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Voorwoord 
Toen ik voor het eerst in Eindhoven kwam om te beginnen aan mijn studie Constructief 
Ontwerpen, was ik razend enthousiast. Ik begon aan zoveel mogelijk vakken tegelijk en stortte 
mij overal op, waar ik me maar op kon storten. Ik deed veel dingen naast mijn studie en ben 
later de studie Architectuur ernaast gaan doen. Nu studeer ik af als architect en constructeur. 
De architectuur heeft mijn hart gewonnen, maar als ik bezig ben met constructieve 
onderzoeken, ben ik vaak niet meer te stoppen. 

Nu ik de laatste regels van mijn afstudeerscriptie schrijf, ben ik vooral opgelucht dat ik klaar 
ben en een frisse start kan maken bij een architectenbureau. Ik realiseer mij dat ik mijn studie 
het meest te danken heb aan mijn vriendin Katja. Samen hebben wij twee kinderen Sarah en 
Ruben en ik had vaak een iets te drukke agenda. Zij ving in de drukke tijden altijd alles op en 
schoof vaak haar eigen activiteiten opzij om mij te ontlasten. Ik wil haar het meest bedanken. 
Ook wil ik mijn ouders bedanken die mijn studie voor mij mogelijk hebben gemaakt en die er 
na mijn HTS direct mee akkoord gingen dat ik mijn studie zou vervolgen in Eindhoven. 

Ik heb gedurende mijn studie veel docenten gezien. Mijn afstudeercommissie is natuurlijk niet 
zomaar uit het niets gekomen. Zij zijn de docenten die ik gedurende mijn studie ben 
tegengekomen en waarbij ik altijd het gevoel bij had dat ik veel van hen kon leren. Zij spraken 
mij aan om hun enorme kennis en inzichten. Ik deelde hun interesses en volgde hen om 
mijzelf te ontwikkelen. Hen wil ik danken voor hun geduld, motiverende woorden en blijken 
van waardering gedurende mijn hele studie. 

Alexander Suma 



Samenvatting 
In dit afstudeerproject zijn drie onderwerpen onderzocht die volledig met elkaar in verband 
staan. In een project voor het afstuderen is een gevelelement ontworpen dat geïnspireerd en 
afgeleid is van het principe van menselijke huid. Het ontwerp komt voort uit de interesse die 
ontstond naar de unieke elastische eigenschappen van menselijk huid. De huid is uiterst 
rekbaar in alle richtingen en springt altijd weer terug in zijn oorspronkelijke vorm. Deze 
eigenschappen maakten het vanuit bouwkundig perspectief interessant om te onderzoeken hoe 
het mogelijk is dat dit dunne orgaan hiertoe in staat is. In het eerste deel van deze 
afstudeerscriptie wordt een ontwerp gegeven waarin zowel de unieke elastische eigenschappen 
als de structuur van de constructieve elementen van menselijke huid terugkomen in een 
bouwkundig toepasbaar gevelelement genaamd 3D Adaptable Building Skin. In het ontwerp 
bleek dat de structuur ook de mogelijkheid biedt om het gevelelement op verschillende wijze in 
vervorming te kunnen manipuleren. Het gevelelement kan dus gemanipuleerd van vorm 
veranderen. Wanneer een gebouw wordt bekleed met 3D Adaptable Building Skin zal het 
gebouw dus van vorm kunnen veranderen. Dit biedt nieuwe mogelijkheden in de 
architectonische expressie en misschien ook wel in andere vakgebieden. 

Om te bewijzen dat de werking van 3D Adaptable Building Skin niet gefundeerd is op louter 
aannamen, is in Deel 2 numeriek onderzoek gedaan naar het mechanisme van de twee 
dimensionale doorsneden van het gevelelement. Het drie dimensionale element is volledig 
opgebouwd uit identieke twee dimensionale doorsneden. Door het gedrag van één enkele 
doorsnede te onderzoeken, konden uitspraken hypothesen gesteld worden vervolgonderzoek 
en de haalbaarheid van het 3 dimensionale gevelelement. In dit deel worden de eigenschappen 
uitgediept op constructief niveau. Er is gekeken naar de krachtgrootte, vervormingen en 
samenwerkingsgedrag in het mechanisme. Nu het gedrag en de werking van de 2 
dimensionale doorsnede verkend is, kan in vervolgonderzoek gericht experimenteel onderzoek 
worden gedaan. In dit verslag wordt bewezen of bepaalde materiaalkeuzes die in deel 1 van dit 
afstudeerverslag zijn gemaakt, voldoen aan de gewenste eigenschappen. 

In het derde deel van deze scriptie is een ontwerp gemaakt voor een cultureel centrum van de 
stad. Het ontwerp dient als voorbeeldproject voor 3D Adaptable Building Skin . De vormgeving 
is echter volkomen gebaseerd op een goed gefundeerd concept. Het gebouw heet Corpus 
Vivera Architectura en is ontstaan uit de gedachten over het principe van levende organismen. 
De organische vormgeving gaat een dialoog aan met de voorbijganger, waarbij het gebouw 
zich als levend doet voorkomen. De levende expressie van het gebouw wordt ondersteund 
door de manipuleerbare vervormingen in de gevelhuid die het gebouw tot leven brengen zowel 
aan de binnen- als buitenzijde. Het gevelelement is ingezet als omwanding van een lange gang 
waarbij de zogenaamde lopende vervorming is gebruikt. De gebruikers worden met een 
peristaltische beweging door de vervormbare gang geperst, waarbij zij zelf de vervorming 
onbewust aansturen. 



Reflectie afstudeerproject 
Tijdens het afstudeerproject ben ik een aantal zaken tegengekomen waar ik erg trots op ben 
en dingen die verbetering behoeven in de toekomst. Het belangrijkste is dat ik tijdens dit 
project veel geleerd heb, vaardigheden en een attitude heb ontwikkeld die ik vóór dit project 
zeker nog niet bezat. 

Gedurende het project heb ik veel zelfstandig gewerkt. Ik heb hiermee laten zien dat ik goed 
zelfstandig beslissingen kan maken en mijn eigen verantwoordelijkheid kan dragen. Doordat 
mijn project uit drie onderwerpen bestaat met vier actieve begeleiders, was het moeilijk om 
continu contact met allen te houden. In perioden werkte ik langere tijd aan één afzonderlijk 
onderwerp om focus te houden en grotere en snellere vooruitgang te kunnen boeken. Tijdens 
zo'n periode verloor ik het contact met de begeleiders van de andere onderwerpen. De stap 
om aan te kloppen werd dan groter en een afspraak bleef dan vaak lange tijd uit. Dit 
vergrootte de drempel om later weer de volledige aandacht op te eisen voor een nieuw 
gedeelte in mijn afstuderen. 

Een hekelpunt gedurende dit project is dat ik moeilijkheden heb ondervonden betreffende de 
planning. Ik heb op een of andere manier steeds de hoeveelheid aan werk onderschat. 
Hierdoor had ik moeite met deadlines te halen en zat ik vaak tot in de late uurtjes achter mijn 
computer. Door aan zo'n groot en complex project te werken, heb ik nu een betere kijk 
gekregen op het plannen en inschatten van uren. Toch moet ik hierbij opmerken dat de 
complexiteit van het mechanisme onderzoek erg groot en vernieuwend was. Het 
rekenprogramma bleek niet genoeg capaciteiten te hebben om de berekeningen te kunnen 
uitvoeren. Het ontwerp van Corpus Vivera Architectura heeft eveneens het uiterste van mijn 
computer geëist. Ik heb op een bepaald moment mijn geheugen moeten uitbreiden, omdat hij 
het grafisch niet meer aankon. Het ontwerp kon echter op geen andere manier dan digitaal 
worden uitgewerkt door zijn complexe vormen. 

Gedurende het project heb ik geleerd de slag te maken tussen een principe uit de natuur naar 
een bouwkundig toepasbaar mech;:misme, namelijk 3D Adaptable Building Skin. De stap van 
ontwerp naar mechanisme onderzoek heb ik kunnen maken op zowel analytisch, numeriek als 
experimenteel vlak. En uiteindelijk was ik in staat om alle resultaten samen te laten komen in 
het voorbeeldproject Corpus Vivera Architectura. De grootte en moeilijkheidsgraad van het 
project hebben mij een groot zelfvertrouwen gegeven. Na het onderzoeken van het 
mechanisme durf ik mijzelf nu een onderzoeker en wetenschapper te noemen. Het deelnemen 
aan een congres en het maken van publicaties hebben hier natuurlijk aan bijgedragen. Het 
proces van concept naar ontwerp in Corpus Vivera Architectura is een bewuste sturing geweest 
om te komen tot het uiteindelijke resultaat. De complexiteit en vooruitstrevendheid van het 
ontwerp is erg groot, maar toch heb ik nog rekening weten te houden met bouwkosten en 
productie. Nu ik Corpus Vivera Architectura achter de rug heb, durf ik elk ontwerp aan. 

Terugkijkend naar ruim een jaar hard werken, mag ik concluderen dat ik ontzettend ben 
gegroeid in mijn onderzoekskwaliteiten en ontwerpcapaciteiten. Ik ben heel erg trots op het 
eindresultaat qua onderzoek en ontwerp en had mijn afstudeerproject, ondanks het vele werk, 
niet met minder diepgang willen afsluiten. 

Alexander Suma 
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Samenvatting 
3D Adaptable Building Skin is een ontwerp voor een gevelhuid, dat voortkomt uit de 
eigenschappen van menselijk huid. Eigenschappen als elasticiteit, 3 dimensionale werking, 3 
dimensionale vervormbaarheid en ruimte kunnen bieden aan de doorvoer van transporten zijn 
direct vertaald in het ontwerp van de gevelhuid . Het ontwerp is gebaseerd op de 
eigenschappen en geïnspireerd door de constructieve structuren die in de constructieve laag 
van de menselijke huid gevonden werden . In dit verslag is duidelijk uiteengezet welke 
elementen zijn vertaald in eigenschap en/of structuur naar een bouwkundig toepasbaar 
element. De samenwerking van de verschillende elementen in de gevelhuid zorgt uiteindelijk 
voor hetzelfde gedrag in werking, structuur en eigenschappen vergelijkbaar met menselijke 
huid. 

In de structuur van het ontwerp van 3D Adaptable Building Skin bleek de mogelijkheid 
aanwezig voor de inpassing van een extra element die een vervorming van het gehele element 
zou kunnen manipuleren. Mede door de al aanwezige elastische eigenschappen van het 
gevelelement kan de gevel op verschillende wijzen worden vervormd. In dit verslag zijn enkele 
mogelijkheden uitgewerkt en is de architectonische meerwaarde van een vervormbare gevel 
beschreven. Wanneer een gebouw bijvoorbeeld zou worden bekleed met 3D Adaptable Building 
Skin zal het gehele gebouw van vorm kunnen veranderen. Dit biedt naast een dominant e 
architectonische expressie, ook mogelijkheden in energiebesparing en volumeaanpassing aan 
de binnen- en buitenzijde van het gebouw. 
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1 Inleiding 
Naar aanleiding van een onderzoek naar menselijke huid en de constructieve werking hiervan, 
is een mechanisme ontdekt. Door dit mechanisme te schematiseren, bleek een bouwkundige 
toepassing als gevelhuid mogelijk: 3D Adaptable Building Skin. De toepassing is sterk 
vergelijkbaar met de elastische eigenschappen van menselijke huid en het ontwerp is 
geïnspireerd door onderdelen van de menselijke huid. Na een maquettestudie werd het 
vermoeden uitgesproken dat de ontworpen structuur wel eens vele mogelijkheden zou kunnen 
bieden. 

Na het maken van enkele maquettes om het systeem te onderzoeken, is men tot de 
ontdekking gekomen dat er een mogelijkheid bestaat om in het ontworpen mechanisme een 
extra element toe te voegen waardoor vervormingen van de gevelhuid gemanipuleerd kunnen 
worden. De huid kan zichzelf krommen en buigen en zelfs dubbel gekromde oppervlakten 
aannemen. Dit zou betekenen dat gebouwen van vorm kunnen veranderen en dat volumes van 
een ruimte of gebouw zich kunnen aanpassen aan gebruik of andere veranderende condities. 

Het onderzoek naar het systeem omvat het leren kennen en op de juiste wijze kun nen inzetten 
van het systeem. Uitwerking van het systeem en onderzoek naar de mechanische 
eigenschappen moet de toepasbaarheid daarvan aantonen. Na veel onderzoek lijkt het 
theoretisch mogelijk om dit gevelelement werkelijk te kunnen inzetten. 

In dit verslag is het principe van 3D Adaptable Building Skin uitgewerkt tot aan de 
materiaalkeuze. Er wordt verkla :~rd waar de gevelhuid toe is staat is en wat de eventuele 
meerwaarde is om dit systeem verder te onderzoeken. Aspecten als architectonische 
meerwaarde en technische specificaties van de werking en de opbouw worden uitgelegd. In de 
overige twee delen van dit afstudeerverslag is het "Mechanisme Onderzoek" beschreven en 
wordt met het ontwerp "Corpus Vivera Architectura" de meerwaarde van 3D Adaptable 
Building Skin aangetoond. 
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2 Onderzoek menselijke huid 
De huid is een orgaan met een zeer geringe dikte. Huid heeft een grote doch begrensde 
elasticiteit zodat deze in vele richtingen kan vervormen. Een opbouw uit drie lagen, de 
epidermis, de dermis en de hypodermis, (figuur 2. 1) zorgt ervoor dat de huid aan de ene kant 
in contact kan zijn met de buitenwereld en aan de andere kant de onderliggende organen kan 
beschermen tegen die buitenwereld. De hypodermis is de onderste laag en bestaat 
voornamelijk uit vetcellen die als een kussen werken voor de onderliggende organen. Aan het 
oppervlak van de huid zit de epidermis, oftewel opperhuid, die ervoor zorgt dat gevaren van 
buitenaf niet zomaar naar binnen kunnen dringen. Tussen deze twee lagen zit de, in dit kader 
meest interessante laag, de dermis. 

Epidermis 

Dermis 

Hypodermis 

Figuur 2.1: Isometrische weergave van de constmctieve lagen van menselijke huid. 
(Bron: "Molecule Biology ofThe Cell") 

2. 1 De dermis. 
De dermis is de constructief werkende laag in de huid. In deze laag zitten de elementen die de 
huid zijn elasticiteit geeft. De constructief werkende elementen zijn elastische vezels, collageen 
vezels en de extracellulaire matrix. De samenwerking van deze drie elementen zorgt onder 
meer voor het vervormingsgedrag. In figuur 2.2 is te zien hoe de elementen zijn gerangschikt 
in de dermis. De collageenvezels ( collagen fiber) zijn de paarsgekleurde dikkere vezels en de 
elastische vezels (elastic fiber) zijn de groene dunnere vezels. De extracellulaire matrix is de 
vloeistoflaag die tussen de vezels in ligt en zorgt voor de constructieve samenwerking van 
voornoemde vezels. 
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2.2 Elastine vezels. 
De elastine vezels zijn, zoals het woord al zegt, verantwoordelijk voor de elastische 
eigenschappen van de huid. Nadat de huid is vervormd of uitgerekt, springt deze bij ontlasting 
vrijwel direct terug in zijn oorspronkelijke staat. In de dermis betekent dit, dat de elastische 
vezels worden uitgerekt en dat zij, vanwege hun elastische eigenschappen, direct terugveren 
en de huid weer samentrekt. Deze vezels zijn nooit spanningsloos en staan onder een 
constante trekspanning. Dit zorgt ervoor dat de huid altijd strak om het lichaam zit. 

De structuur van de elastine vezel is op een nog kleiner schaalniveau een samenwerking 
tussen twee soorten elementen; de zogenaamde "cross-link's" en de "single elastin molecules". 
Deze twee elementen zijn beiden elastisch en hun samenwerkende structuur geeft het totaal 
vrijheid in vervormen. Wanneer de elastine vezel wordt uitgerekt, dan heerst de toestand zoals 
weergegeven onderaan figuur 1.3. Wanneer bijvoorbeeld een stukje uit de huid wordt 
gesneden, dan zullen de vezels aan het uiteinde hun voorspanning verliezen en opkrullen, 
zoals weergegeven in het bovenste deel van figuur 2 .3. 

cl~._;uc rib~ r 

STkf.TCii ltt.IM< 

Figuur 2.3: Systeem van het constructieve gedrag van elastine vezels. 
(Bron: "Molecule Biology ofThe Cell") 

Deze structuur is een eerste inspiratiebron geweest voor het ontwerp van 30 Adaptable 
Building Skin. Hij biedt vrijheid om niet alleen in twee dimensionale richting te werken, maar 
ook ruimtelijk (in het menselijke lichaam is dit overigens niet het geval). In de dermis lopen de 
elastine vezels door elkaar, maar dan in zijn geheel in samenwerking met de collageenvezels 
en de extracellulaire matrix. 

