.390 
-15.045 35.431 
-12.435 37.988 

-6.657 40.451 
-18.388 33.390 
-17.520 35.431 
-13.344 37.988 

-6.657 40.451 
-21.413 33.390 
-18.801 35.431 
-13.344 37.988 

-6.204 40.451 
-22.979 33.390 
-18.801 35.431 
-12.435 37.988 

-5 .327 40.451 
-22.979 33.390 
-17.520 35.431 
-10.678 37.988 

-4.088 40.451 
-21.413 33.390 
-15.045 35.431 

-8 .193 37.988 
-2 .570 40.451 

-18.388 33.390 
-11.544 35.431 

-5 .151 37.988 
-0.876 40.451 

-14.110 33.390 
-7.257 35.431 
-1 .757 37.988 
0.876 40.451 

-8.870 33.390 
-2.475 35.431 
1.757 37.988 
2.570 40.451 

-3.025 33.390 
2.475 35.431 
5.151 37.988 
4.088 40.451 

45 



ONlWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHAR EN DE KOEPEL MET FLEXIBELE AFDlCHTING' 

Cobrdinaten 

Half open koepel 

Coordinaten 

8, = o graden 
8.= 30 graden 
8,,= so graden 
8!6== 9D graden 
821 = 120 graden 
826= 150 graden 
831 = 180 graden 
836 = 210 graden 
841 = 240 graden 
846 = 270 graden 
851 :; 300 graden 
8,.= SJO graden 
861 = o graden 
8 .. = o graden 
871 = o graden 
876 = o graden 
8s,= o graden 
8 .. = o graden 
891 = o graden 
896 = II graden 
8,= 7.5 graden 
r = 42 m 
<P= 41 graden 

I X,(I_l) V,(I=1) 
INVULLEN I E -0.25 26.70 0.00 

t X,(I=2) V, (1=2) 
-0.25 25.47 3.35 
t XI i_3 VI (1=3) 
-0.25 23.51 6.30 
t XI i=4 VI 1=4 
-0.25 20.91 8.66 
t Xi (1=5) Vi (i_5 
-0.25 17.80 10.28 
t XI (1_6) VI (1=6 
-0.25 14.37 11.03 
t Xi 1_7 VI 1_7 
-0.25 10.82 10.82 
t XI (1-8) VI (1=8 
-0.25 7.38 9.62 
t XI (1=9 Vi i=9 
-0.25 4.31 7.46 
t XI 1-10 VI 1=10 
-0.25 1.85 4.46 

Coordinaten t = -0.25 

46 

,(1=1) 
32.02 

Z,(I=2) 
32.48 

ZI (i=3) 
33.21 

Zi 1_4 
34-18 

Zi 1=5 
35.34 

ZI (1_6 
36.63 

ZI 1~7) 

37.95 
ZI 1_8 

39.24 
Zi (i-9) 

40.39 
ZI 1_10 

41.31 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

x 
26.698 
25.470 
23.506 
20.906 
17.804 
14.373 
10.820 
7.380 
4.306 

25.788 
23.734 
21.075 
17.952 
14.537 
11.029 
7.651 
4.639 
2.229 

23.121 
20.381 
17.208 
13.775 
10.279 
6.933 
3.960 
1.582 
0.000 

18.878 
15.639 
12.168 
8.660 
5.321 
2.365 
0.000 

-1.582 
-2.229 
13.349 

9.831 
6.298 
2.954 
0.000 

-2.365 
-3.960 
-4.639 
-4.306 
6.910 
3.353 
0.000 

-2.954 
-5.321 
-6.933 
-7.651 

y z 
0.000 32.018 
3.353 32.477 
6.298 33.211 
8.660 34.184 

10.279 35.343 
11.029 36.626 
10.820 37.955 

9.617 39.241 
7.457 40.390 
6.910 32.018 
9.831 32.477 

12.168 33.211 
13.775 34.184 
14.537 35.343 
14.373 36.626 
13.251 37.955 
11.200 39.241 
8.318 40.390 

13.349 32.018 
15.639 32.477 
17.208 33.211 
17.952 34.184 
17.804 35.343 
16.738 36.626 
14.780 37.955 
12.019 39.241 
8.611 40.390 

18.878 32.018 
20.381 32.477 
21.075 33.211 
20.906 34.184 
19.858 35.343 
17.962 36.626 
15.301 37.955 
12.019 39.241 
8.318 40.390 

23.121 32.018 
23.734 32.477 
23.506 33.211 
22.435 34.184 
20.559 35.343 
17.962 36.626 
14.780 37.955 
11.200 39.241 
7.457 40.390 