2.3 Collageen vezels. 
De collageenvezels zorgen voor de "uiterste sterkte" eigenschappen van de huid. Deze vezels 
zijn draadvormig en liggen in ontspannen toestand kris kras in de dermis. Schematisch kan 
men stellen dat deze vezels als een soort raamwerk in de dermis liggen waarbij zij 
trekkrachten kunnen opnemen in alle richtingen. Volgens medische benaming worden 
huidcollageen vezels gecategoriseerd als "Collageen type I". Deze categorisatie is te danken 
aan verschillende soorten collageen vezels in meerdere organen in het lichaam waar zij altijd 
voor hun sterkte eigenschappen worden ingezet, zoals in kraakbeen. Aanhechtingen van de 
collageenvezels en elastine vezels in de dermis worden gemaakt via microscopische 
verbindingen aan de vele andere elementen die zich in de dermis bevinden. 
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Figuur 2.4: Schematische weergave Collageen vezels type I (dikke vezel) en type IX (dunne vezel). 
(Bron: "Molecule Biology ofThe Cell") 

Zoals te zien in figuur 2.3 neemt dit netwerk van vezels pas krachten op wanneer de huid al 
voor een groot deel gerekt is, omdat de vezels eerst recht getrokken worden in de dermis. In 
de eerste rekfase van de dermis wordt de vervorming opgenomen door de elast ine vezels. 
Wanneer de collageenvezels zijn gestrekt, nemen zij meteen alle spanningen op en is de huid 
niet tot nauwelijks verder te rekken. De elasticiteit van deze vezels is veel kleiner, maar zij 
kunnen ondanks hun geringe doorsnede erg veel kracht opnemen. 

2.4 Extracellulaire matrix. 
De extracellulaire matrix is de omhulling waar de elastine vezels en de collageen vezels in 
liggen. Beide vezels maken deel uit van de extracellulaire matrix en worden hierin ook door het 
menselijke lichaam aangemaakt. In de extracellulaire matrix liggen nog veel andere 
elementen, maar deze hebben eigenschappen en functies die niet dienen voor constructieve 
doeleinden. De dermis is voor 80% gevuld net vloeistoffen2 bestaande uit water en 
bloedcellen . Deze vloeistoffen worden vastgehouden door "aggrecan aggregate moleculen". 
Deze zijn weergegeven in figuur 2.6. Deze moleculen liggen veelvuldig in de dermis en werken 
met een negatieve statische lading om het water vast te houden en aan te trekken. Door het 
vast kunnen houden en aantrekken van vloeistoffen, kan de huid oppervlaktelast en opnemen. 
Wanneer een last wordt aangebracht zullen de vloeistoffen worden weggeduwd, maar een 
zekere belastingsreactie kan teweeg worden gebracht om de last op te vangen. Wanneer de 
oppervlaktelast verwijderd wordt, worden de vloeistoffen aangetrokken en is de huid weer in 
haar begintoestand (mede met behulp van de elastische vezels). Hierdoor ontstaat een 
constante evenwichttoestand door samenwerk ing van de elastische vezels en de ext racellulaire 
matrix. Dit is een bijzondere samenwerking van een flexibel systeem dat grote vervormingen 
aankan en toch in evenwicht blijft. Een bijkomend gevolg is dat door deze werking ook alle 
elementen en vezels op hun plaats blijven in de dermis. 
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Figuur 2.5: Aggrecan aggregate moleculen welke zorgen voor de vloeistoffen regulatie in de dermis. 
(Bron: "Molecule Biology ofThe Cell") 
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2.5 Constructieve werking menselijke huid. 

2.5.1 Constructieve eigenschappen menselijke huid 
In figuur 2.6 is de constructieve samenwerking van de elastine en collageen vezels te zien. De 
rode lijn geeft hier het samenwerkende gedrag weer. In het beginstadium, wanneer de elastine 
vezel nog geen rek heeft ondergaan, kent deze vezel al een trekspanning. Wanneer rek wordt 
opgebouwd, neemt de spanning geleidelijk toe in de elastine vezel en blijft de collageen vezel 
nog redelijk onbelast. Op het punt dat de collageenvezel in de huid is rechtgetrokken, neemt 
hij alle constructieve werking over en stijgt enorm in spanning . Rekken kan de huid dan 
nauwelijks nog . De elastine vezels leveren op dat moment nauwelijks nog een bijdrage. 

s 

Stress 

Collagen 

Skin 

Strain 

Eerste Rekfase Tweede Rekfase 

Figuur 2.6: Spanning-rek diagram van elastische en collageenvezels. 
(Bewerkte figuur uit: "Structures, or why things don ' t fall down; J.E.Gordon") 

Elastin 

2.5.2 Belastingopname menselijke huid 
Alle vervormingen en belastingen worden opgenomen en verwerkt in de drie behandelde 
elementen in de dermis. 
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2.6 Grafische vertaling van de eigenschappen van menselijk huid. 
In figuur 2. 7 is een grafische vertaling van de eigenschappen van de doorsnede van de dermis 
gegeven. De rode draden zijn de collageenvezels die nu samengevoegd zijn in de elastische 
doorsnede. Wanneer men aan de rechterzijde van de doorsnede trekt, zullen de blauwe 
elastine vezels kunnen uit rekken totdat de rode collageenvezels recht zijn getrokken. Deze 
vertaling is sluitend voor menselijke huid door de · samenwerking met de grijze pijlen die de 
werking weergeven van de extracellulaire matrix. De eigenschappen van menselijke huid 
volgens figuur 2.5 zijn nu duidelijke aanwezig in deze doorsnede, mits zij zoals in f iguur 2.6 in 
twee richtingen door elkaar wordt geweven zoals de "cross sections" aangeven van de 
structuur haaks op deze doorsnede . 

• 
Elo.st r =- ·c ers 

• • 
-Ex tr~ :::e ll u l c.r 

Mo. t n x 

• • 

• • Co.l o. ge'l Fibers 

Figuur 2.7: Vertaling eigenschappen en constructieve werking van menselijke huid. 

De letterlijke vertaling van menselijke huid naar 3D Adaptable Building Skin zit meer in de 
eigenschappen dan in de structuur. De structuur van menselijke huid en de constructieve 
vezels en cellen heeft inspiratiebron gediend voor de ontworpen structuur. De eigenschappen 
zijn dusdanig vertaald, dat alles zich als een sluitend geheel vormt, waarbij de eigenschappen 
van de menselijke huid vrijwel direct zijn terug te vinden in het bouwkundige geve/element. 
Het belangrijkste uitgangspunt voor het ontwerp van de gevelelement is dat het maakbaar, 
toepasbaar en produceerbaar moet zijn. 
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3 Vertaling naar een bouwkundig gevelelement 
De vertaling van de menselijke huid naar een bouwkundig toepasbaar gevelelement berust op 
het zoeken naar een maakbare structuur die dezelfde eigenschappen bezit. I n de menselijke 
huid zijn de elementen ongestructureerd en liggen als het ware chaotisch door elkaar. Toch is 
er een zeker percentage per vierkante millimeter vezels in drie richtingen aanwezig, dus 
chaotisch is het eigenlijk niet echt te noemen. Voor bouwkundige toepassing is een directe 
verschaling echter niet reëel en vrijwel onmaakbaar. Daarom is naar een structuur gezocht die 
werkt volgens het principes van de echte structuur en met name van het gedrag van de 
elastine vezels. Om meer grip op de huidstructuur te krijgen is deze geschematiseerd en zijn 
de elementen op een grid gelegd. Hiermee was een betere verta ling mogelijk. 

3. 1 Vertaling vezels. 
Het schematiseren van de elastine vezelstructuur is geïnspireerd door de structuur en 
samenwerking van de elastine vezels en de cross-links. De vertaalde structuur is dusdanig 
geschematiseerd dat zij op een grid ligt. Wanneer de schuine, blauwe staafjes in de doorsnede 
(figuur 3.1) uit een elastisch materiaal bestaan, kan deze structuur volledig rekken. Hierbij 
geldt dat de ruimten tussen de elementen moeilijk samendrukbaar is. De doorsnede geeft ook 
holle ruimten weer. Deze ruimten moeten voorgesteld worden als de extracellula ire matrix die 
de staven op hun plek houden en zo weerstand biedt tegen de dwarscontractie en zodoende 
ook de totale structuur in evenwicht houdt. De lagen 1 en 3 van de doorsnede zijn in figuur 3.2 
aan de linkerzijde weergegeven en de lagen 2 en 4 zijn aan de rechterzijde weergegeven. 
Wanneer men één strook bekijkt per laag, dan kan men hierin het bovenaanzicht van de 
doorsnede ontdekken waarbij alleen de bovenste rij staven van de doorsnede is weergegeven. 
De cirkeltjes die in de doorsnede zijn getekend, zijn de haaks erop staande doorsneden die 
erdoorheen lopen. Kijkende naar één kolom in de doorsnede ziet men dat deze kolom bestaat 
uit twee staven op een bepaalde hoogte. De cel ernaast heeft dezelfde staven, maar op een 
andere hoogte. Haaks door elke cel ligt een doorsnede die op die plek gelijk is aan de celkolom 
die naast hem ligt. Zo is het mogelijk om een drie dimensiona le structuur te maken van staven 
die verbonden zijn door elastische elementen, waarbij de staven niet onderling verbonden 
worden. De enige verbinding die aanwezig is, is de opvulling van de tussenruimten door de 
extracellulaire matrix. In figuur 3.3 is een ruimtelijke voorst elling van het weefpatroon 
weergegeven. 
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Figuur 3.2: Stavensysteem of weefPatroon van staven in een horizontale laag. 

Naam: 
Studentnummer: 
Datum: 

....... ----
Figuur 3.3: Ruimtelijk model van het weefPatroon van de doorsnede in figuur 3.1. 

A.B. Suma 
0552518 
03-04-2007 

TU~en 16 

Faculteit Bouwkunde 
Unit COUT en ADE 



3D Adaptab\e Building Skin Afstudeerscriptie, Deel I 

3.2 Vertaling extracellulaire matrix. 
De extracellulaire matrix die tegenwicht moet bieden aan de staaf- en kabelstructuur die 
inmiddels ontwikkeld is, is gevonden door maquettestudie (figuur 3.4 ). Allereerst is getracht 
om de elastische vezelstructuur na te maken, zoals hiervoor omschreven. Dit bleek al gauw zo 
goed als onmogelijk. De structuur blijkt inderdaad dezelfde eigenschappen te hebben als in 
menselijke huid en trekt meteen samen. Zo was het onmogelijk om een bouwkundig element 
te vervaardigen met alleen de elastische vezelstructuur. 

In een latere maquette is een andere aanpak gebruikt door het model per laag op te bouwen 
en het evenwicht te zoeken in de tegendruk van cilindrische ballonnen (figuur 3.6). De lagen 
zijn volgens figuur 3.2 neergelegd en per laag ballonnen ertussen gelegd. De tweede laag die 
hierop kwam, was gespiegeld ten opzichte van de eerste (figuur 3.5). De ballonnen zijn later 
kruislings over elkaar heen gelegd om een drie dimensionale constructieve werking te krijgen. 
Dit model bleek veel vormvrijheid te hebben, terwijl het ook een zekere weerstand bood. 
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3.3 Vergelijking menselijke huid en 3D Adaptable Building Skin. 
Figuur 3.7 geeft de complete vertaling van menselijk huid naar 3D Adaptable Building Skin . De 
linker figuur is een schematische voorstelling van de opbouw van menselijke huid en de 
rechter figuur van 3D Adaptable Building Skin. De epidermis is de beschermlaag van de huid 
en is vertaald naar een toplaag die het gevelelement moet beschermen tegen externe 
invloeden. De basale Lamina, de verbindende laag tussen de dermis en de epidermis, is 
vertaald als een draadverbinding die de toplaag met de onderliggende structuur van 3D 
Adaptable Building Skin verbindt. De structuur van 3D Adaptable Building Skin is een vertaling 
van eigenschappen en elementen in de dermis. En als laatste wordt het element afgemaakt 
met een toplaag aan de onderzijde die evenals aan de bovenzijde wordt verbonden met 
draadverbindingen aan de toplaag . Deze toplaag beschermt het element tegen externe 
invloeden net zoals de hypodermis dit doet voor de mensel ijke huid. 

buiten 
Epidermis 

Verbindingslaag 

Verbindingslaag 

Figuur 3.7: Directe vergelijking van de geschematiseerde huid en de bouwkundig toepasbare verta ling. 
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4 30 Adaptable Building Skin 

4.1 Opbouw doorsnede 
De doorsnede zoals verklaard in hoofdstuk 2.2 komt voor in de twee orthogonale richtingen 
van het gevelelement. Door de doorsneden lopen c.ilindrische ballonnen kru islings over elkaar. 
Om 3D Adaptable Building Skin uit te werken is de uitwerking van de doorsnede voldoende om 
het totale gevelelement te kennen. 

Figuur 4.1: Inzoomen op een stukje van het gevelelement waarbij een doorsnede zichtbaar wordt. 

4.1.1 Mantelbuisjes en stalen kabels 
De diagonale staven die in eerste instantie de vertaling zijn van de elastine vezels, kunnen 
gezien worden als stalen kabels. Om deze kabels de elastische werking te geven als elastine 
vezels, worden zij aan beide uiteinden verbonden met een veer. Deze veer zorgt ervoor dat de 
kabel over zijn gehele lengte elastisch werkt. Wanneer de vervorming van de doorsnede erg 
groot is, zullen de veren een maximale rek hebben en gaan werken als de elastine vezels die 
zorgen voor de rek. 

De horizontale staafjes die in eerste instantie de vertaling zijn van de collageen vezels maken 
in de doorsnede contact met de stalen kabels en de cilindrische ballonnen. Zij moeten 
weerstand kunnen bieden tegen de ballonnen en moeten een verbinding vormen met de stalen 
kabels. Uit maquetteonderzoek bleek dat de kabels geen gelijkmatige krachten kunnen 
doorgeven wanneer zij direct aan de horizontale staafjes verbonden zijn. Om dit op te lossen 
zijn de horizontale staafjes uitgevoerd als holle mantelbuizen waardoor de staalkabels lopen. 

De stalen kabels kunnen geweven worden door twee lagen van de doorsnede (figuur 4.2). Dit 
biedt constructieve voordelen, omdat de hoek van de kabels scherp is, waardoor de verdeling 
van krachten in verticale richting horizontaal ontbonden kan worden. De staalkabels werken 
door het weefpatroon en de holle mantelbuizen als een glijdende kabel. De veren aan de 
uiteinden zorgen dat de stalen kabels een elastische werking hebben en voorgespannen 
blijven. Door aan beide zijden een veer toe te passen, zal de voorspanning over de gehele 
doorsnede wellicht gelijkmatig verdeeld zijn. De stalen kabels die de doorsnede aan de boven 
en onderzijde beëindigen lopen horizontaal door de buisjes. Het gevelelement zou eventueel in 
de dikte kunnen worden uitgebreid waarbij er enkele lagen bijkomen en de randkabels een 
stukje opschuiven. 
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Figuur 4.2: Kabelverloop door holle buisjes. 
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Door de complexe symmetrische opbouw van de doorsnede zullen de krachten in de kabels in 
bepaalde gedeelten elkaar opheffen (figuur 4.2). Wanneer aan de kabels getrokken wordt, is 
duidelijk dat de trekkracht die horizontaal wordt ingebracht, zich als een verticale kracht 
manifesteert. Bij gelijke trekkrachten zullen alle trekkrachten in de kabels elkaar opheffen. Dit 
systeem biedt het voordeel dat alle krachten gelijkmatig verdeeld zijn over een volledige 
doorsnede. Een bijkomend voordeel van dit systeem is dat wanneer een externe belasting 
wordt aangebracht alleen de trekspanning in de kabels dient te worden verhoogd om te 
extreme vervormingen te reduceren. In samenwerking met de ballonnen die door de cellen 
(holle ruimten in de doorsnede) zullen lopen, biedt dit systeem vele mogelijkheden. 

4.1.2 Cilindrische ballonnen. 
De cilindrische ballonnen die door de doorsneden zullen lopen, liggen in elke laag parallel aan 
elkaar. Per laag worden zij haaks op elkaar gelegd. Deze opeenstapeling is mogelijk door de 
structuur van kabels en de holle gangen die ontstaan in het 3 dimensionale vlak. Het voordeel 
van deze opeenstapeling is dat een oppervlaktelast of puntlast over een groot oppervlak 
gelijkmatig verdeeld wordt, vergelijkbaar met de werking van de extracellulaire matrix in de 
menselijke huid. De cilindrische ballonnen komen in de doorsneden niet in direct contact met 
de glijdende kabels, omdat dit te veel slijtage zou opleveren. De contactvlakken zijn 
beschermd door de mantelbuizen die hierdoor een vaste positie in de doorsnede hebben, 
doordat zij in de ballonnen worden gedrukt. 
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Figuur 4.3: Ligging van de cilindrische ballonnen in de doorsnede. 