25.788 32.018 
25.470 32.477 
24.335 33.211 
22.435 34.184 
19.858 35.343 
16.738 36.626 
13.251 37.955 

53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 

-7.380 
-6.089 
0.000 

-3.353 
-6.298 
-8.660 

-10.279 
-11.029 
-10.820 

-9.617 
-7.457 
-6.910 
-9.831 

-12.168 
-13.775 
-14.537 
-14.373 
-13.251 
-11.200 

-8.318 
-13.349 
-15.639 
-17.208 
-17.952 
-17.804 
-16.738 
-14.780 
-12.019 

-8.611 
-18.878 
-20.381 
-21.075 
-20.906 
-19.858 
-17.962 
-15.301 
-12.019 

-8.318 
-23.121 
-23.734 
-23.506 
-22.435 
-20.559 
-17.962 
-14.780 
-11.200 

-7.457 
-25.788 
-25.470 
-24.335 
-22.435 
-19.858 

9.617 39.241 
6.089 40.390 

26.698 32.018 
25.470 32.477 
23.506 33.211 
20.906 34.184 
17.804 35.343 
14.373 36.626 
10.820 37.955 

7.380 39.241 
4.306 40.390 

25.788 32.018 
23.734 32.477 
21.075 33.211 
17.952 34.184 
14.537 35.343 
11.029 36.626 

7.651 37.955 
4.639 39.241 
2.229 40.390 

23.121 32.018 
20.381 32.477 
17.208 33.211 
13.775 34.184 
10.279 35.343 
6.933 36.626 
3.960 37.955 
1.582 39.241 
0.000 40.390 

18.878 32.018 
15.639 32.477 
12.168 33.211 
8.660 34.184 
5.321 35.343 
2.365 36.626 
0.000 37.955 

-1.582 39.241 
-2.229 40.390 
13.349 32.018 

9.831 32.477 
6.298 33.211 
2.954 34.184 
0.000 35.343 

-2.365 36.626 
-3.960 37.955 
-4.639 39.241 
-4.306 40.390 
6.910 32.018 
3.353 32.477 
0.000 33.211 

-2.954 34.184 
-5.321 35.343 

105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 

-16.738 
-13.251 

-9.617 
-6.089 

-26.698 
-25.470 
-23.506 
-20.906 
-17.804 
-14.373 
-10.820 

-7.380 
-4.306 

-25.788 
-23.734 
-21.075 
-17.952 
-14.537 
-11.029 

-7.651 
-4.639 
-2.229 

-23.121 
-20.381 
-17.208 
-13.775 
-10.279 

-6.933 
-3.960 
-1.582 
0.000 

-18.878 
-15.639 
-12.168 

-8.660 
-5.321 
-2.365 
0.000 
1.582 
2.229 

-13.349 
-9.831 
-6.298 
-2.954 
0.000 
2.365 
3.960 
4.639 
4.306 

-6.910 
-3.353 
0.000 
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-6.933 36.626 
-7.651 37.955 
-7.380 39.241 
-6.089 40.390 
0.000 32.018 

-3.353 32.477 
-6.298 33.211 
-8.660 34.184 

-10.279 35.343 
-11.029 36.626 
-10.820 37.955 

-9.617 39.241 
-7.457 40.390 
-6.910 32.018 
-9.831 32.477 

-12.168 33.211 
-13.775 34.184 
-14.537 35.343 
-14.373 36.626 
-13.251 37.955 
-11.200 39.241 

-8.318 40.390 
-13.349 32.018 
-15.639 32.477 
-17.208 33.211 
-17.952 34.184 
-17.804 35.343 
-16.738 36.626 
-14.780 37.955 
-12.019 39.241 

-8.611 40.390 
-18.878 32.018 
-20.381 32.477 
-21.075 33.211 
-20.906 34.184 
-19.858 35.343 
-17.962 36.626 
-15.301 37.955 
-12.019 39.241 

-8.318 40.390 
-23.121 32.018 
-23.734 32.477 
-23.506 33.211 
-22.435 34.184 
-20.559 35.343 
-17.962 36.626 
-14.780 37.955 
-11.200 39.241 

-7.457 40.390 
-25.788 32.018 
-25.470 32.477 
-24.335 33.211 
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"57 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 