4.1.3 Verbindingen mantelbuizen 

.: 
I I 

.I 

\ 
\ 

I 
I 

\ 
\ 

----
·L 

De mantelbuizen in het lijf van de doorsnede moeten dubbel worden aangebracht, omdat de 
stalen kabels in het geweven net hier langs elkaar zullen lope1. De geleiding van de kabels kan 
worden verzorgd door twee mantelbuizen aan elkaar vast te maken met een aluminium klem. 
In figuur 4.4 is weergegeven op welke plekken de verbindingen nodig zijn. Ook is in deze 
figuur met rood aangegeven waar een haaks hierop staande doorsnede loopt met eveneens 
dubbele mantelbuizen. 
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4.1.4 Benodigdheden aan de randoplegging. 

Afstudeerscriptie, Deel I 

Om de kabels de eindige, elastische werking te geven, dienen bij de randoplegging veren te 
worden aangebracht. Voor een eindige elastische werking zijn drukveren de beste oplossing, 
omdat bij volledige indrukking van de veren, de kabels de krachten volledig moeten 
overnemen. In deze toestand is er door de hogere stijfheid van de stalen kabels nauwelijks 
nog rek in het systeem, net als in menselijke huid de samenwerking van elastine en collageen 
vezels. De luchtdruk in de cilindrische ballonnen zal moeten kunnen worden geregeld . Daarom 
hebben zij een ventiel aan het uiteinde nodig waar lucht in kan worden gebracht. 
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Figuur 4.5: Randoplegging met ventielen en drukveren. 
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4.1.5 Maquette doorsnede 
De doorsnede zoals omschreven vormt het onderwerp van het mechanisme onderzoek van dit 
afstudeerproject. Om de samenwerking van de elementen in de doorsnede te kunnen testen is 
een maquette gemaakt zoals een doorsnede er in werkelijkheid uit zou komen te zien. In 
plaats van ballonnen zijn in het 2 dimensionale vlak staafjes gebruikt die ballonnen simuleren 
als oneindig stijve elementen. 
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4.2 3D Adaptable Building Skin 
De doorsneden (Hoofdstuk 4.1) bevinden zich rastervormig geweven in het 3 dimensionale 
element. De doorsneden zijn door elkaar geweven zoals eerder weergegeven in de figuren 3 .1 
en 3.2. In figuur 4.10 is te zien waar de doorsneden zich bevinden en in figuur 4.11 is te zien 
hoe de complexe structuur 3 dimensionaal in elkaar zit. Geen enkele doorsnede is direct met 
elkaar verbonden en dit biedt een grote vervormingvrijheid. In de geweven doorsneden zijn 
holtes die te zien zijn in de figuren 4.12 en 4.13. Hierin kunnen de cilindrische ballonnen 
gelegd worden, zodat de kabels en mantelbuizen in verschillende doorsneden kunnen gaan 
samenwerken als een 3 dimensionaal systeem in een plaatvormig gevelelement. In figuur 4.14 
en 4.15 is uiteindelijk te zien hoe de ballonnen per laag gelegd kunnen worden om het 
systeem compleet te maken. 
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In hoofdstuk 6 wordt de geometrie beschreven, die is gebruikt in "Deel 2: Mechanisme 
Onderzoek" van dit afstudeerverslag. Het gevelelement heeft een afmeting van 2 x 2 meter. 
De volgende figuren geven opbouwend weer hoe het gevelelement in deze situatie eruit zou 
komen te zien. In hoofdstuk 6 worden eveneens de materialen en hoeveelheden beschreven. 

Figuur 4.15: Isometrie met randbalken met doorsneden. 

Figuur 4.17: Isometrie met randbenodigdheden. 
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Figuur 4.16: Isometrie met cilindrische ballonnen. 

Figuur 4.18: Isometrie met elastische toplaag. 
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5 Mogelijkheden en meerwaarde 
3D Adaptable Building Skin is niet alleen een gevelelement dat kan dienen als dakhuid of 
gevelhuid, maar heeft de bijzondere eigenschap dat het 3 dimensionale vervormingen kan 
ondergaan zoals de menselijke huid. De weerstanden die optreden bij vervormingen zij n 
relatief laag en kunnen gestuurd worden door de elastische werking van de stalen kabels en de 
veren aan de randen. 

5. 1 Vervormingen 

5.1.1 Extra kabel voor het manipuleren van vervormingen 
De structuur van het mechanisme biedt de mogelijkheid om een extra kabel toe te voegen. 
Deze kabel of kabels kunnen zoals weergegeven in figuur 5.1 van linksonder naar boven in het 
midden en naar rechtsonder met de structuur worden ingeweven in de doorsnede. Door 
horizontaal aan beide zijden van de kabel te trekken wordt een verticale kracht ingebracht die 
de volledige doorsnede naar onderen buigt. De doorsnede kan zo gemanipuleerd worden 
vervormd . Evenals de blauwe kabel kan er ook een tegengestelde kabel worden ingeweven 
zoals de rode kabel aangeeft in figuur 5.1. 
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Figuur 5.1: Toegevoegde trekkabel ten behoeve van lokale vervormingen. 

Een beperking van deze methode is dat de vervorming nooit groter kan zijn dan de dikte van 
het gevelelement. Wanneer het element in zijn grootste uitbuiging verkeert, is de extra kabel 
volledig horizontaal. Het horizontaal spannen van deze kabel vergt enorm veel trekkracht en is 
theoretisch gezien onmogelijk. De maximale vervorming moet daarom geschat worden op iets 
minder dan de dikte van het element. In "Deel 2: Mechanisme Onderzoek" is de 
krachtswerking en de werking van het mechanisme van de 2 dimensionale doorsnede 
onderzocht. 
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5.1.2 Maquetteonderzoek 
Om de hypothese in hoofdstuk 5. 1.1 te bewijzen is een maquette gemaakt van een doorsnede 
waarin een extra kabel is geweven. De structuur van de doorsnede heeft weliswaar de 
eigenschap om een extra kabel in het bestaande patroon te kunnen weven, maar biedt geen 
plaats deze kabel in hetzelfde vlak te plaatsen. De extra in te weven kabel moet daarom 
zijdelings van de originele doorsnede worden vastgemaakt met behulp van aluminium 
klemmen. In figuur 5.4 is te zien hoe de extra kabel is bevestigd zijdelings van het 2 
dimensionale vlak van de doorsnede. In deze maquette is gebruik gemaakt van taairips in 
plaats van aluminium klemmen. 

De structuur waarin de extra kabel wordt geweven is echter niet vloeiend, maar verloopt met 
horizontale onderbrekingen waarbij de kabel onder verschillende hoeken moet trekken. In de 
maquettestudie is gebruik gemaakt van verticale staafjes in plaats van cilindrische ballonnen, 
omdat deze niet 2 dimensionaal bruikbaar zijn. Wanneer in een 3D model cilindrische 
ballonnen worden toegepast, zal de vervorming veel vloeiender verlopen, omdat de ballonnen 
de druk gelijk over de lengte zal verdelen waardoor de hoeken van het weefpatroon veel 
gelijkmatiger zullen worden. 

De vervormingen die in de maquettestudie mogelijk zijn, zijn een opwaartse en neerwaartse 
beweging. De kromming is gelijkmatig en kan met wein ig kracht worden bereikt. De weerstand 
die optreedt om de vervorming met de extra kabel te bereiken zijn ten eerste het verlengen 
van de origineel aanwezige kabels die verlengd worden met de veren aan de randopleggingen 
en de wrijving die optreedt in het contact van de mantelbuizen en de stalen kabels. De 2 
dimensionale doorsnede is in deze opstelling tussen twee plexiglazen platen bevestigd, omdat 
de doorsnede anders uit zijn vlak zou willen verplaatsen. Deze rotatie wordt veroorzaakt door 
het excentrisch aanbrengen van de extra kabel. De wrijving tegen de plexiglazen platen gaf 
ook enige weerstand. In het 3 dimensionale systeem zullen de mantelbuizen uit de doorsnede 
dermate het ballonoppervlak insnoeren dat de doorsnede niet zal kunnen kantelen. 
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5.2 Mogelijkheden 
De extra ingeweven kabels kunnen op meerdere wijzen worden benut. Zij kunnen in het 3 
dimensionale gevelelement op verschillende wijzen werken, omdat zij zowel in de x-richting als 
in de y-richting van het vlak kunnen worden ingeweven. Hieronder volgen enkele mogelijke 
vervormingen die met dit systeem kan worden gemanipuleerd. Uiteraard kan 3D Adaptable 
Building Skin ook als niet vervormend gevelelement worden gebruikt. Voorbeelden van de 
toepassing van zowel vervormingen als opties waarbij niet gebruik is gemaakt van een 
manipuleerbare vervorming zijn te zien in "Deel 3 : Corpus Vivera Architectura" . 

5.2.1 Concave of convexe vervorming. 
De concave of convexe vervorming is de vervorming zoals deze is weergegeven in de 
maquettestudie en de figuren 5. 7 en 5.8. Zou men de onderzochte doorsnede plaatsen in een 
3 dimensionaal gevelelement, dan zou de vervorming er uit zien zoals weergegeven in de 
figuren 5.9 en 5.10. De vervorming wordt aan een zijde gemanipuleerd, terwijl dit beter werkt 
als aan beide zijden van de extra kabel wordt getrokken. Bij t wee tegengesteld ingebrachte 
extra kabels kan het gevelelement concaaf en convex worden getrokken en zal de gevel als 
het ware gaan "ademen". 
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Figuur 5.7 en 5.8: Gemanipuleerde concave I convexe vervorming veroorzaakt door de blauwe I rode extra kabel. 
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Figuur 5.10: Voorbeeld van convexe en concave vervormingen. 

5.2.3 Meervoudige vervormingen 
Wanneer van de in dit onderzoek gebruikte geometrie wordt afgeweken en een breder element 
wordt gebruikt, kan een meervoudige vervorming worden opgewekt. De extra kabel wordt 
doorgeweven totdat hij weer het buitenste stramien van de doorsnede bereikt en hier wordt 
het element beëindigd. Wanneer men nu een vervorming manipuleert, zal zoals weergegeven 
in de figuren 5.11 en 5.12 een meervoudige kromming ontstaan in de doorsnede. Vanuit deze 
werkwijze is men niet meer afhankelijk van een vaste stramienmaat en zijn meerdere soorten 
convexe en concave vervormingen te bereiken. Zoals weergegeven in figuur 5.11 lopen de 
blauwe en rode kabel hier niet meer gespiegeld en zullen de tegengestelde vervormingen niet 
meer identiek zijn, maar verschuiven naar een ander buigpunt. 
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Figuur 5.11 : Onvervonnd element met meervoudige vervorming. 
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5.2.3 Lopende vervorming 
Toepassing in een rechthoekig vlak is ook mogelijk. Een voorbeeld is gegeven in figuur 5.9. 
Tevens ontstaat hierbij de vrijheid om in de lengterichting geen extra kabel te gebruiken en in 
de dwarsrichting afzonderlijk bestuurbare extra ingeweven kabels. Wanneer er aan het begin 
van de lange zijde vervormingen wordt opgewekt en deze wordt verschoven naar het andere 
eind van de lange zijde, ontstaat een golfbeweging. De aansturing van de vervorming zal in de 
doorsneden hetzelfde zijn als in de figuren 5.7 en 5.8. In de figuren 5.14 en 5.15 is een 
voorbeeld van een toepassing gegeven. 
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Figuur 5.13: Voorbeeld van een vervorming in een rechthoekig vlak. 
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5.3 Architectonische meerwaarde 
Gebruik van 3D Adaptable Building Skin is toekomstgericht. Waarom zou het nodig zijn om een 
ruimte of gebouw te creëren dat van vorm kan veranderen en zijn volume kan aanpassen? Het 
antwoord op deze vraag rust in de eisen van een opdrachtgever of de eisen die de architect 
aan zijn ontwerp stelt. De mogelijkheid bestaat en kan een grote invloed hebben op het 
ontwerp van een gebouw. De architect heeft de mogelijkheid om zijn gebouw expressiever zijn 
boodschap te laten overbrengen in de bouwdelen, gevels, dak of volledig als gebouwhuid. Zo 
kan een ruimte zich aanpassen aan de hoeveelheid gebruikers in een ruimte door de ruimte te 
laten groeien in de breedte en/of hoogte. Dit heeft als resu ltaat dat de ruimte inwendig 
verandert, maar ook dat het volume van de ruimte aan de buitenzijde verandert, wat weer een 
andere betekenis met zich mee brengt. Andere mogelijkheden zijn in grote schaal bijvoorbeeld 
lopende golven of bulten over een gevel, reliëfeffecten als logo's en afbeeldingen, uitspraken of 
teksten en zelfs scènes, omdat het reliëf in de tijd kan worden veranderd. In "Deel 3: Corpus 
Vivera Architectura" is een ontwerp gemaakt waarbij 3D Adaptable Building Skin is toegepast 
en de expressie van het concept fundeert. 
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Naast zijn vervormingeigenschappen heeft 3D Adaptable Building Skin goede isolatie 
eigenschappen (zie hoofdstuk 7.1). De gevelafdichting op detailniveau kent vanwege de 
toepassing van Qualatex weinig moeilijkheden. Kleur, transparantie of transparante kleuring is 
mogelijk om in alle situaties een juiste keuze te kunnen maken. Daarnaast wordt het mogelijk 
om krommingen niet meer te moeten benaderen met rechte lijnen, maar kan een kromming 
worden uitgevoerd als een kromming . 

Nadelen van 3D Adaptable Building Skin zijn dat er moet worden gewerkt met een vaste 
stramienmaat. Gebruik van enkelvoudige vervormingen of meervoudige vervormingen kent 
wel een verschil in breedte, maar toch zal een vaste stramienmaat moeten worden 
aangehouden. Een lichte afwijking in de breedte kan het element wel aan, omdat het in de 
doorsnede elastisch meewerkt. Daarnaast is het niet noodzakelijk om "de in dit onderzoek 
gekozen geometrie" te volgen en eventueel een element met meerdere lagen in de dikte of 
een grotere of kleinere breedte toe te passen. 

5.4 Aandrijving vervormingen 
Om de extra kabel te kunnen trekken, is een systeem nodig dat veel kracht kan opwekken om 
een hoge trekkracht te kunnen ingeven. In het systeem bestaan veel weerstanden, zoals het 
intrekken van de originele kabels, vervormen cil indrische ballonnen, wrijving in de 
mantelbuizen en het intrekken van de tegengestelde extra kabel, die moeten worden 
overschreden om een manipuleerbare vervorming tot stand te kunnen brengen. Aangezien om 
de 15 cm een nieuwe doorsnede in het systeem zit in twee richtingen, is het systeem met 
minimale benodigdheden ontworpen. 

In het voorstel dat in de figuren 5.17 en 5.18 is weergegeven wordt gebruik gemaakt van een 
grote rode veer die de gevel constant concaaf vervormt. De blauwe trekballon die aan de 
tegengestelde kabel is verbonden, is nu volledig gestrekt. Wanneer in de onderste details de 
opening van de hogedrukleiding naar de slangen en vervolgens naar de trekballonnen 
opengaat, worden de trekballonnen met hoge druk opgepompt. Door de verkorting in lengte 
bij het bollen van de trekballonnen worden de blauwe kabels met grote, maar geleidelijk 
ingevoerde, kracht omlaag getrokken. Ook wordt via een doorvoer in het systeem een 
luchtslang naar boven gevoerd waar exact hetzelfde gebeurt. De vervorming wordt nu aan 
beide zijden gelijk ingevoerd, waardoor het gevelelement zich symmetrisch zal vervormen. De 
gevel is nu convex vervormd. 

Wanneer weer behoefte is aan de holle vorm, wordt de opening naar de luchtslang gesloten en 
zal de trekballon geleidelijk leeglopen. De grote veer zal het element weer in haar 
oorspronkelijke concave vorm trekken en geleidelijk de trekballon leegtrekken. Dit is mogelij k 
door het overdrukventiel dat op de trekballonnen is geplaatst. Dit betekent overigens wel dat 
bij concave vervorming het systeem onder constante druk gehouden moet worden. Hoeveel 
druk er constant moet zijn en hoe snel de trekballon leegloopt, is afhankelijk van de grootte 
van het ventiel. In concave situatie zal de veer uitgetrokken zijn en de trekballon bol. In de 
convexe situatie zal de veer ingetrokken zijn en de trekba llon gestrekt. 
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Berekening grootte trekballen: 
Maximale treklengte aan 2 zijden = 232 mm 
Treklengte per zijde = 116 mm 

I 
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I : 

Figuur 5.16: Bepaling ballondoorsnede. 