2.954 
5.321 
6.933 
7.651 
7.380 
6.089 
0 .000 
3.353 
6.298 
8.660 

10.279 
11.029 
10.820 

9.617 
7.457 
6.910 
9.831 

12.168 
13.775 
14.537 
14.373 
13.251 
11 .200 
8 .318 

13.349 
15.639 
17.208 
17.952 
17.804 
16.738 
14.780 
12.019 
8 .611 

18.878 
20.381 
21.075 
20.906 
19.858 
17.962 
15.301 
12.019 
8 .318 

23.121 
23.734 
23.506 
22.435 
20.559 
17.962 
14.780 
11 .200 
7.457 

25.788 

-22.435 
-19.858 
-16.738 
-13.251 

-9.617 
-6.089 

-26.698 
-25.470 
-23.506 
-20.906 
-17.804 
-14.373 
-10.820 

-7.380 
-4.306 

-25.788 
-23.734 
-21 .075 
-17.952 
-14.537 
-11 .029 

-7.651 
-4.639 
-2.229 

-23.121 
-20.381 
-17.208 
-13.775 
-10.279 

-6.933 
-3.960 
-1.582 
0 .000 

-18.878 
-15.639 
-12.168 

-8.660 
-5.321 
-2.365 
0.000 
1.582 
2.229 

-13.349 
-9.831 
-6.298 
-2.954 
0.000 
2.365 
3.960 
4.639 
4.306 

-6.910 

34 .184 
35.343 
36.626 
37.955 
39.241 
40.390 
32.018 
32.477 
33.211 
34.184 
35.343 
36.626 
37.955 
39.241 
40.390 
32.018 
32.477 
33.211 
34.184 
35.343 
36.626 
37.955 
39.241 
40.390 
32.018 
32.477 
33.211 
34.184 
35.343 
36.626 
37.955 
39.241 
40.390 
32.018 
32.477 
33.211 
34.184 
35.343 
36.626 
37.955 
39.241 
40.390 
32.018 
32.477 
33.211 
34 .184 
35.343 
36.626 
37.955 
39.241 
40.390 
32.018 

9 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 

5 

7 

9 
,0 
1 
2 
3 ' 
4 
5 
6: 
7 
8 
9 
0 

20 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
24 
24 
24 
24 
244 
24 
246 
24 
248 
24 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
26 

25.470 -3.353 32.477 
24.335 0.000 33.211 
22.435 2.954 34.184 
19.858 5.321 35.343 
16.738 6.933 36.626 
13.251 7.651 37.955 
9.617 7.380 39.241 
6.089 6.089 40.390 

25.465 3.353 32.461 
20.902 8.65B 34.166 
14.370 11 .027 36.608 
7.37B 9.616 39.221 

23.729 9.829 32.461 
17.949 13.773 34.166 
11 .027 14.370 36.608 
4.638 11.19B 39.221 

20.377 15.636 32.461 
13.773 17.949 ' 34.166 
6.932 16.735 36.608 
1.582 12.016 39.221 

15.636 20.377 32.461 
B.658 20.902 34.166 
2.364 17.959 36.608 

-1.582 12.016 39.221 
9.829 23.729 32.461 
2.953 22.430 34.166 

-2.364 17.959 36.608 
-4.638 11.198 39.221 
3.353 25.465 32.461 

-2.953 22.430 34.166 
-6.932 16.735 36.608 
-7.378 9.616 39.221 
-3.353 25.465 32.461 
-8.658 20.902 34 .166 

-11.027 14.370 36.608 
-9.616 7.378 39.221 
-9.829 23.729 32.461 

-13.773 17.949 34.166 
-14.370 11.027 36.608 
-11 .198 4.638 39.221 
-15.636 20.377 32.461 
-17.949 13.773 34.166 
-16.735 6.932 36.608 
-12.016 1.582 39.221 
-20.377 15.636 32.461 
-20.902 8.658 34.166 
-17.959 2.364 36.608 
-12.016 -1 .582 39.221 
-23.729 9.829 32.461 
-22.430 2.953 34.166 
-17.959 -2.364 36.608 
-11.198 ·4.638 39.221 

261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 

, 
, 

-25.465 
-22.430 
-16.735 

-9.616 
-25.465 
-20.902 
-14.370 

-7.378 
-23.729 
-17.949 
-11.027 

-4 .638 
-20.377 
-13.773 

-6.932 
-1.582 

-15.636 
-8 .658 
-2.364 
1.582 

-9.829 
-2.953 
2.364 
4.638 

-3.353 
2.953 
6.932 
7.378 
3.353 
8.656 

11.027 
9.616 
9.829 

13.773 
14.370 
11.198 
15.636 
17.949 
16.735 
12.016 
20.377 
20.902 
17.959 
12.016 
23.729 
22.430 
17.959 
11.198 
25.465 
22.430 
16.735 
9.616 
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3.353 32.461 
-2.953 34.166 
-6.932 36.608 
-7.378 39.221 
-3.353 32.461 1 
-8.658 34.166 

-11 .027 36.608 
-9.616 39.221 
-9.829 32.461 

-13.773 ' 34.166 
-14.370 36.608 
-11.198 39.221 
-15.636 32.461 
-17.949 34.166 
-16.735 36.608 
-12.016 39.221 
-20.377 32.461 
-20.902 34.166 
-17.959 36.608 
-12.016 39.221 
-23.729 32.461 
-22.430 34.166 
-17.959 36.608 
-11.198 39.221 
-25.465 32.461 
-22.430 34.166 
-16.735 36.608 

-9.616 39.221 
-25.465 32.461 
-20.902 34.166 
-14.370 36.608 

-7.378 39.221 
-23.729 32.461 
-17.949 34.166 
-11.027 36.60B 

-4.638 39.221 
-20.377 32.461 
-13.773 34.166 

-6.932 36.608 
-1.582 39.221 

-15.636 32.461 
-B.658 34.166 
-2.364 36.608 
1.582 39.221 

-9.829 32.461 
-2.953 34.166 
2.364 36.608 
4.638 39.221 

-3.353 32.461 
2.953 34.166 
6.932 36.60B 
7.37B 39.221 
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Coordinaten 

Open koepel 

Coordinaten 

8, ;;: o graden 
e,; 30 graden 
8,,= 60 graden 
Su;= 90 graden 
821 ;;: 120 graden 
826 = ISO graden 
83 ,= 180 graden 
836 = 210 graden 
8 .. , = 240 graden 
8"6= 270 graden 
85 ,= 300 graden 
856 = 330 graden 
86 1 = o graden 
866 = o graden 
871 = o graden 
876 = o graden 
SSI ;;: o graden 
866 = o graden 
891 = o graden 
896 = o graden 
e,; 7.5 graden 
r; 42 m 
'1'; 41 graden 

I .It, (1=1 V,I=1 
INVUU£N t= 0.00 :z; .!is U<OO 

I X. (1-2) IY,(I=2) 
0.00 27.14 3.57 
I XI (1=3) VI (1-3) 
0.00 25.92 6.95 
I Xi 1=4 I 1_4 
0.00 23.95 9.92 
I I 1-5 VI (1=5 
0.00 21.32 12.31 
I XI (1=6 VI (1=6) 
0.00 18.17 13.94 
I I 1=7 I 1=7 
0.00 14.68 14.68 
I Xi (1=8) VI (1=8) 
0.00 11.07 14.42 
I I 1_9 I 1-9 
0.00 7.59 13.14 
I XI 1-10 I 1-10 
0.00 4.51 10.88 

Coordinalen 1= 0.00 
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,1=1 
J .70 

",(1=2) 
31 .85 

ZI (1=3) 
32.31 

I 1-4 
33.05 

ZI (1=5 
34.03 

1(1=6) 
35.21 

I 1_7) 
36.51 

ZI (1_8) 
37.86 

I 1=9 
39.16 

I 1=10 
40.31 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

x y z 
27.554 0.000 31 .698 
27.142 3.573 31 .852 
25.922 6.946 32.308 
23.949 9.920 33.046 
21 .320 12.309 34.029 
18.169 13.941 35.207 
14.677 14.677 36.512 
11 .066 14.421 37.863 
7.586 13.140 39.164 

26.616 7.132 31 .698 
25.292 10.476 31 .852 
23.241 13.418 32.308 
20.566 15.781 33.046 
17.407 17.407 34.029 
13.941 18.169 35.207 
10.378 17.976 36.512 
6.956 16.794 37.863 
3.927 14.656 39.164 

23.863 13.777 31 .698 
21 .719 16.665 31 .852 
18.976 18.976 32.308 
15.781 20.566 33.046 
12.309 21 .320 34.029 
8.764 21 .158 35.207 
5.372 20.050 36.512 
2.373 18.022 37.863 
0.000 15.173 39.164 

19.484 19.484 31.698 
16.665 21.719 31.852 
13.418 23.241 32.308 
9.920 23.949 33.046 
6.372 23.779 34.029 
2.989 22.705 35.207 
0.000 20.757 36.512 

-2.373 18.022 37.863 
-3.927 14.656 39.164 
13.777 23.863 31.698 
10.476 25.292 31.852 
6.946 25.922 32.308 
3.384 25.701 33.046 
0.000 24.618 34.029 