H1 = hoogte trekballon = 2*r 
H2 = Treklengte = 116 mm 
Htot = H1 + H2 
2*Htot = Omtrek trekballon = 2*n*r 
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2*Htot = 2*n*r 
2(Hl + H2) = 2*n*r 
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Figuur 5.17: Convex vervormde toestand. 

Figuur 5.19: Convex vervormde toestand. 

Naam: 
Srudentnummer: 
Datum: 

A.B. Suma 
0552518 
03-04-2007 

Afstudeerscriptie. Deel I 

/ 

Figuur 5.18: Concave vervormde toestand. 

Figuur 5.20: Concave vervormde toestand. 
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6 Materiaalkeuze 
Teneinde de juiste werking van het mechanisme, vergelijkbaar met menselijke huid en 
bruikbaar als bouwkundig gevelelement, is gezocht naar materialen die in de handel tegen lage 
prijs en eenvoudig verkrijgbaar zijn. 

6.1 Materiaalkeuze originele doorsnede 

6.1.1 Stalen kabels. 
De stalen kabels zullen naar verwachting geen grote trekkrachten hoeven te verwerken. 
Afhankelijk van de optredende trekkrachten, veroorzaakt door belastingen en gemanipuleerde 
vervormingen, ontstaat wrijving tussen de stalen kabels en de mantelbuizen. De diameter is 
hypothetisch bepaald aan de hand van breeklast en handelsmaten. Hierbij zou men eventueel 
kunnen voldoen met stalen kabels die als remkabels voor fietsen worden gebruikt. In de 
bevindingen van "Deel 2: Mechanisme Onderzoek, Hoofdstuk 8" blijkt dat met een stalen, 
gedraaide trekkabel met een doorsnede van d=2 mm wellicht voldaan kan worden. Om 
onderhoud te beperken is gekozen voor RVS kabels. 

Figuur 6.1: Stalen kabels. d=2 mm 

6.1.2 Mantelbuizen. 
Om de stalen kabels als glijdende kabels te kunnen laten functioneren en zodanig te weven 
van linker randoplegging naar rechter randoplegging, wordt een bijpassend fietsonderdeel 
gebruikt. De mantelbuizen die eveneens in de fietsindustrie worden gebruikt om remkabels te 
gelijden en beschermen voldoen aan alle vereisten. Ze maken goed contact met de cilindrische 
ballonnen en hebben een relatief lage wrijving met de glijdende stalen kabels . De 
mantelbuizen hebben een doorsnede van d=6 mm en bestaan uit drie lagen; de kunststoffen 
buitenlaag, een gedraaide stalen middenlaag en een teflon binnenlaag. De buitenlaag van de 
mantelbuizen kunnen in vele kleuren kunststof worden uitgevoerd en werken elastisch mee 
met de krommingen. De stalen middenlaag zorgt voor de stijfheid en geeft enige weerstand 
tegen buiging. Doordat deze laag gewikkeld is, kan de kabel tot grote kromming gebogen 
worden. De teflon binnenlaag zorgt voor een relatief lage wrijving in het contact met de stalen 
kabels. 
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6.1.3 Cilindrische ballonnen. 
De cilindrische ballonnen worden vervaardigd van ETFE folie. Deze folie is transparant of 
translucent verkrijgbaar en kan volledig volgens de eigenschappen van het systeem werken. 
De folie heeft de eigenschap de relatief lage interne luchtdruk goed te kunnen vasthouden en 
daarnaast de vervormingen goed te kunnen volgen. Een dikker en stugger materiaal zou hier 
meer moeite mee hebben, waardoor een wel pf niet gemanipuleerde vervorming veel 
weerstand zou ondervinden en een ongelijkmatig verloop van de vervorming. Ook in de 
doorsnede (figuur 5.11) kan dit materiaal zich goed vormen in de structuur van kabels en 
mantelbuizen. De ballonnen worden in de naden gelast en zijn zodoende in elke lengte en 
doorsnede verkrijgbaar. De dikte van de folielaag is afhankelijk van de benodigde interne druk 
in de ballonnen. De ballonnen worden gemaakt met een doorsnede van 90 mm en zullen zich 
eenmaal in de doorsnede vormen naar de ruimten en optredende drukkrachten. 

Figuur 6.4: Voorbeeld van en toepassing van ETFE folie in een luchtkussendak in Leiden 
(Bron: http://www.buitink-technologie.nl) 

6.1.4 Toplaag gevelelement. 
De toplaag van het gevelelement moet zorgen dat het systeem volledig waterdicht is. 
Daarnaast moet deze dunne, transparante toplaag elke kromming van het element kunnen 
volgen zonder te veel weerstand te bieden. Om dit te kunnen bereiken is gekozen voor 
Qualatex. Dit is een materiaal dat normaliter gebruikt wordt voor de vervaardiging van 
ballonnen zoals deze beter bekend zijn als feestelijke versiering. Dit materiaal kan echter in 
grote hoeveelheid geproduceerd worden uit de rubberboom en heeft de eigenschappen 
waterdicht te zijn en elastisch in zijn vlak in alle richtingen. De duurzaamheid van dit materiaal 
moet worden gezocht in zijn chemische samenstelling. De rubberboom levert vele producten 
van stijf rubber tot zeer elastische materialen. Tussen deze twee uitersten moet een passende 
chemische samenstelling worden gekozen die voldoet aan de vereisten. Afhankelijk van de 
toegepaste dikte en chemische samenstelling zal deze laag in meer of mindere mate 
weerstand tegen buiging bieden en kwetsbaar zijn voor vandalisme. Belangrijk is dat dit 
materiaal waterdicht is, ook op de plekken waar de verbindingen worden gevormd in de 
knooppunten, en elke vervorming van het gevelelement kan volgen . Daarnaast kan dit 
materiaal transparant of translucent worden geleverd met of zonder kleuring . 

Figuur 6.5: Qualatex ballonnen 
(Bron: http://www.allparty.co.uk) 
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6.1.5 Bevestigingsmiddelen. 
Ten eerste zijn aluminium klemmen (figuur 4.3) nodig om de mantelbuizen in de doorsnede 
aan elkaar te bevestigen. Wanneer gekozen wordt voor mantelbuizen met een diameter van 6 
mm, kan worden voldaan met klemmen met een dikte van 2 mm. Deze klemmen bieden een 
goed contactvlak met de cilindrische ballonnen en zijn zeer eenvoudig te bevestigen. Twee 
mantelbuizen passen exact in de klemmen en . met een licht hamerslag deukt de klem 
waardoor de mantelbuizen volledig geklemd zijn. In figuur 6. 7 zijn deze aluminium klemmen 
afgebeeld zoals ze ook gebruikt zijn in "Deel 2: Mechanisme Onderzoek, Hoofdstuk 8". 

6.1.6 Veren en ventielen 
De veren die in het ontwerp van de randoplegging naar voren kwamen (figuur 4.6) moeten 
afhankelijk van de gedrag en de grootte van krachten van het mechanisme gekozen worden. 
Op Internet (figuur 6.8) kunnen eenvoudig veren naar afmetingen en krachtberekening 
worden bepaald en eventueel besteld . Om veel onderhoud en controle te voorkomen, is het 
aan te raden te kiezen voor roestvast stalen veren. De ventielen die eveneens in de 
randopleggingen zijn opgenomen (figuur 4.6), worden bij de vervaardiging van de cilindrische 
ballonnen direct bevestigd. Ook de ventielen kunnen het beste worden vervaardigd van 
roestvast staal en zijn in de handel in vele maten en grootten leverbaar. 
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6.2 Materiaalkeuze t.b.v. manipuleerbare vervorming 
Onderstaande elementen zijn nodig om een gemanipuleerde vervorming tot stand te brengen. 
In hoofdstuk 5 wordt uitgelegd welke mogelijkheden en welke benodigdheden hiervoor nodig 
zijn. In figuur 5.17 tot en met 5.20 zijn de elementen in de ontworpen details geplaatst. 

6.2.1 Extra kabels. 
De extra kabels ten behoeve van de manipuleerbare vervorming (hoofdstuk 5.1..1) zullen 
waarschijnlijk een grotere trekkracht moeten verwerken dan de originele kabels die in het 
systeem zitten. Wanneer het systeem nagenoeg recht getrokken is, zal de kracht theoretisch 
oneindig groot zijn. De uiterste vervorming bestaat dus alleen theoretisch en zal een enigszins 
kleiner zijn. In "Deel 2: Mechanisme Onderzoek" van deze afstudeerscriptie wordt hier dieper 
op ingegaan. De diameter van de extra kabels wordt hypothetisch gesteld op d=3 mm en 
bestaande uit RVS staal. 

6.2.2 Extra mantelbuizen 
Aangezien er extra kabels in het systeem geweven worden, zijn ook extra mantelbuizen nodig 
om de extra kabel te geleiden. De diameter van de mantelbuis is groter dan de originele 
mantelbuizen, omdat de diameter van de extra kabel ook groter is. Passend bij de extra kabel 
is een mantelbuis verkrijgbaar met een diameter van d=Smm. 

6.2.3 Trekballonnen 
De ballonnen hebben een doorsnede van 204 mm en worden gemaakt van een nader te 
bepalen folie. Aan de bovenzijde zal een aansluiting moeten komen voor de extra kabel en aan 
de onderzijde een aansluiting om het geheel vast te maken een de constructie van het 
gebouw. Verder zal een overdrukventiel in de trekballon geplaatst moeten worden. 

6.2.4 Trekveren 
De trekveren die zorgen voor een tegengestelde vervorming ten opzichte van de 
trekballonnen, moeten nader worden bepaald in constructief onderzoek. Veren werken maar in 
een klein gebied lineair en in dit gebied zal de veer moeten kunnen verlengen over een lengte 
van 116 mm . 

6.2.5 Sluitmechanisme 
Een afsluitmechanisme om de verbinding van de hogedrukleiding te openen of te sluiten kan 
eenvoudig worden besteld op Internet. In de pneumatiek is het gebruikelijk om dit soort 
producten te vervaardigen uit aluminium of kunststof. In figuur 6.10 zijn twee soorten 
afstuitmechanisme weergegeven. 

6.2.6 Overige 
De luchtslangen worden vervaardigd van polyethyleen en de hogedrukleiding van hoogwaardig 
kunststof. Om de extra geweven kabel in het systeem te bevestigen zijn ook extra aluminium 
klemmen nodig. Deze klemmen zijn in verschillende maten verkrijgbaar. 

Figuur 6.10: Luchtslangen. blokkerventiel, verdeler. snelontluchter. 
(Bron: http://pneumatiekshop.nl) 
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6.3 Geometrie en hoeveelheden 
In het afstudeeronderzoek is gekozen voor een geometrie die representatief is voor gebruik in 
de bouw. Dit betekent dat het gevelelement eenvoudig zou kunnen aansluiten op bestaande 
bouwelementen. Hierbij is rekening gehouden met traditionele maatvoering, eenvoudige 
montage en waarschijnlijke behoeften in toepassing. 

6.3.1 Geometrie 30 Adaptable Building Skin 
-Dikte 
- Lengte 
- Breedte 
Oppervlakte 

20 :so 
i90 

318 mm 
2000 mm 
2000 mm 
4 m2 

75 
35 ---- ·- -

150 20. 
9 0 

Figuur 6.12: Geometrie van de doorsnede van 3D Adaptable Building Skin. 

figuur 6.13: 3D Adaptable Building Skin zonder voorzieningen voor manipuleerbare vervormingen. 
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6.3.2 Onderdelen origineel element 
- Stalen kabels 

Lengte Randkabels 
Lengte Veldkabels 
Diameter 

- Mantelbuizen 
Lengte 
Diameter 

- Cilindrische ballonnen 
Lengte 
Diameter 

- Aluminium klemmen 
Lengte 
Uitwendige hoogte 
Lijfdikte 

- Qualatex toplaag 
Lengte 
Breedte 

- Randmiddelen 
Diameter veren 
Lengte veren 
Diameter ventielen 
Diameter luchtslangen 

- Stalen frame 
(te bepalen na constructieve berekeningen) 

Hoeveelheden per doorsnede: 
Stalen kabels 
Mantelbuizen 
Cilindrische ballonnen 
Aluminium klemmen 
Randmiddelen veren 
Randmiddelen ventielen 
Randmiddelen Luchtslangen 
Stalen frame 

Hoeveelheden per 30 element: 

2300 mm 
2300 mm 
2mm 

190 mm 
6 mm 

2000 mm 
90 mm 

20 mm 
10 mm 
2 mm 

2100 mm 
2100 mm 

8 mm 
100 mm 
20 mm 
5 mm 

L 300x100x14 

6x2300 = 13,8 meter 
54x190 = 10,26 meter 
4x2000 = 8 meter 
54 klemmen 
12 veren 
4 ventielen 
4 luchtslangen 
2 keer 

Afstudeerscriptie. Deel I 

Hieronder genoemde hoeveelheden zijn afhankelijk van de grootte van het element. In deze 
situatie gaat men uit van een gevelelement met de afmetingen zoals aangegeven in hoofdstuk 
6.6.1. 

Stalen kabels 
Mantelbuizen 
Cilindrische ballonnen 
Aluminium klemmen 
Qualatex toplaag 
Randmiddelen veren 
Randmiddelen ventielen 
Randmiddelen Luchtslangen 
Stalen frame 
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6.3.3 Benodigdheden Manipuleerbare vervormingen 
- Extra kabel 

Lengte 
Diameter 

- Mantelbuizen 
Diameter 
Lengte 

- Trekballonnen 
Diameter 

- Grote trekveren 
Lineaire treklengte 

Hoeveelheden oer doorsnede: 
Extra kabels 
Mantelbuizen 
Trekballonnen incl. 
Grote trekveren 
Sluitmechanismen 
Luchtslangen 
Hogedrukleiding 

Hoeveelheden per 3P element: 

2400 mm 
3 mm 

8mm 
190 mm 

204 mm 

116mm 

2x2400 = 4,8 meter 
9x190 = 1, 71 meter 
2 keer 
2 keer 
2 keer 
1 meter 
1 meter 

Afstudeerscriptie. Deel I 

Hieronder genoemde hoeveelheden zijn afhankelijk van waar en hoe men wil vervormen. In 
deze situatie gaat men uit van een gevelelement zoals aangegeven in hoofdstuk 6.6.1, waarbij 
elke doorsnede kan worden vervormd. 

Extra kabels 
Mantelbuizen 
Trekballonnen incl. 
Grote trekveren 
Sluitmechanismen 
Luchtslangen 
Hogedrukleiding 
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7 Bouwfysische eigenschappen 
De doorsnede van 3D Adaptable Building Skin bestaat voornamelijk uit stalen kabels en 
cilindrische ballonnen. De cilindrische ballonnen geven de schijn dat het gevelelement wel eens 
een hoge isolatiewaarde kan hebben. Een hoge isolatiewaarde van lucht treedt echter alleen op 
wanneer de ballonnen gevuld zijn met stilstaande lucht. Aangezien het gevelelement bloot 
wordt gesteld aan grote temperatuurverschillen tussen het binnen- en buitenklimaat zou er 
convectie kunnen optreden, dit wil zeggen dat de lucht gaat stromen tussen de koude en 
warme gebieden. De doorsnede van de ballonnen is hier de meest bepalende factor in welke 
mate stroming mogelijk is. Het op druk houden van de cilindrische ballonnen zal wellicht 
weinig invloed hebben, omdat het bijvullen van de ballonnen zeer gering zal zijn. 

Naast de ballonnen bestaat de doorsnede ook uit stalen kabels. Staal is een goed geleidend 
materiaal voor temperaturen. Aangezien de stalen kabels per laag in de doorsnede elkaar niet 
raken en alleen contact hebben met tussenkomst van een ballon of een mantelbuis, lijken hier 
weinig problemen op te treden. De kabels hebben alleen contact met de randopleggingen en 
de warmte- of koude stroom zou hier geïsoleerd kunnen worden. 

De doorsnede bestaat ook uit holle ruimten. Deze ruimten lopen met geringe onderbreking van 
binnenoppervlak naar buitenoppervlak door de doorsnede. Dit zou kunnen worden gezien als 
een warmtelek, maar ook, aangezien deze ruimte gesloten is en eventueel stilstaande lucht 
bevat, als isolator. Het isolatievermogen van de gang is weer afhankelijk van de grootte van 
de gang en het materiaal waarvan de toplaag wordt gemaakt. Er dient hier ten zeerst te 
worden voorkomen dat er veelluchtstroming kan plaatsvinden. 

Naast de eigenschappen van de doorsnede geldt de isolatiewaarde van het oppervlak. Deze 
isolatiewaarde wordt uitgedrukt in Lambda (doorsnede eigenschappen afhankelijk van 
materiaaleigenschappen en dikte), het temperatuurverschil binnen-buiten en het oppervlak. 
Aangezien 3D Adaptable Building Skin zijn oppervlakte kan vergroten wanneer hij 
gemanipuleerd wordt vervormd, zijn de isolerende waarden van dit gevelelement dynamisch. 
Eventueel kan hier op een creatieve manier in een ontwerp op worden gereageerd. 

Het echte isolerende vermogen van 3D Adaptable Building Skin zal proefondervindelijk moeten 
worden vastgesteld met behulp van de juiste meetapparatuur. 
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8 Productie en uitvoering 

8.1 30 Adaptable Building Skin als Prefab gevelelement 
3D Adaptable kan door zijn vele kleine onderdelen het beste machinaal geproduceerd worden. 
Hiervoor dient te zijner tijd een machinaal proces voor te worden bedacht die de mantelbuizen 
met klemmen aan elkaar vast kan maken en vervolgens alle mantelbuizen op hun plek kan 
houden. Hierna kunnen de stalen kabels erdoorheen worden geweven. Indien de structuur 
open kan worden gehouden, kunnen de cilindrische ballonnen door de holle gangen worden 
getrokken en opgeblazen. Er rest nu alleen nog de toplaag en de randvoorzieningen. Aan de 
hand van een te bouwen prototype in vervolgonderzoek, kunnen verdedigbare uitspraken 
worden gedaan over de beste wijze van produceren van het gevelelement. 

8.2 Montage op de bouwplaats 
De constructie van het gebouw zal in de fase van het aanbrengen het gevelelement al volledig 
af moeten zijn. Aangezien de belastingen en de manipuleerbare vervorming voor extra 
optredende krachten zullen zorgen in de constructie, zal hier rekening mee moeten worden 
gehouden in de berekeningen van de constructie. In het ontwerp van de randopleggingen 
(figuur 5.17 en 5.18) wordt vastgesteld dat alle voorzieningen binnen een bepaalde ruimte 
passen binnen een stalen frame bestaande uit hoek- of U-profielen. Welk type gekozen wordt 
is afhankelijk van de krachtswerking die zal moeten worden bepaald in vervolgonderzoek. 
Wanneer deze factoren zijn vastgesteld, kan het geprefabriceerde gevelelement met 
afmetingen van 2x2 meter (figuur 5.13) meteen op de constructie worden gemonteerd met 
behulp van bouten. Afhankelijk van het gewenste soort vervorming (Hoofdstuk 5) kunnen 
andere afmetingen worden gekozen. 

Dit betekent dat op de bouwplaats de geprefabriceerde elementen worden aangeleverd en met 
behulp van een kraan en bouwplaatsmedewerkers aan de constructie kunnen worden 
gemonteerd. Na de montage van het element worden de benodigde luchtslangen (figuur 6.13) 
aangesloten op de apparatuur die de interne druk in de ballonnen en de luchtdruk in de 
trekballon zullen regelen. Deze apparatuur wordt in een aparte ruimte geplaatst, bijvoorbeeld 
een technische ruimte. De leidingen lopen door de open ruimten in de stalen frames en kunnen 
zo onzichtbaar worden weggewerkt . Na installatie van de regelapparatuur kunnen de 
gevelelementen in werking worden gesteld. Tot slot wordt nog een demontabele afdichting 
geplaatst die de slangen, veren en alle andere voorzieningen in de randopleggingen eventueel 
onzichtbaar wegwerken. Bij onderhoud kunnen de afsluitende panelen worden gedemonteerd 
om eventuele schade of slijtage te herstellen. Op deze manier kan 3D Adaptable Building Skin 
worden ingezet als een prefab bouwelement. In het ontwerp van Corpus Vivera Architectura 
(Deel 3) wordt 3D Adaptable Building Skin ingezet in het ontwerp. In dit deel van het 
afstudeerverslag wordt aan de hand van een ontwerp mogelijkheden gegeven hoe het 
gevelelement op de hoofdconstructie van een gebouw kan worden toegepast en gemonteerd. 

8.3 Mogelijkheden m.b.t. bouwtechniek 
3D Adaptable Building Skin kan de ruimte bieden aan de doorvoor van flexibele slangen. Een 
enkele ruimte waarin de cilindrische ballonnen lopen van randoplegging naar randoplegging 
kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld de doorvoer van een luchtslang, verlichting en energie. 
In het ontwerp van het detail van de "meelopende vervorming" (figuur 5.17 en 5.18) wordt de 
drie wanden van de gang tegelijk vanuit de vloer bestuurd in hun vervormingen door een 
flexibele hogedrukslang door de doorsnede van het gevelelement te leggen. Andere 
doorvoeren lijken hier ook volop mogelijkheden te hebben. Naast doorvoeren kan ook gebruik 
worden gemaakt van de opwarming/afkoeling van de lucht in de cilindrische ballonnen aan de 
buitenzijde van de dooïsneden. Wanneer deze luchtkanalen worden aangesloten op het 
klimaatsysteem van het gebouw, zouden zij energiebesparende mogelijkheden kunnen bieden. 
De luchtdruk in de cilindrische ballonnen moet echter wel gecontroleerd kunnen worden, zodat 
de werking van het element niet verloren gaat. 
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Mechanisme Onderzoek Afstudeerscriptie, Deel 2 

Samenvatting onderzoek 
In Deel 2 van dit afstudeerwerk is onderzocht hoe het mechanisme in de doorsnede van 3D 
Adaptable Building Skin werkt. Allereerst is te lezen hoe de vertaling van de werkelijke twee 
dimensionale doorsnede is gemaakt naar een numeriek rekenmodel. Hierin zijn noodzakelijk 
enkele vertalingen gemaakt betreffende materiaaleigenschappen en constructief gedrag van 
elementen. De ballonnen zijn vertaald naar twee dimensionale staven. Het was noodzakelijk de 
materiaaleigenschappen en het constructieve gedrag van elementen te vereenvoudigen. 
Andere aannamen zijn gebaseerd op inzichtelijkheid van gedrag en resultaten in de 
berekeningen. Door het controleren van elementen en de geometrie in het ïekenmodel, 
werden al enkele eigenschappen van het mechanisme in de doorsnede bekend. 

Na het opstellen van het rekenmodel is eerst explorerend onderzoek gedaan naar de 
eigenschappen van het mechanisme in de doorsnede met behulp van een representatieve 
externe belasting. Het mechanisme wordt gekenmerkt door twee variabele elementen. Dit zijn 
de veren die verbonden zijn aan de stalen kabels en de ballonstaven. De eigenschappen van 
het mechanisme is te bepalen door de variabele stijfheden van de veren en de ballonstaven. 
Om de invloed van de geometrie als eerste te verkennen is om beurten één van de twee 
elementen variabel in stijfheid ingevoerd, terwijl de ander zeer stijf werd ingevoerd. Op deze 
manier werd duidelijk welke begrenzingen in het mechanisme optreden. 

Na de vergaarde kennis zijn grenzen gesteld waaraan het mechanisme zou moeten voldoen. 
Deze grenzen zijn aannamen over de doorbuiging van de doorsnede en de normaalkrachten in 
de kabels en ballonstaven. Hierbij is uit gegaan van bepaalde krachtgrootten waaraan de 
hypothetisch gestelde materiaalkeuzen zouden kunnen voldoen. De grenzen zijn vertaald naar 
een lokaal gebied van waarden van de stijfheden van veren en ballonstaven. Stapsgewijs zijn 
de grenzen verscherpt door achtereenvolgend de verticale verplaatsingen en normaalkrachten 
in kabels en ballonstaven te onderzoeken. Tot slot is het mechanisme met de uiteindelijk 
gekozen materialen met bijbehorende stijfheden onderzocht op constructief gedrag. 

Nu de eigenschappen van het mechanisme en de gewenste stijfheden van de elementen zijn 
bepaald, is onderzoek gedaan naar het principe van de manipuleerbare vervorming. Deze 
vervorming wordt veroorzaakt door extra geweven kabel in het originele weefpatroon van de 
doorsnede. Door de extra kabel aan twee zijden naar buiten te trekken, wordt de doorsnede 
verticaal vervormd. Het onderzoek is uitgevoerd in het voorgaand bepaalde mechanisme, 
waarbij de doorsnede in numerieke simulaties is vervormd. Hierna is het constructieve gedrag 
van de doorsnede met de manipuleerbare vervorming onderzocht en beschreven. 

Om de in het beginstadium gemaakte aannames betreffende materialen en elementen meer 
voet aan de grond te geven, zijn nog twee deelonderzoeken uitgevoerd. Het onderzoek naar de 
optredende wrijving tussen de stalen kabels en de mantelbuizen is uitgevoerd door de student 
Maarten Braem. Doel van dit onderzoek was om uitspraken te kunnen doen over het gedrag en 
de grootte van de wrijvingskrachten. De gemaakte conclusies maken een directe koppeling 
met de optredende normaalkrachten van de kabels in het mechanisme onderzoek. Tevens 
bieden de bevindingen meer inzicht voor vervolgonderzoek. 

Ook is explorerend onderzoek gedaan naar het indrukkingsgedrag van een cilindrische ballon. 
De gemeten indrukking van de mantelbuizen in de cilindrische ballon, afhankelijk van de 
interne druk en de ingebrachte belasting, is vertaald naar een bepaalde zakking. Door de 
cilindrische ballon te beschouwen als een ingedrukte staaf, konden de metingen vertaald 
worden in een fictieve stijfheid. Deze fictieve stijfheid kon vergeleken worden met de 
aangenomen fictieve stijfheid van de ballonstaven in het mechanisme onderzoek . 

Uiteindelijk konden resultaten en analysen uit numerieke berekeningen samengevoegd worden 
met experimentele onderzoeken om te bewijzen of de doorsnede van 3D Adaptable Building 
Skin werkelijk zo werkt als in het ontwerp werd aangenomen. Uiteindelijk is ook meer inzicht 
verkregen in de wijze van de uit te voeren vervolgonderzoeken. 
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1 Inleiding 
De aanleiding tot de keuze van het afstudeeronderwerp was de ontwikkeling in het vierde 
Masterproject van een structuur voor een gevelelement dat unieke eigenschappen in zich lijkt 
te hebben: 3D Adaptable Building Skin. 

1. 1 Probleemstelling 
Het afstudeerproject is gericht op verder onderzoek naar de eigenschappen van het 
mechanisme in de twee dimensionale doorsnede van 3D Adaptable Building Skin, teneinde 
uitspraken te kunnen doen over de eigenschappen en de werking van het mechanisme in de 
derde dimensie en te komen tot een juiste materiaalkeuze. 

1.2 Doelstelling. 
Doelstelling van het mechanisme onderzoek is het begrijpen van het constructieve gedrag van 
het mechanisme in de 2 dimensionale doorsnede van het gevelelement 3D Adaptable Building 
Skin. Naast het mechanisme onderzoek dient het gevelelement verder te worden ontwikkeld 
tot een toepasbaar, realiseerbaar bouwkundig gevelelement. 

1.3 Onderzoeksvraag 
1. Wat zijn de eigenschappen van het mechanisme in de 2 dimensionale doorsnede van 

3D Adaptable Building Skin? 
2. Welke eisen moeten worden gesteld aan de grootte van krachten en de grootte van 

vervormingen in het mechanisme door enerzijds een externe belasting en anderzijds 
een manipuleerbaar ingebrachte vervorming? 

3. Welke materialen zijn geschikt voor toepassing, gelet op de grootte van krachten in het 
mechanisme? 

4. Biedt de doorsnede van 3D Adaptable Building Skin voldoende mogelijkheden op grond 
waarvan experimenteel prototypeonderzoek kan worden verricht? 

1.3 Aanpak/werkwijze. 
1. De geometrie gekozen in deel 1 van het afstudeerverslag wordt gebruikt voor het 

mechanisme onderzoek. 
2. Benaderingen van het gedrag en eigenschappen van de materialen volgend uit deel 1 

van het afstudeerverslag worden ingevoerd in een numeriek rekenmodel. 
3. Het rekenmodel wordt getest op een juiste invoer en uitvoer van resultaten. 
4. Een representatieve belasting wordt met het rekenmodel doorgerekend. 
5. Het mechanisme wordt explorerend onderzocht door de stijfheden te variëren . Zo kan 

de invloed van de variabelen in het mechanisme worden ontdekt en verklaard. 
6. Beide variabelen worden onderzocht in een representatief lokaal gebied waar het 

mechanisme van de doorsnede werkt zoals gewenst. 
7. De eisen ten aanzien van het gedrag van de doorsnede worden bepaald en een keuze 

wordt gemaakt ten aanzien van de grootte van verplaatsingen en normaalkrachten in 
de verschillende elementen van de doorsnede. 

8. De definitieve waarden van de variabelen worden ingebracht in een model met een 
manipuleerbare vervorming en er wordt gekeken of deze situatie voldoet aan het 
gewenste gedrag. 

9. De materiaalkeuzes en eigenschappen worden gerelateerd aan experimentele 
deelonderzoeken die een beeld geven van het werkelijke gedrag van de elementen in 
de doorsnede. Hiermee worden aannames in de numerieke berekeningen, qua 
materialen en het gedrag van elementen, geverifieerd. 
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1.4 Hypothese 
Gesteld wordt dat de optredende krachten in het mechanisme van de 2 dimensionale 
doorsnede van 3D Adaptable Building Skin voor constructieve begrippen zeer klein zullen zijn. 
Er wordt geschat dat de normaalkrachten in de kabels zullen variëren tussen 10 en 100 N. 
Door de specifieke vervormbare eigenschappen van de doorsnede, zal het mechanisme zeer 
vervormbaar blijken. Er wordt echter gesteld dat de doorsnede minder zal mogen vervormen 
door een externe belasting dan door de van binnenuit ingebrachte belasting veroorzaakt door 
het principe van de manipuleerbare vervorming. 

In deel 1 van dit afstudeerverslag is al gesteld dat het mogelijk moet zijn om RVS kabels met 
een doorsnede van 2 mm te kunnen toepassen in de doorsnede. De cilindrische ballonnen 
kunnen worden vervaardigd van ETFE folie. De extra kabel, die zal dienen voor manipulatie 
van de vervorming, zal meer krachten moeten opnemen en zal daarom een doorsnede van 3 
mm krijgen. 
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2 Aanpak en werkwijze 

2.1 20 doorsnede in 30 Adaptable Building Skin 
3D Adaptable Building Skin is een drie dimensionaal opgebouwd gevelelement, zoals verklaard 
in "Deel 1: 30 Adaptab/e Building Skin, Hoofdstuk 4". Het drie dimensionale element is 
opgebouwd uit zogenaamde doorsneden die haaks op elkaar staan in het vlak (figuur 2. 1). De 
doorsneden zijn onderling verbonden door cilindrische ballonnen die kruislings over elkaar 
liggen (figuur 2.2). Op deze wijze heeft het gevelelement gelijke eigenschappen in 2 
richtingen. 

Aangezien het element volledig is opgebouwd uit twee dimensionale doorsneden, kan de 
werking van het totale element hypothetisch worden teruggebracht tot één doorsnede. Door 
het mechanisme van de twee dimensionale doorsnede te onderzoeken, kennen we nog niet de 
werking van het drie dimensionale element. Echter wanneer we de werking in de twee 
dimensionale doorsnede kennen, kunnen we wel onderbouwde uitspraken doen over de drie 
dimensionale krachtwerking. Op basis hiervan kunnen hypotheses worden opgesteld voor het 
drie dimensionale element. 

2.2 20 doorsnede 
De twee dimensionale doorsnede vormt een constructief mechanisme. Dit mechanisme wordt 
gekenmerkt door onderling aan elkaar verbonden beweegbare delen in een constructie [1]. De 
eigenschappen van het mechanisme worden gevormd door de samenwerking van stalen 
kabels, veren en cilindrische ballonnen. De doorsnede van de stalen kabels wordt aangenomen 
zoals beschreven in Hoofdstuk 1.4. De kabels zijn gedimensioneerd op normaalkracht, waarbij 
de optredende rek in de kabels zeer klein is. De rek in de kabels is daarom genegeerd als 
variabele van het mechanisme en als constante beschouwd. Aan de uiteinden van de kabels 
zijn veren geplaatst die de doorsnede verbinden met de vaste wereld. De veren zijn met een 
zodanige stijfheid ingevoerd dat zij veel zullen rekken in verhouding tot de grootte van 
krachten. Door de grote rek van de veren kunnen de kabels door de doorsnede glijden en kan 
de doorsnede veel vervormen. Hierbij moet in acht worden gehouden dat alleen de veren veel 
rekken en de kabels niet. De cilindrische ballonnen zijn niet-lineair samendrukbaar en kunnen 
in de mate van weerstand worden gevarieerd door de luchtdruk te variëren. De veren en 
ballonnen vormen dus de twee variabelen die invloed hebben op de vervormingen en de 
normaalkrachten in de elementen. In het onderzoek zijn de cilindrische ballonnen vertaald 
naar 2D pendelstaven, de zogenaamde ballonstaven. Tijdens het onderzoek zijn de stijfheden 
van de veren en de ballonstaven variabel ingevoerd om de invloed van de stijfheden te 
onderzoeken en daarbij de theoretisch meest gunstige stijfheid te vinden waarbij de doorsnede 
het gewenste vervormingsgedrag vertoont. 
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De eigenschappen van één doorsnede kunnen vertaald worden naar een samenwerking van 
meerdere doorsneden zoals deze in het 3D element zijn geplaatst. De samenwerking van 
meerdere doorsneden wordt voornamelijk tot stand gebracht door de cilindrische ballonen. Zij 
zorgen voor het contact tussen verschillende haaks op elkaar staande doorsneden. Wanneer 
onderzoek wordt gedaan naar een volledig element, zullen vele problemen als buiging van de 
cilindrische ballonnen en wrijving naar boven komen. Daarom is het zaak om eerst een 
eenvoudige 2D doorsnede numeriek en later experimenteel te onderzoeken. Door één enkele 
doorsnede te onderzoeken, kunnen zowel uitspraken worden gedaan over het 
vervormingsgedrag ten gevolge van een externe belasting als de manipuleerbare 
vervormingen. 
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3 Numeriek model 
De berekeningen in dit afstudeeronderzoek zijn allen uitgevoerd met het rekenprogramma 
GSA. De voorkeur voor dit rekenprogramma is ontstaan, doordat dit programma de 
mogelijkheid biedt om glijdende kabels te kunnen invoeren. In het begin van het onderzoek is 
eerst gewerkt met het rekenprogramma ANSYS. Dit programma biedt de mogelijkheid om 
elementen met kabeleigenschappen in te voeren, ·maar niet om deze glijdend langs knopen 
van het model te laten werken. 