-2.989 22.705 35.207 
-5.372 20.050 36.512 
-6.956 16.794 37.863 
-7 .586 13.140 39.164 
7.132 26.616 31.698 
3.573 27.142 31 .852 
0.000 26.836 32.308 

-3.384 25.701 33.046 
-6.372 23.779 34.029 
·8.764 21.158 35.207 

-10.378 17.976 36.512 

53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 

-11 .066 
-10.729 

0.000 
-3.573 
-6 .946 
-9.920 

-12.309 
-13.941 
-14.677 
-14.421 
-13.140 

-7.132 
-10.476 
-13.418 
-15.781 
-17.407 
-18.169 
-17.976 
-16.794 
-14.656 
-13.777 
-16.665 
-18.976 
-20.566 
-21.320 
-21.158 
-20.050 
-18.022 
-15.173 
-19.484 
-21.719 
-23.241 
-23.949 
-23.779 
-22.705 
-20.757 
-18.022 
-14.656 
-23.863 
-25.292 
-25.922 
-25.701 
-24.618 
-22.705 
-20.050 
-16.794 
-13.140 
-26.616 
-27.142 
-26.836 
-25.701 
-23.779 

14.421 37.863 
10.729 39.164 
27.554 31 .698 
27.142 31.852 
25.922 32.308 
23.949 33.046 
21.320 34.029 
18.169 35.207 
14.677 36.512 
11 .066 37.863 
7.586 39.164 

26.616 31 .698 
25.292 31.852 
23.241 32.308 
20.566 33.046 
17.407 34.029 
13.941 35.207 
10.378 36.512 
6.956 37.863 
3.927 39.164 

23.863 31.698 
21.719 31.852 
18.976 32.308 
15.781 33.046 
12.309 34.029 
8.764 35.207 
5.372 36.512 
2.373 37.863 
0.000 39.164 

19.484 31.698 
16.665 31.852 
13.418 32.308 
9.920 33.046 
6.372 34.029 
2.989 35.207 
0.000 36.512 

-2.373 37.863 
-3.927 39.164 1 
13.777 31.698 
10.476 31.852 
6.946 32.308 
3.384 33.046 
0.000 34.029 

-2.989 35.207 
-5.372 36.512 
-6.956 37.863 
-7.586 39.164 
7.132 31.698 
3.573 31.852 
0.000 32.308 

-3.384 33.046 
-6.372 34.029 

105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
1'24 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 

-21.158 
-17.976 
-14.421 
-10.729 
-27.554 
-27.142 
-25.922 
-23.949 
-21.320 
-18.169 
-14.677 
-11.066 

-7.586 
-26.616 
-25.292 
-23.241 
-20.566 
-17.407 
-13.941 
-10.378 

-6.956 
-3.927 

-23.863 
-21 .719 
-18.976 
-15.781 
-12.309 

-8.764 
-5.372 
-2.373 
0.000 

-19.484 
-16.665 
-13.418 

-9.920 
-6.372 
-2.989 
0.000 
2.373 
3.927 

-13.777 
-10.476 
-6.946 
-3.384 
0.000 
2.989 
5.372 
6.956 
7.586 

-7.132 
-3.573 
0.000 
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-8.764 35.207 
-10.378 36.512 
-11.066 37.863 
-10.729 39.164 

0.000 31 .698 
-3.573 31 .852 
-6.946 32.308 
-9.920 33.046 

-12.309 34.029 
-13.941 35.207 
-14.677 36.512 
-14.421 37.863 
-13.140 39.164 

-7.132 31.698 
-10.476 31 .852 
-13.418 32.308 
-15.781 33.046 
-17.407 34.029 
-18.169 35.207 
-17.976 36.512 
-16.794 37.863 
-14.656 39.164 
-13.777 31 .698 
-16.665 31 .852 
-18.976 32.308 
-20.566 33.046 
-21.320 34.029 
-21 .158 35.207 
-20.050 36.512 
-18.022 37.863 
-15.173 39.1 64 
-19.484 31 .698 
-21 .719 31 .852 
-23.241 32.308 
-23.949 33.046 
-23.779 34.029 
-22.705 35.207 
-20.757 36.512 
-18.022 37.863 
-14.656 39.164 
-23.863 31 .698 
-25.292 31 .852 
-25.922 32.308 
-25.701 33.046 
-24.618 34.029 
-22.705 35.207 
-20.050 36.512 
-16.794 37.863 
-13.140 39.164 
-26.616 31 .698 
-27.142 31 .852 
-26.836 32.308 
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157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 

3.384 
6.372 
8.784 

10.378 
11.066 
10.729 
0.000 
3.573 
6.946 
9.920 

12.309 
13.941 
14.677 
14.421 
13.140 

7.132 
10.476 
13.418 
15.781 
17.407 
18.169 
17.976 
16.794 
14.656 
13.777 
16.665 
18.976 
20.566 
21.320 
21 .158 
20.050 
1B.022 
15.173 
19.484 
21 .719 
23.241 
23.949 
23.779 
22.705 
20.757 
18.022 
14.656 
23.863 
25.292 
25.922 
25.701 
24.618 
22.705 
20.050 
16.794 
13.140 
26.616 

-25.701 
-23.779 
-21 .158 
-17.976 
-14.421 
-10.729 
-27.554 
-27.142 
-25.922 
-23.949 
-21 .320 
-18.169 
-14.677 
-11 .066 

-7.586 
-26.616 
-25.292 
-23.241 
-20.566 
-17.407 
-13.941 
-10.378 

-6.956 
-3.927 

-23.863 
-21.719 
-18.976 
-15.781 
-12.309 

-8.764 
-5.372 
-2.373 
0.000 

-19.484 
-16.665 
-13.418 

-9.920 
-6.372 
-2.989 
0.000 
2.373 
3.927 

-13.777 
-10.476 
-6.946 
-3.384 
0.000 
2.989 
5.372 
6.956 
7.586 

-7.132 

33.046 
34.029 
35.207 
36.512 
37.863 
39.164 
31.698 
31.852 
32.308 
33.046 
34.029 
35.207 
36.512 
37.863 
39.164 
31.698 
31 .852 
32.308 
33.046 
34.029 
35.207 
36.512 
37.863 
39.164 
31 .698 
31 .852 
32.308 
33.046 
34.029 
35.207 
36.512 
37.863 
39.164 
31 .698 
31 .852 
32.308 
33.046 
34.029 
35.207 
36.512 
37.863 
39.164 
31 .698 
31 .852 
32.308 
33.046 
34.029 
35.207 
36.512 
37.863 
39.164 
31 .698 

9 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 

5 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 , 
0 

20 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
24 
24 
24 
243 
244 
24 
24 
24 
24 
24 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
26 

27.142 -3.573 31.852 
26.836 0.000 32.308 
25.701 3.384 33.046 
23.779 6.372 34.029 
21.158 8.764 35.207 
17.976 10.378 36.512 
14.421 11.066 37.863 
10.729 10.729 39.164 
27.136 3.573 31 .836 
23.945 9.918 33.029 
18.165 13.939 35.189 
11.063 14.418 37.844 
25.287 10.474 31.836 
20.562 15.778 33.029 
13.939 18.165 35.189 
6.955 16.790 37.844 

21 .714 16.662 31.836 
15.778 20.562 33.029 
8.762 21 .154 35.189 
2.372 18.018 37.844 

16.662 21.714 31.836 
9.918 23.945 33.029 
2.989 22.701 35.189 

-2.372 18.018 1 37.844 
10.474 25.287 31.836 
3.383 25.696 33.029 

-2.989 22.701 35.189 
-6.955 16.790 37.844 
3.573 27.136 31.836 

-3.383 25.696 33.029 
-8.762 21.154 35.189 

-11.063 14.418 37.844 
-3.573 27.136 31 .836 
-9.918 23.945 33.029 

-13.939 18.165 35.189 
-14.418 11.063 37.844 
-10.474 25.287 31 .836 
-15.778 20.562 33.029 
-18.165 13.939 35.189 
-16.790 6.955 37.844 
-16.662 21 .714 31 .836 
-20.562 15.778 33.029 
-21 .154 8.762 35.189 
-18.018 2.372 37.844 
-21 .714 16.662 31.836 
-23.945 9.918 33.029 
-22.701 2.989 35.189 
-18.018 -2.372 37.844 
-25.287 10.474 31 .836 
-25.696 3.383 33.029 
-22.701 -2.989 35.189 
-16.790 -6.955 37.844 

[ 

I 

261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 

, 

-27.136 
-25.696 
-21.154 
-14.418 
-27.136 
-23.945 
-18.165 
-11 .063 
-25.287 
-20.562 
-13.939 

-6.955 
·21 .714 
-15.778 

-8.762 
-2.372 

-16.662 
-9.918 
-2.989 
2.372 

-10.474 
-3.383 
2.989 
6.955 

-3.573 
3.383 
8.762 

11.063 
3.573 
9.918 

13.939 
14.418 
10.474 
15.778 
18.165 
16.790 
16.662 
20.562 
21 .154 
18.018 
21 .714 
23.945 
22.701 
18.018 
25.287 
25.696 
22.701 
16.790 
27.136 
25.696 
21.154' 
14 .418 
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3.573 31 .836 
-3.383 33.029 
-8.762 35.189 