De invoer in het rekenprogramma GSA is een vereenvoudiging van de werkelijke 
eigenschappen van de elementen in de doorsnede. In dit hoofdstuk wordt beschreven waarom 
voor een bepaalde invoer is gekozen en hoe de relatie is tussen de werkelijke eigenschappen 
en de benaderde eigenschappen van de verschillende elementen. In Appendix B.1 wordt nog 
verder uitgelegd hoe met het rekenprogramma GSA de berekeningen zijn uitgevoerd. 

3.1 Geometrie van de doorsnede. 
De geometrie van de doorsnede is gekozen uit praktische overweging en de grootte van 
vervorming die kan worden gemaakt door het principe van de manipuleerbare vervorming. 
Deze grootte wordt met name bepaald door de dikte van de doorsnede. De keuze van 
geometrie is uitgebreid verklaard in "Deel 1: 30 Adaptable Building Skin, hoofdstuk 6. 6". In 
Appendix B.12.5 en 12.6 is aangegeven op welke wijze deze in het rekenmodel is ingevoerd. 
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Figuur 3.2: Schema doorsnede. 
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De ingevoerde geometrie is vrijwel gelijk aan de geometrie die in werkelijkheid zal worden 
gebruikt (zie figuur 3.1 en 3.2). Zo is rekening gehouden met de dikten van de kabels en 
mantelbuizen, waardoor de hartlijnen van de kabels op enige afstand van elkaar liggen. 
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3.2 Materiaal- en elementeigenschappen 
De mechanische eigenschappen van de toegepaste materialen zijn bepaald op basis van de 
krachtwerking van het mechanisme. De materiaalkeuzes zijn vermeld in "Deel 1: 30 Adaptable 
Building Skin, hoofdstuk 6.1". 

Om de berekeningen te vereenvoudigen zijn het gedrag en de eigenschappen van de 
materialen vereenvoudigd. Computerberekeningen zouden te lang duren en te complex zijn 
om in dit stadium goede en begrijpelijke resultaten te kunnen geven. Niet-lineair 
materiaalgedrag zou in dit stadium bijvoorbeeld weinig inzicht verschaffen in de werking van 
het mechanisme. Pas na analyse op vereenvoudigde •Nijze kunnen complexere 
materiaaleigenschappen worden ingevoerd, zodat geverifieerd kan worden dat de berekende 
resultaten juist zijn. 

3.2.1 Cilindrische ballonnen 
De cilindrische ballonnen in de doorsnede hebben een complexe werking als het gaat om 
indrukking door een kracht loodrecht op de doorsnede. Het zou veel werk kosten om deze 
eigenschappen exact te bepalen. Dit zou ten koste van andere, belangrijkere onderwerpen van 
dit onderzoek gaan en daarnaast een te complexe uitvoer geven. Het indrukkingsgedrag van 
de cilindrische ballonnen ten gevolge van een loodrechte last zal wellicht niet lineair zijn en 
leiden tot een complexe belastingsafdracht en materiaalspanningen (zie hoofdstuk 9). 
Daarnaast liggen de ballonnen kruislings door het 3 dimensionale gevelelement waardoor een 
2 dimensionale vertaling van de cilindrische ballonnen alleen een slechte benadering van het 
werkelijke gedrag zou zijn. Het contactoppervlak en de lokale materiaalspanningen zijn immers 
niet bekend en moeten experimenteel of met een numeriek model van de ballon worden 
vastgesteld. Het is nog de vraag of dit gedrag kan worden vertaald in een 2 dimensionale 
doorsnede. 

De indrukkingsstijfheid van de ballonnen (zie Hoofdstuk 8) is gemodelleerd door een staaf met 
een fictieve doorsnede Aroctlef en een fictieve stijfheid Enctlef· De indrukkingsstijfheid is gevarieerd 
door de doorsnede Anctier constant te houden en alleen de stijfheid Efictlef te variëren. De 
ballonnen worden gemaakt van folie met een doorsnede van d=90 mm. In de doorsnede is 
aangenomen dat de ballonnen zich vormen in de doorsnede en een hoogte hebben van H=75 
mm. Deze hoogte is gebruikt voor de ballonstaven. 

Werkelijke eigenschappen 
H in cel = 75 mm 
d = 90 mm 
Contactoppervlak is onbekend 
E = onbekend gedrag en niet-lineair 

~~1-----f -- ----:1--~tfi '--

Halve Cel, , \ , _ IJ!:j , :, 
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Ballonstaven als Element "Bar'' 
Het model is opgebouwd uit twee soorten kolommen, namelijk de kolom met twee grote cellen 
en de kolom met één grote en twee halve cellen (figuur 3.4 ) . Eén hele cel bevat in principe 
vier cilindrische ballonnen (figuur 3.3). De ballonnen zijn ingevoerd als pendelstaven (Bar) en 
elke cel is opgebouwd uit verticale en horizontale ballonstaven (figuur 3.4) met dezelfde 
eigenschappen. De ballonstaven zijn pendelstaven (Bar's) die alleen trek- en drukkrachten 
kunnen opnemen en verbonden zijn in de knooppunten. Dit betekent dat elke staaf vrij kan 
roteren in zijn knooppunten en alleen loodrecht op zijn eigen doorsnede ingedrukt kan worden. 
Wanneer een knoop aan de bovenzijde wordt verplaatst door optredende krachten, zal in 
horizontale en verticale richting evenveel weerstand optreden door de gelijke eigenschappen 
van de staven. Dit gedrag is in overeenstemming met het gedrag van de cilindrische ballon dat 
in alle richtingen dezelfde eigenschappen heeft. De ballonstaven werken lineair elastisch in 
tegenstelling tot het werkelijke niet-lineaire elastische indrukkingsgedrag van de cilindrische 
ballonnen. 

Het werkelijke gedrag van de kolom met cilindrische ballonnen zou in enige mate horizontale 
verplaatsingen toelaten en zou lokaal en globaal indrukbaar zijn . Hiermee wordt bedoeld dat 
wanneer de ballonnen worden belast, dat zij door de verticale indrukking, horizontaal zullen 
gaan uitzetten en zich zullen vormen in de beschikbare ruimte in de doorsnede. Een 
onderscheid in lokale en globale indrukking kan worden gemaakt in de verschillende ballonnen 
in één kolom. Zoals te zien in figuur 3.5 en 3.6 delen de stalen kabels de kolom op in een 
aantal cellen, zoals ook in de doorsnede van figuur 3.3. Wanneer bijvoorbeeld 1 kabel zou 
worden voorgespannen, zou deze kabel door zijn weefpatroon slechts enkele ballonnen (lokaal) 
indrukken . Uiteraard zal er ook belasting naar de andere lagen worden overgebracht, maar de 
indrukking zal hier minder groot zijn . Bij verschillende belastingen op de doorsnede zullen 
verschillende soorten vervormingen ontstaan, waarbij elke kabel in de doorsnede verschillend 
belast wordt. Hierbij treden dan lokaal verschillende drukkrachten in de ballonstaven op. Door 
een verticale belasting extern op de doorsnede zal de kolom zal in zijn totaliteit ingedrukt 
worden. Dit is globale vervorming van de kolom. 

Wanneer de kolommen zouden zijn samengesteld met louter scharnieren in de hoekpunten, 
zou de kolom bij belasting volledig wegknikken. Om dit te verhinderen is gebruik gemaakt van 
"Rigid Constraints" (zie ook Appendix B.2). De Rigid Constraints zorgen eveneens voor een 
vergelijkbaar gedrag met de werkelijke kolommen met cilindrische ballonnen. Een Rigid 
Constraint betekent niet meer dan dat enkele knopen in de kolom verbonden zijn door fictieve 
oneindig stijve staven (stippellijnen figuur 3.6). Dit houdt in dat deze knopen ten opzichte van 
elkaar niet kunnen verplaatsen, ongeacht de grootte van de optredende krachten . Een 
voorbeeld is te zien in figuur 3. 7 waar de kolom in zijn geheel in de doorsnede kan roteren. 
Een kolom met cilindrische ballonnen zou bij vervorming van de doorsnede ook met de 
vervorming mee roteren. 

Figuur 3.5: Ballonstaven als verticale kolom. 
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In figuur 3.7 zijn twee kolommen weergegeven waarbij de stippellijnen aangeven welke 
knopen star met elkaar verbonden zijn. De lengten van de stippellijnen zijn onveranderlijk. De 
ballonstaven in de kolommen zijn in het midden in tweeën gedeeld. De middelste knopen zijn 
gebruikt om de verbinding te maken met de andere middelste knopen in de kolom (figuur 3.7). 
De kolom zal door de Rigid Constraint bij een vervorming van de doorsnede in de knopen zich 
verplaatsen als star lichaam (figuur 3.8). De Rigid Constraint vormt dus een starre constructie 
binnen de doorsnede die niet vervormbaar is, maar wel in zijn geheel kan roteren en 
verplaatsen. De staven tussen de knopen van de Rigid Constraint kunnen vrij roteren en 
krachten opnemen. In de hoekpunten van de kolommen zitten de knopen die de kabels 
geleiden en waar de krachten in de doorsnede via de kabels in de ballonstaven worden 
gebracht. Deze knopen zijn niet verbonden in de Rigid Constraints, zodat zij horizontaal en 
verticaal kunnen verplaatsen. De hieraan verbonden staven, die aan een kant vast zitten aan 
een knoop van de Rigid Constraint en aan de andere kant aan een hoekknoop die vrij kan 
verplaatsen, zullen dan afhankelijk van de belasting de krachten in twee richtingen kunnen 
opnemen met behulp van de verbonden twee of drie staven. Zo ontstaat er een systeem zoals 
weergegeven in figuur 3. 7. De blauw gemarkeerde staven zijn de staven die de krachten 
verwerken via een ontbinding in twee richtingen. De hoekknopen kunnen, naargelang de 
grootte van krachten en de stijfheid van de ballonstaven, verplaatsen in horizontale en 
verticale richting. In figuur 3.8 zijn enkele lokale verplaatsingen van deze hoekknopen 
weergegeven met vectoren. 
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Figuur 3.7: Rigid Constraints in de balloncellen 
in onvervonnde toestand. 
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Figuur 3.8: Rigid Constraint in de balloncellen in 
in vervormde toestand. 

De gemodelleerde kolommen in figuur 3. 7 kunnen niet volledig ingedrukt worden. De Rigid 
Constraint zorgt dat de knopen in de kolommen ten opzichte van elkaar niet kunnen 
verplaatsen, waardoor krachten in het midden van de kolom worden opgesloten. De krachten 
zijn nog wel afleesbaar, maar hebben geen effect op de vervorming van de volledige kolom. 
Dit betekent dat globale vervorming van de kolom niet mogelijk is. Aan de boven en 
onderzijde kan de kolom wel worden ingedrukt, doordat de kabels alleen aan de hoekknopen 
zijn verbonden. Hierdoor zal de kabel bij grote belastingen over de middelste knoop lopen, 
waardoor deze knoop buiten de doorsnede kan gaan steken. In figuur 3.8 is te zien dat de 
bovenste knoop iets hoger zit dan de hoekknopen. Lokale indrukking, zoals deze ook bij de 
cilindrische ballonnen kan voorkomen, is zodoende in het model vertaald. De lokale indrukking 
kan niet voorkomen in het midden van de kolommen, maar in een werkelijke doorsnede zal dit 
bijna niet voorkomen. De krachten in de kabels in het midden van de doorsnede zullen elkaar 
namelijk grotendeels opheffen door de geometrie van het weefpatroon en de tegengestelde 
symmetrische ontbinding in verticale richting. Een nadeel van deze vertaling is dat 
knoopkrachten in een Rigid Constraint niet worden doorgegeven in de hele kolom met cellen. 
Een oplossing hiervoor werd in later stadium ontdekt en is toegevoegd in de aanbevelingen 
voor vervolgonderzoek. 
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3.2.2 Stalen kabels 
De stalen kabels die in het ontwerp van de doorsnede zijn toegepast, zijn samengesteld uit 42 
gevlochten strengen (figuur 3.9). De exacte oppervlakte van de doorsnede van de gevlochten 
kabels is in de berekeningen te groot aangenomen, omdat de benodigde apparatuur pas in een 
later stadium beschikbaar was. In de numerieke berekeningen is hierdoor gerekend met een te 
groot oppervlak. Het werkelijke gedrag van de kabels is niet-lineair (zie appendix 8.10). Er is 
gekozen om de kabelelementen in te voeren mèt ideale lineair elastische eigenschappen, 
omdat in dit stadium nog geen exacte beschrijving van het gedrag bekend was. De stijfheid E 
is niet gemeten en is geschat op de gangbare aanname van E=170.000 N/mm2

• 

Werkelijke eigenschappen. 
D=2mm 
A = 42*0,062 = 2,604 mm 2 

E =onbekend 
Geweven doorsnede 
Niet-lineair elastisch gedrag 

Element "Sliding Cab/es" 

Ingevoerde eigenschappen 
D = 2 mm 
A = 3,14 mm2 (te groot aangenomen) 
E = 170.000 N/mm (gangbare aanname) 
Massieve doorsnede 
Lineair elastisch gedrag 

De kabels zijn ingevoerd als "Sliding Cables" (figuren 3.5 en 3.6). In de doorsnede van 3D 
Adaptable Building Skin worden de stalen kabels door de doorsnede geweven, waarbij zij 
zullen glijden door de mantelbuizen bij vervormingen. De Sliding Cables hebben de eigenschap 
om werkelijk door het model te kunnen glijden. De geometrie is opgebouwd uit een aantal 
knopen waarlangs de kabels kunnen glijden. Aan de einden zijn zij verbonden aan de veren die 
de verbinding maken met de vaste wereld. Het elastische gedrag, zoals de stalen kabels in 
combinatie met de veren aan de randopleggingen hebben, wordt zo exact vertaald. De Sliding 
Cables hebben de eigenschap dat zij alleen trekkrachten kunnen opnemen. 

0 • . . • 0 . . • 0 0 • 

• • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 

• • • • • • 
• • . . • . . • • • 0 . . • 0 0 • • • 

Figuur 3.10: "Sliding Cab les" in de geometrie van het rekenmodel. 

De "Sliding Cables" glijden langs de knopen op een afstand gelijk aan de afstand van de 
hartlijnen van de stalen kabels (figuur 3.10). Omdat de geleidende knopen niet door een 
element verbonden zijn, zijn "Rigid Constraints" aangemaakt. Deze Rigid Constraints zorgen 
dat de knopen in alle richtingen ten opzichte van elkaar niet kunnen verplaatsen. In elk 
hoekpunt (figuur 3. 7) lopen twee kabels. Elke hoekknoop heeft een eigen Rigid Constraint dat 
zorgt dat de twee kabels worden geleid en op gelijke afstand van het hoekpunt van de kolom 
met ballonstaven blijft. De Rigid Constraints kunnen wel meedraaien met de vervorming van 
de totale doorsnede. De kabel kan nu glijden langs de geleidende knoop en blijft op dezelfde 
afstand als in de werkelijke doorsnede. In figuur 3.11 is een detail afgebeeld van het model, 
waarin duidelijk zichtbaar hoe de kabels langs de knopen glijden en hoe de Rigid Constraints in 
de doorsnede kunnen meedraaien. 
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Figuur 3.11: "Sliding Cab1es" verbonden met knopen door "Rigid Constraints". 