-11.063 37.844 
·3.573 31.836 
-9.918 33.029 

-13.939 35.189 
-14.418 37.844 
-10.474 31 .836 
-15.778 33.029: 
-18.165 35.189 
-16.790 37.844 
-16.662 31 .836 
-20.562 33.029 
-21.154 35.189 
-18.018 37.844 
-21 .714 31 .836 
-23.945 33.029 
-22.701 35.189 
-18.018 37.844 
-25.287 31 .836 
-25.696 33.029 
-22.701 35.189 
-16.790 37.844 
-27.136 31.836 
-25.696 33.029 
-21 .154 35.189 
-14.418 37.844 
-27.136 31.836 
-23.945 33.029 
-18.165 35.189 
-11 .063 37.844 
-25.287 31.836 
-20.562 33.029 
-13.939 35.189 

-6.955 37.844 
-21 .714 31.836 
-15.778 33.029 

-8.762 35.189 
-2.372 37.844 

-16.662 31 .836 
-9.918 33.029 
-2.989 35.189 
2.372 37.844 

-10.474 31.836 
-3.383 33.029 
2.989 35.189 
6.955 37.844 

-3.573 31.836 
3.383 33.029 
8.762 35.189 

11 .063 37.844 
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ON1WERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXIBELE AFDICHTING' AFSTUDEERVERSLAG JmE Koops 

6.2 Dichte koepel 
Hier voIgt een overzicht van de berekening van de dichte koepel. 
Ajb. 6.1 Bovenaanzickt koepel dickt Ajb. 6.2 Bovenaanzickt koepel dickt 
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ONTWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXIBELE AFDICHTING' 

Ajb. 6.3 Vervorming eigen gewicht 

Ajb. 6.5 Krachten Fx .... -;; .. 

:.,=-" ., . -,fi"' /I :.f.:i;- ~ : 

", •• ., .• ., r .-..... ::- _ ~ ) ~ 

" 11_ 

Ajb. 6.4 Vervorming sneeuwbelasting 

Ajb. 6.6 Torsiemomellt Mx 

AFSTUDEERVERSLAG JmE Koops 

· ~ t : - ~I"'-~m: - ! ~ 

., T""'IIJ ; .. _ ''' ~ .:. - : 
-l - ~-
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ONTWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXIBELE AFDICHTING' AFSTUDEERVERSLAG JmE Koops 

Afb. 6.7 Momenten My Afb. 6.8 Momenten Mz 

Afb. 6.9 Spanning C 1 Afb. 6.10 Spanning C2 
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ONTWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXIBELE AFDICHTING' AFSTUDEERVERSLAG JmE Koops 

6.3 Bijna dichte koepel 
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ONTWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXlBELE AFDICHTlNG' 

Ajb. 6.14 Vervorming eigen gewicht 
2 1.~mm 

to ,Q3 mm 

14.67 mm 

12.7/5mm 

' O~mm 

1II. 1De mlft 

Ajb. 6.16 Krachten Fx 

54 

Sign.d oIbsolute v, 
107.1 kH 

70.1c5kH 

c51.00kH 

33,.10 kN 

14.07 kN 

·3.820 kN 

-22.32 kH 

·40.81 kN 

·~g.31 kN 

-77.80 kN 

·Qe.30 kN 

-114.8kN 

Ajb. 6.15 Vervorming sneeuwbeiasting 

Ajb. 6.17 Torsiemoment Mx 

AFSTUDEERVERSLAG JmE Koops 

212:3 mm 

lQ4.8mm 

17e.VIf\.II'I 

lCK1.2lr1m 

12"3.8mm 

: f ';J . •• 1' : : )

:H · j. - · ..... 