3.2.3 Mantelbuizen 
De mantelbuizen zijn niet ingevoerd in het numerieke rekenmodel. De eigenschappen die de 
mantelbuizen in de doorsnede van 3D Adaptable Building Skin hebben, worden meegenomen 
in de invoer van de ballonstaven en de Rigid Constraints. De functie van de mantelbuizen in 3D 
Adaptable Building Skin is het geleiden van de stalen kabels en het beschermen van de 
cilindrische ballonnen. De stalen kabels worden geleid door de Rigid Constraints en de 
kolommen met ballonstaven en hoeven dus in het numerieke model niet beschermd te worden. 
In de doorsnede hebben de mantelbuizen een lage buigstijfheid. Dit bleek uit het 
deelonderzoek naar wrijving tussen de kabels en mantelbuizen (Hoofdstuk 8). De 
mantelbuizen bogen volledig mee met de glijdende kabel. De mantelbuizen zullen in de 
cilindrische ballonnen insnoeren en de vorm aannemen in de richting van het verloop van de 
kabel. De indrukkingsweerstand van de cilindrische ballonnen is al opgenomen in de fictieve 
stijfheid van de ballonstaven. De vorm die de mantelbuizen aannemen is vertaald in deze Rigid 
Constraint doordat de kabel alleen verbonden is in de hoekknopen van de kolommen met 
ballonstaven. Dit betekent dat er in het model is aangenomen dat de mantelbuizen geen 
stijfheid hebben. In werkelijkheid hebben de mantelbuizen een minimale stijfheid die wellicht 
geen tot weinig invloed zal hebben op de werking van de doorsnede van 3D Adaptable Building 
Skin. 

3.2.4 Extra kabel ten behoeve van gemanipuleerde vervorming 
De extra kabel heeft dezelfde eigenschappen als de stalen kabels die ingevoerd zijn als "Sliding 
Cables" en is langs zijn weefpatroon op dezelfde manier verbonden aan de kolommen met 
ballonstaven met behulp van Rigid Constraints. Op deze wijze heeft de extra kabel dezelfde 
werking als in de werkelijke doorsnede. De doorsnede van de extra kabel is te groot 
aangenomen, omdat op dat moment nog geen meetapparatuur beschikbaar was om het 
oppervlak van de verschillende strengen te meten. De stijfheid is gesteld op de gangbare 
aanname van E=170.000 N/mm2

• Door het grotere oppervlak in de doorsnede van de kabel 
heeft de kabel minder rek en een grotere treksterkte. Qe extra kabel is ingevoerd met lineair 
elastisch gedrag. In Appendix B.10.1 bleek echter dat dit soort kabels niet-lineair elastisch 
gedrag vertonen. 

Werkelijke eigenschappen. 
D = 3 mm 
A= 42*0,142 = 5,964 mm2 

E =onbekend 
Geweven doorsnede 
Niet-lineair elastisch gedrag 
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Figuur 3.12:Extra kabel (paars) ingevoerd als "Sliding Cable" en in de doorsnede geplaatst. 

In de werkelijke doorsnede ligt de extra kabel naast het 2 dimensionale vlak (x- en v-richting), 
maar dit zou in een berekening tot excentrische krachtswerking loodrecht op het vlak. Om dit 
te voorkomen is de kabel in hetzelfde vlak gelegd. De werking komt dan overeen met de 
werkelijkheid, omdat de vervorming loodrecht op het vlak van de doorsnede in 3D Adaptable 
Building Skin wordt verhinderd door het insnoeren van de stalen kabels in de doorsnede in de 
kruislings gelegde cilindrische ballonnen (figuur 3.12). Op deze wijze zullen de cilindrische 
ballonnen de krachten opnemen die ontstaan door de excentrische ligging van de extra kabel. 

3.2.4 Veren 
In dit onderzoek worden de veren geacht lineair elastisch gedrag te vertonen en niet zoals 
echte veren niet-lineair elastisch. In de werkelijke doorsnede van 3D Adaptable Building Skin 
zullen de veren een lengte moeten hebben waarbij zij in het grootste gedeelte van hun rek 
lineair elastisch werken. De lengten van de veren in het rekenmodel zijn bepaald op een 
praktische lengte die voortkwam uit het ontwerp van de randoplegging. De afstand tot de 
doorsnede (a) is bepaald op lengte die zij verlengen in het model, zodat zij niet in de 
doorsnede zelf terecht komen (zie figuur 3.13). Deze lengte heeft verder geen invloed op de 
berekening. 
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Figuur 3.13: Veren aan de randoplegging. 
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Werkelijke eigenschappen 
L =onbekend 
d =onbekend 
K = onbekend en niet-lineair 
Gedeeltelijk niet-lineair elastisch gedrag 

Afstudeerscriptie, Deel 2 

Ingevoerde eigenschappen 
L = 125 mm 
d = n.v.t. 
K = variërend van 1 tot 110 N/mm 
Lineair elastisch gedrag 

De veren (Spring's) hebben dezelfde eigenschappen als Bar's (ballonstaven) en kunnen zowel 
trek- als drukkrachten verwerken. Zij bieden de extra luxe om als veer in het programma te 
worden afgebeeld en hebben een eenvoudigere invoer. De veerstijfheid die zij meekrijgen 
wordt uitgedrukt in N/mm, dezelfde eenheid als de rekstijfheid van een staaf (K=E*A). De 
veren werken zo als pendelstaaf met een bepaalde veerstijfheid. 

3.2.5 Randoplegging 
De randopleggingen zijn ontworpen voor de doorsnede van 3D Adaptable Building Skin zoals 
vermeld in Deel 1 van dit afstudeerverslag. De randopleggingen hebben geen invloed op de 
werking van de doorsnede en kunnen niet roteren of vervormen. In het rekenmodel zijn de 
randopleggingen dusdanig gemodelleerd dat zij eveneens geen invloed hebben op de uitvoer. 
Dit betekent dat er geen vervormingen in de randopleggingen mogen optreden die de 
resultaten in de werking van de doorsnede zouden kunnen beïnvloeden en dat de 
randopleggingen alle krachten moeten kunnen opnemen die de doorsnede wil afdragen. De 
randoplegging is opgebouwd uit pendelstaven die alleen trek- en drukkrachten kunnen 
opnemen. Bij de randoplegging treden veel momenten op door de vervormingen van de 
doorsnede. Wanneer de randoplegging zou zijn gemodelleerd met balken (beams), zou dit 
zorgen voor tijdrovende berekeningen. De momenten worden nu als krachten opgenomen in 
de scharnierende opleggingen (Pin's). In figuur 3.14 zijn aan de rechter zijde de scharnierende 
opleggingen aangegeven in rood. Wanneer een buigend moment vanuit de doorsnede op de 
randoplegging ontstaat, zal deze direct worden opgenomen door de scharnierende 
opleggingen. De kabels kunnen toch langs deze knopen blijven glijden. De aan de linker zijde 
zijn in het zwart eveneens scharnierende opleggingen aangegeven. Deze opleggingen zorgen 
dat de veren zijn bevestigd aan de vaste wereld. 

Wanneer de doorsnede in de numerieke berekeningen ten gevolge van een belasting 
doorbuigt, zal de doorsnede langs de oplegging schuiven. In de werkelijke doorsnede zal bij 
een neerwaartse vervorming de onderste mantelbuis tegen de randoplegging duwen. Deze 
blokkade is in het numerieke model vertaald met behulp van een "Rigid Constraint". In figuur 
3.15 is dit knooppunt uitvergroot en is een horizontale stippellijn te zien tussen de knopen van 
de randoplegging en de kolom met ballonstaven. De stippellijn kan gezien worden als oneindig 
stijf waardoor deze twee knopen niet ten opzicht van elkaar kunnen verplaatsen. De doorsnede 
kan dus niet langs de randoplegging verplaatsen. De knopen kunnen wel ten opzichte van 
elkaar roteren, zodat de doorsnede kan roteren zoals de werkelijke doorsnede. 

Figuur 3.14: Schamierende opleggingen in randoplegging. 
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3.3 Oplos- en rekenmethoden 
Een uitleg over de oplosmethoden van GSA en de eigenschappen van het mechanisme is 
gegeven in Appendix B.l en B.3. In het onderzoek naar het mechanisme is gebruik gemaakt 
van "Viscous Damping", omdat in deze berekeningen alleen gewerkt werd met krachten en 
belastingen. In de berekeningen met de manipuleerbare vervorming is gebruik gemaakt van 
"Artificial Viseaus Damping", omdat hier gewerkt is met een voorgeschreven verplaatsing 
waarbij tijdens het onderzoek naar voren kwam dat GSA alleen met deze methode evenwicht 
in de constructie kan vinden. 
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4 Testen van de geometrie 
Het testen van de elementeigenschappen en de geometrie (Patchtest) komt in dit hoofdstuk 
aan de orde. Na bewijs van een goed werkende doorsnede, is het mechanisme onderzoek 
verdedigbaar en betrouwbaar. In dit hoofdstuk komen ook nog enkele geometrische 
eigenschappen van het mechanisme naar voren. De patchtest's worden uitgevoerd met behulp 
van eenvoudige berekeningen. De elementen en materiaaleigenschappen kunnen getest 
worden door modellen in een eenvoudige geometrie te berekenen en de resultaten te 
controleren op juistheid . Wanneer blijkt dat het rekenprogramma goede resultaten geeft, kan 
de volledige geometrie van het rekenmodel worden getest met behulp van de in dit geval 
meest inzichtelijke belasting: voorspanning in de kabels. 

4.1 Beproeven element eigenschappen 

4.1.1 Patchtest rechte glijdende kabel met veren 
De veren (Spring's) zijn getest op betrouwbaarheid van resultaten. Hiervoor is een rechte 
glijdende kabel ingevoerd met aan elk uiteinde een veer. De veren zijn bevestigd aan de vaste 
wereld. Door de stijfheid van de veren heel hoog (K = 10.000 N/mm) te maken, zal de 
normaalkracht N in de kabel gelijk moeten zijn aan de ingevoerde voorspanning Fv. De 
betrouwbaarheid van de resultaten kan worden geverifieerd met een handberekening in 
verschillende stijfheden. Hierna zijn de veren slapper gemaakt en eveneens gecontroleerd met 
behulp van een handberekening. In Appendix B.4.1 zijn de resultaten gegeven en blijkt dat de 
berekening in GSA met deze elementen en elementeigenschappen pas vanaf veerstijfheid 
K=lO N/mm en Fv=4 N voldoende betrouwbaar is. 

Figuur 4.1: Patchtest veren met een voorspanning van Fvoorsoanning=3 N, K= I 0.000 N/mm. 

4.1.2 Patchtest geweven glijdende kabel met veren 
Na controle van de veren, is gekeken naar de geweven glijdende kabel ("Sliding Cable") en 
hoe deze zijn normaalkracht verdeelt wanneer hij dient te glijden langs enkele knopen die niet 
op één lijn liggen. Er is een kabel ingevoerd die zoals in het onderzochte mechanisme glijdt 
langs een bepaalde geometrie via een aantal knopen. Aan de uiteinden is de kabel weer 
verbonden door veren die vastgezet zijn met scharnierende opleggingen (Pi n's). 

In de eerste berekeningen met een veerstijfheid van K=lO N/mm blijkt een "Sliding Cable" 
meer betrouwbaar te zijn wanneer hij wordt gebruikt waarvoor hij is gemaakt, namelijk langs 
knopen glijden. In vergelijking met de vorige Patchtest zijn de betrouwbare resultaten nu 
haalbaar in een groter domein. Aangezien in het mechanisme onderzoek ook een veerstijfheid 
van K=l N/mm wordt gebruikt, is deze veerstijfheid ook gecontroleerd naar een domein met 
betrouwbare resultaten. Dit domein wordt kleiner in vergelijking tot de invoer van grotere 
stijfheden. De afwijking in het domein een voorspankracht vanaf Fv=7 N is zo klein dat de 
resultaten in het mechanisme als betrouwbaar beschouwd kunnen worden. Daarnaast zal een 
veerstijfheid van K=l N/mm in het mechanisme onderzoek toch worden verworpen. Hij dient 
namelijk alleen als kwalitatieve indicatie voor gedrag van het mechanisme. 
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4.2 Eigenschappen Geometrie 
Na de patchtest's is de totale geometrie getest door alle kabels in de doorsnede een gelijke 
voorspanning Fv te geven. Met behulp van deze belasting kan bewezen worden dat er geen 
fouten in het model zitten en dat de resultaten van het mechanisme onderzoek betrouwbaar 
zijn. Ook zal blijken dat er uitspraken over het voordeel van de symmetrische geometrie en de 
invloed van de veren gedaan kunnen worden. 

4.2.1 Beproeven geometrie van de doorsnede 
Als eerste is het model getest op onvolkomenheden in de invoer. Dit is te controleren door 
grafisch te kijken naar de verdeling van de normaalkrachten en verplaatsingen in de kabels, 
veren en ballonstaven. Uit de patchtest's is gebleken dat bij een voorspanning van Fv= lON en 
een veerstijfheid van K= 10 N/mm zeker juiste resultaten kunnen worden gegenereerd. Deze 
invoer is gebruikt om de geometrie te testen. 

Figuur 4.3: Modeltest, normaalkrachten kabels (N), K=IO N/mm. 

Figuur 4.4: Modeltest. verticale verplaatsingen w (mm). K=IO N/mm. 

Figuur 4.5: Modeltest, normaalkrachten ballonstaven (N), K=IO N/mm. 

In figuur 4.3 is visueel te zien dat de verdeling van normaalkrachten in elke kabel met veer 
over zijn lengte gelijk is. Dit betekent dat elke kabel vrij kan glijden door de doorsnede, 
afzonderlijk werkt en een goede aansluiting met de veren heeft. 

Uit figuur 4.4 blijkt dat ook de vervormingen symmetrisch zijn en aannemelijk verdeeld over 
het model. De belasting is symmetrisch ingevoerd, het model symmetrisch opgebouwd en de 
vervormingen moeten dus ook symmetrisch zijn. Aan de buitenzijden van de doorsnede 
hebben vier knopen een grotere verticale verplaatsing w (mm) dan de knopen in het veld. Dit 
is te wijten aan de vaste oplegging aan de buitenzijden in combinatie met de voorspanning die 
zorgt dat de doorsnede in het veld slanker wordt, maar aan de buitenzijden gelijk blijft. Hier 
treedt dus de grootste verticale verplaatsing op. De doorsnede vervormt dan zoals afgebeeld in 
figuur 4.6. 
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Figuur 4.6: Dwarscontractie in de doorsnede door voorspanning F~~ 

De normaalkrachten in de ballonstaven (figuur 4.5) hebben ook een symmetrische verdeling. 
Aan de randopleggingen wijken zij enigszins af, maar dit is hierboven al verklaard. In dit figuur 
is goed te zien hoe de invloed per kabel op de aansluitende ballonstaaf kan worden afgelezen. 
De normaa!krachten in de buitenste staven worden opgenomen door de Rigid Constraint. 

De symmetrie van de doorsnede biedt voordelen in het verdelen van krachten. Dit voordeel 
bestaat echter alleen wanneer de doorsnede onvervormd blijft (zijn symmetrie niet verliest 
door vervorming) en een symmetrisch ingevoerde belasting moet verwerken. Deze situatie zal 
in de praktijk vrijwel nooit voorkomen. 

Het voordeel blijft bestaan dat de krachten zo veel mogelijk symmetrisch verdeeld worden. In 
figuur 4.5 en 4. 7 is zichtbaar dat er in bepaalde kolommen met ballonstaven alleen 
normaalkrachten in de ballonstaven aan de boven- en onderzijde van de kolom voorkomen. In 
het midden van deze verticale kolom heffen de normaalkrachten elkaar namelijk op door 
symmetrie. In vervormde situatie, waarbij kabels verschillende normaalkrachten hebben, 
zullen zij elkaar niet volledig opheffen, maar wel verkleinen. 
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4.2.2 Invloed verschillende veren 
In hoofdstuk 4.2.1 is de veerstijfheid van K=10 N/mm en de voorspanning fv= 10 N gebruikt. 
In figuur 4.3 was al enigszins zichtbaar dat de normaalkrachten in de verschillende kabels niet 
gelijk zijn . De geometrie en lengte van de kabels is echter ook niet gelijk. Zo kan men 
onderscheid maken tussen de middenkabels en de randkabels. 

Bij een vervorming zouden de randkabels veel meer belasting opnemen dan de middenkabels 
(figuur 4.8). Het verlengen door het vervormen (buigen) van de doorsnede kan goed worden 
opgenomen door de middenkabels, omdat zij een grotere lengte hebben en een geweven 
patroon. De geometrie van de doorsnede zal ook door de vervorming veranderen, waardoor zij 
de benodigde verlenging uit de geweven geometrie kunnen halen. Daarnaast verkrijgen zij 
elasticiteit uit de veren aan de randopleggingen. De werking van dit principe kan aangetoond 
worden door de stijfheid van alle zes veren aan iedere zijde gelijk te maken en te verhogen. In 
vergelijking met de resultaten van hoofdstuk 4. 2.1, waarbij een veerstijfheid van K= 10 N/mm 
gebruikt is, wordt nu een veerstijfheid van K=100 N/mm gebruikt. 