. J ~!:- .:. ', 

.J ~:;-? ..... 
!.J")It ... I :J~ 



ONTWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXIBELE AFDICHTING' AFSTUDEERVERSLAG JmE Koops 

Ajb. 6.18 Momenten My Ajb. 6.19 Momenten Mz 
34.78 IcNm 

2e .~IcNm 

22 .20 IcNm 

15.QO IcHm 21 .82IcNm 

g.6OQ kNm 13.171cNm 

3.316 kNm 4 .5111cNm 

·2.g7Q kNm -4.144kNm 

·g .273 kNm -12.90 kNm 

·15.57 kNm ·21 .46 kNm 

·21 .80 kNm ·30 .11 kNm 

·29.15kNm -38.70 kNm 

·34 .~IcNm ·47 .42 kNm 

·4J.74IcHm ·5e.07 kNm 

Ajb. 6.20 Spanning C1 Ajb. 6.21 Spanning C2 Ajb. 6.22 Spanning von Mises 
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ONTWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXlBELE AFDICHTING' AFSTUDEERVERSLAG JmE Koops 

6.4 Half open koepel 
Hier voIgt een overzicht van de berekening van de half open koepel. 
Ajb. 6.23 Bovenaanzicht koepel half open Ajb. 6.24 Bovenaanzicht koepel half open 
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ONTWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXIBELE AFDlCtmNG' 

Afb. 6.25 Vervorming eigen gewicht 

Afb.6.27 Krachten Fx 

e ,')g "'''' 

3mo ",,,, 

'~-i----· =-_.' . II ,. . ~ "" 

AFSTUDEERVERSLAG JmE Koops 

Afb. 6.26 Vervorming sneeuwbelasting 

17.7~ ".,'" 

!~.81 ""I" 

Afb. 6.28 Torsiemoment Mx 
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ONTWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXIBELE AFDlCHTING' 

Ajb. 6.29 Momenten My 

Ajb. 6.31 Spanning C1 

58 

";--.-t 'j , !:' ) . . .. d :. 

~ ~a..:: I --" • • JA ~ .-

' ~ ' ! . ,-

~ , ." . , : ~ , ," 

Ajb. 6.32 Spanning C2 

Ajb. 6.30 Momenten Mz 

AFSTUDEERVERSLAG JmE Koops 

Ajb. 6.33 Spanning von Mises 

:..:..'1 .. . . ...: : ~ 'I)J ' ~",: , ~ 

~ j:"'l" ( ~ . " . -



ONTWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEl MET FlEXlBElE AFDICHTING' AFSTUDEERVERSLAG JmE Koops 

6.5 Open koepel 
Hier voigt een overzicht van de berekening van de open koepel. 
Afb. 6.34 Bovenaanzicht koepe/ open Afb. 6.35 Bovenaanzicht koepe/ open 
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ONTWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHAR EN DE KOEPEL MET FLEXIBELE AFDICHTlNG' 

Ajb. 6.36 Vervorming eigen gewicht 

20..3:2 mm 

17.78mm 

H5.24 mm 

1210 mm 

lO,temm 

1.821 mm 

5 081 mm 

Ajb. 6.38 Krachten Fx 

60 

Ajb. 6.37 Vervorming sneeuwbelasting 

Signed IIbsolule Vol! 

e4.OQ kN 

/13 .47 kN 

42.'14kN 

31 .42 leN 

20.40 kN 

Q.37QIcN 

-1.043 kN 

-12.M kN 

·23.8QkN 

·34.71 kN 

·415.73 kN 

·~e.7~ kN 

·87.77 kN 

C.IS4II: cg : env d 

Ajb. 6.39 Torsiemoment Mx 

AFSTIJDEERVERSLAG JmE Koops 

811118 mm 

71Almm 

81 .38 mm 

51 .1emm 

«I.mmm 

3O.7Q Mm 

10 .23 mm 



ONTWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXIBELE AFDICHTING' 

Ajb. 6.40 Marnenten My 

4478 kNm 

Jg.12 kNm 

3~4e kNm 

27,80 kNm 

22.14kNm 

16.48 kNm 

10.92 kNm 

~. l60kHm 

·O.M07 kNm 

·0 .161 kHm 

·1 1.9ZkNm 

·17.48 kNm 

Ajb. 6.42 Spanning Cl Ajb. 6.43 Spanning C2 

Ajb. 6.41 Marner/ten Mz 

AFSTUDEERVERSLAG JmE Koops 

Ajb.6.44 Spanning von Mises 

Signed .. bsolute Vi 

3'1.17 kNm 

31.2Q kNm 

23.42 kNm 

15.54kNm 

7.M8kHm 

·02070 kNm 

-8M2 kNm 

-15.Qekllm 

·23..83kNm 

-31.71 kNm 

-3U.~kNm 

·47.4e kHm 

-55.33 kNm 

61 



ONTWERP BEWEGENDE OVERKAPPING 'SCHARENDE KOEPEL MET FLEXIBELE AFDICHTING' AFSTUDEERVERSLAG JmE Koops 

7 Overzicht hoekverdraaiing knopen 

Dicht 
knoop 1 

knoop 2 

~I 

knoop 3 

knoop 2 
\ ) 

knoop 3 
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