Figuur 4.8: Gelijke, grote veerstijfheden zorgen voor grote normaalkrachten in de randkabels. K= I 00 N/mm. 

In figuur 4.8 is te zien dat de randkabels geheel recht liggen en bij belasting meer krachten 
naar zich toetrekken vergeleken met figuur 4.3. De middenkabels verplaatsen daarentegen wel 
verticaal in de doorsnede (figuur 4.9 en 4.6) en kunnen zich vormen in het weefpatroon van de 
doorsnede. Dit betekent dat zij door deze vervorming minder spanning zullen hebben. De 
rand- en middenkabels zijn nu vrijwel star verbonden aan de vaste wereld doordat de veren 
dezelfde stijfheid hebben als de kabel. Doordat de randkabels recht zijn, kunnen zij hun 
verlenging niet krijgen door de geometrie te schikken naar de beste vorm (ballonnen 
indrukken), zoals de middenkabels. De middenkabels zorgen daarnaast ook voor 
dwarscontractie in het midden van de doorsnede, waardoor de rechte kabels mee worden 
getrokken . De normaalkrachten in de ballonstaven worden in het midden van de doorsnede 
opgeheven, doordat de krachten worden opgeheven door de symmetrische geometrie. 
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Figuur 4.9: Invloed van de veren, vernlaatsingen w (mm). 

Uit de analyse kan geconcludeerd worden dat het wenselijk is om, afhankelijk van de 
belastingsvormen, verschillende veren toe te passen om een zo gelijk mogelijke verdeling van 
normaalkrachten in de kabels te krijgen. De buitenste veren moeten minder stijf zijn en de 
veren meer naar binnen veel stijver. In het mechanisme onderzoek worden de veren ingevoerd 
met dezelfde stijfheid. In het vervolgonderzoek zou er onderscheid kunnen worden gemaakt in 
de verschillende veerstijfheden, waarbij de normaalkracht verdeling van de kabels ongeveer 
gelijk wordt, bij een gelijke doorbuiging volgend uit het mechanisme onderzoek. Hiernaast 
heeft dit tot voordeel dat de verdeling van krachten in de cilindrische ballonnen wellicht ook 
beter verdeeld zal zijn. In dit onderzoek worden steeds de gemiddelde normaalkrachten van 
midden- en randkabels gebruikt als representatieve waarden van krachtgrootte in het 
onderzoek. 
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5 Explorerend mechanisme onderzoek 
Het mechanisme dat optreedt in de doorsnede wordt bepaald door twee variabelen: de 
ballonnen (ballonstaven) en de kabels. Er wordt een externe belasting aangebracht om de 
eigenschappen van dit mechanisme te ontdekken. Na analyse van het mechanisme kunnen de 
toe te passen materialen worden gekozen. Met· de gekozen eigenschappen kan hierna 
onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden van een manipuleerbare vervorming. 

De variabelen zijn: 
1. De veren en stalen kabels met lineair elastisch gedrag en een variabele stijfheid 

uitgedrukt in de veerstijfheid K (N/mm). 
2. De cilindrische ballonnen met een variabele weerstand tegen indrukking uitgedrukt in 

de fictieve stijfheid ERetiet (N/mm). 

De variabele eigenschappen van deze twee elementen zijn de stijfheid . Door de stijfheid te 
variëren, verandert het gedrag van de elementen en kan de invloed en het gedrag van de 
elementen worden aangetoond. Door één van deze twee elementen bijna oneindig stijf in te 
voeren en de andere een eindige stijfheid te geven, wordt de werking van de elementen nader 
bepaald. Het mechanisme wordt actief gemaakt door het aanbrengen van een externe 
belasting. Als belasting is een representatieve belasting bepaald volgens NEN 6702. Door 
toepassing van een representatieve belasting kan ook een representatieve invulling van de 
doorsnede worden gegeven, waarbij de juiste materialen kunnen worden gekozen. Allereerst 
zal de belasting worden bepaald, waarna het mechanisme in het rekenprogramma GSA wordt 
ingevoerd en numeriek onderzocht, De resultaten zullen bestaan uit verplaatsingen w (mm) en 
normaalkrachten (N) van kabels, veren en ballonstaven. 

5. 1 Representatieve belasting 
Het samenwerkingsgedrag in het oppervlak van het gevelelement en de belasting die per 
doorsnede wordt verdeeld, is in deze fase moeilijk te bepalen. Wel kan er een schematische 
afdracht worden gevisualiseerd waarbij elke doorsnede een bepaald dragend oppervlak voor 
zijn rekening neemt. Hierin wordt verondersteld dat de gevel zich relatief stijf zal gedragen en 
dat elke doorsnede evenveel krachten naar zich toe zal trekken. Deze veronderstelling is 
aangenomen, omdat de verdeling van krachten bij elke vervorming anders zal zijn en daardoor 
in deze fase nog niet juist te bepalen is. Om hier gerichte uitspraken over te kunnen doen, zal 
eerst het 3 dimensionale gevelelement volledig onderzocht moeten zijn . 

In Appendix B.S, B.6 en B.l2.2 is weergegeven hoe de representatieve belasting is bepaald en 
hoe deze wordt verdeeld per doorsnede van 3D Adaptable Building Skin. De verdeling van de 
knoopkrachten is eveneens vergroot weergegeven in Appendix B.12.3 en B.12.4. 

Fveld 

Frand 

I l 
L._i_l_j u 

Figuur 5.1: Invoer belasting in GSA, verdeeld over knooppunten. 
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5.2 Eigenschappen mechanisme 
In de volgende berekeningen en analyses is verkennend te werk gegaan. Het mechanisme is 
onderzocht door steeds hogere of lagere waarden voor de variabelen in te voeren. Door de 
resultaten in grafieken uit te zetten, kon ontdekt worden hoe het mechanisme zich gedraagt. 
Hierna is een lokaal gebied bepaald waar het mechanisme gewenst gedrag vertoont en waar 
toewijzing van werkelijke materiaaleigenschappen haalbaar zijn. 

5.2.1 Veren zeer stijf 
Invoer. 
Allereerst worden de veren zeer stijf gemaakt om de invloed van de variërende stijfheid van de 
ballonstaven te ontdekken. De stijfheid van de veren wordt gelijk gesteld aan de stijfheid van 
de kabels (K= 170000 N/mm). De kabel en de veren kunnen dan beschouwd worden als een 
doorlopende kabel, star bevestigd aan de vaste wereld. Het systeem van veren en kabel heeft 
dan een minimale rek. De ballonstaven zijn na verkennende berekeningen gevarieerd in 
stijfheid Efictiet van 1 tot 90 N/mm. Uiteindelijk is de representatieve externe belasting op de 
knopen ingevoerd. 

Metingen. 
• Verticale verplaatsing in de doorsnede w (mm). 
• Maximale, minimale en gemiddelde normaalkrachten in de kabels (N) . 
• Maximale normaalkrachten (alleen druk) ballonstaven (N) . 

Alleen de gemiddelde waarden van de normaalkrachten van de kabels zijn gebruikt in de 
analyse. In tabel 6.7.1 van Appendix 6 .7.1 kunnen de resultaten worden gelezen van alle 
berekende waarden in de kabels. In de uitvoer van de normaalkrachten van de ballonstaven 
worden ook trekkrachten gevonden. Deze treden met name op nabij de opleggingen en 
worden in werkelijkheid door het randdetail (vaste wereld) opgenomen. In de analyse kunnen 
deze waarden worden genegeerd. 

Figuur 5.2: Veren zeer stijf ingevoerd. normaalkrachten kabels (N), Er.c1ier ballonSiaven=35 N/mm. 

H 
, I 

D _____ t .... 1__.,........-.. 1 
Figuur 5.3: Veren zeer stijf ingevoerd. normaalkrachten ballonstaven (N), Er.c1;er balloos~aven=35 N/mm. 
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PI 

PL 

Figuur 5.4 : Veren zeer stijf ingevoerd. verticale verplaatsingen w (mm), Er.ctier balloos~a veo=35 N/mm. 

Resultaten en discussie. 

A Normaalkrachten kabels en ballonstaven. 
Uit bovenstaande figuren blijkt dat, in overeenstemming met de bevindingen in Hoofdstuk 
4.2.2, de randkabels de grootste normaalkrachten genereren. De doorsnede is nu echter niet 
symmetrisch belast, maar extern en verticaal. De middenkabels werken wel mee, maar veel 
minder dan de randkabels. Om een beeld te kunnen geven van de grootte van het verschil zijn 
in figuur 5.5 de gemiddelde waarden, hoge waarden van de randkabels en lage waarden van 
middenkabels gegeven. Het verschil is relatief groot, maar kan worden opgeheven door de 
veren te variëren in stijfheid zoals verklaard in hoofdstuk 4.2.2 . 

~ictieve stphei~ Etic ballons~aven uitgez_!t_tege.!!_ N kabels gernlextre~!:':' __ _ 
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- N kabels gem. (N) 

N middenkabels (N) 
E fictief,ballonstaven (N/mm) 

Figuur 5.5 : Verkennen invloed ballonstaven: normaalkrachten kabels uitgezet tegen de fictieve stijfheid Er,ctief balloostave"' 

In figuur 5.6 is te zien dat de ballonstaven meer normaalkrachten naar zich toetrekken, 
naarmate zij stijver worden ingevoerd. Dit is een bekende werking van elementen in 
constructies, waarbij het stijfste element de meeste belasting naar zich toe trekt. De maximale 
waarde loopt langzaam op en bijna lineair op naar N=200 N. 

De invloed van de stijfheid van de ballonstaven op de gemiddelde normaalkrachten in de 
kabels in figuur 5.6, neemt in waarde af naarmate de ballonstaven stijver worden. Het stijver 
worden van de ballonstaven zorgt voor meer samenwerking tussen rand- en middenkabels. 
Wanneer de ballonstaven minder stijf zijn, zal de doorsnede gaan hangen als een slap koord, 
waarbij de randkabels bijna volledig de belasting moeten dragen en de ballonstaven worden 
platgedrukt (figuur 5.5). Dit verklaart de hoge piek bij de lage stijfheid van de ballonstaven in 
figuur 5.6. 
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Fictieve stijfheid Etic ballonstaven uitgezet tegen N kabels/ballonstaven 
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Figuur 5.6: Verkennen invloed ballonstaven: normaalkrachten uitgezet tegen de fictieve stijfheid Enetier ballonslave"'-
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Figuur 5.7: Lage fictieve stijfheid ballonstaven: grafische resultaten nabij randoplegging, Enetier ballonsoaven = I N/mm2

. 

B Verplaatsingen. 
Door in figuur 5.8 de verplaatsing w (mm) tegen de variërende stijfheid Efictiet (N/mm) van de 
ballonstaven uit te zetten, kan men zien dat in het gebied van 1 tot 5 N/mm de stijfheid van 
de ballonstaven een grote invloed heeft op de verplaatsing . 

In figuur 5.8 is een dalend niet-lineair verloop zichtbaar van de verticale verplaatsing w (mm) 
naarmate de ballonstaven stijver worden. Dit is te verklaren door het beter samenwerken van 
de rand- en middenkabels door het stijver worden van de gehele doorsnede. De kabels zijn 
namelijk al als relatief oneindig stijf ingevoerd. De doorsnede gaat hierdoor als het ware als 
één kabel werken. Hij wordt weliswaar nog naar onderen gedrukt door de belasting, maar zal 
dit steeds minder gaan doen door de eindige rek van de elementen en eindige lengte van de 
rand- en middenkabels. Dit is ook te zien in figuur 5.6 waar te zien is dat de middenkabels 
meer gaan meewerken, naarmate de ballonstaven stijver worden ingevoerd. 
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Fictieve stijfheid Efic ballonstaven uitgezet tegen verplaating w (rnn) 
75 .------------------------------------------------------------------, 

57 1 

55 j_ -----,------,.-- , 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

K=l70.000 N/mm E fictief,ballonstaven (N/mm) 
-Verplaatsingen w (mm) 

Figuur 5.8: Verkennen invloed ballonstaven: verplaatsingenwuitgezet tegen de fictieve stijfheid Eficoier ballonsoaven". 

In figuur 5. 7 is te zien dat de cellen nabij de randopleggingen volledig vervormen door een te 
lage stijfheid. Dit gedrag is niet toelaatbaar in de doorsnede en daarom worden de resultaten 
in het gebied van 1 tot 5 N/mm als niet betrouwbaar en ontoelaatbaar beschouwd. 

Bevindingen. 
Er kan geconcludeerd worden dat de invloed van de variërende stijfheid van de ballonstaven 
relatief weinig invloed heeft op de grootte en toename van de normaalkrachten in de 
ballonstaven. De normaalkrachten in de kabels daarentegen zijn veel gevoeliger en ondergaan 
een grotere toename in vergelijking met de ballonstaven. Wanneer de ballonstaven zeer stijf 
worden ingevoerd, zullen de normaalkrachten van de kabels minder groot zijn en de 
normaalkrachten van de ballonstaven groter. De grootte van de normaalkrachten in de kabels 
is erg hoog en de normaalkrachten in de ballonstaven zijn ook relatief hoog. De 
normaalkrachten in de kabels kunnen lager worden door toepassing van verschillende veren 
aan de randopleggingen. De verdeling van normaalkrachten in de ballonstaven heeft een 
uniforme verdeling in de doorsnede en er is grafisch een symmetrische verdeling van krachten 
in te ontdekken. 

De verplaatsingen zijn door de grote toegepaste stijfheden misschien te klein. Bij een grotere 
toelaatbare doorbuiging (verplaatsing w) zouden de normaalkrachten in de kabels kleiner 
kunnen worden. Dit kan door bijvoorbeeld de stijfheid van de ballonstaven klein in te voeren. 
Tot slot mag in figuur 5.4 opgemerkt worden dat de vervorming van de doorsnede bij een 
fictieve stijfheid van de ballonstaven Efic=35 N/mm een mooie kromming van de doorsnede 
vertoont. 
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5.2.2 Ballonstaven zeer stijf 
Invoer. 
Na voorgaande bevindingen worden nu de ballonstaven zeer stijf ingevoerd en de veren aan de 
kabels in stijfheid gevarieerd. Hierdoor kan de invloed van de stijfheid van de veren worden 
onderzocht, teneinde de gevoeligheid in het mechqnisme voor het verschil in stijfheid van de 
elementen te leren kennen. De fictieve stijfheid van de ballonstaven wordt gelijk gesteld aan 
de stijfheid van staal (E=210000 N/mm2

). Zij zullen werken als pendelstaven met een 
minimale rekvervorming en de krachten van laag naar laag direct overbrengen in de 
doorsnede. Na verkennende ·berekeningen is bepaald dat de veerstijfheid kan worden 
gevarieerd tussen K=l en 110 N/mm. 

Metingen. 
• Verticale verplaatsing in de doorsnede w (mm). 
• Maximale, minimale en gemiddelde normaalkrachten in de kabels (N). 
• Maximale normaalkrachten van de ballonstaven (N) in het veld (zie figuur 5.1). 

Ook hier zijn alleen de gemiddelde waarden van de normaalkrachten in de kabels gebruikt in 
de analysen. In Appendix B.7.2 kunnen alle resultaten van de berekeningen worden gelezen. 
In de uitvoer van de normaalkrachten van de ballonstaven worden trekkrachten gevonden . 
Deze treden op nabij de opleggingen en worden in de analysen genegeerd . 

Figuur 5.9: Ballonstaven zeer stijf ingevoerd: alle normaalkrachten (Nl. K=35 N/mrn 

Figuur 5.10: Ballonstaven zeer stijf ingevoerd: normaalkrachten ballonstaven (N), K=35 N/mrn . 
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Figuur 5.12: Ballonstaven zeer stijf ingevoerd: verticale verplaatsingen w (mm), K=35 N/mm. 

Resultaten en discussie. 

A Normaalkrachten kabels en ballonstaven. 
In figuur 5.9 en 5.10 is te zien dat de normaalkrachten in de ballonstaven nabij de opleggingen 
veel groter zijn dan in alle overige elementen van de doorsnede. Deze normaalkrachten zijn 
trekkrachten die in werkelijkheid niet kunnen optreden. In de doorsnede van 3D Adaptable 
Building Skin zouden de kabels verder uit elkaar gaan staan en zouden er geen trekkrachten 
kunnen optreden. De cilindrische ballonnen zouden zich vormen in de geometrie en na 
uitzetten weer krachten op kunnen nemen. Dit gedrag is echter alleen te meten in 
experimenteel onderzoek. In de analysen zijn alleen de resultaten van de maximale 
drukkrachten in het veld (figuur 5.1) meegenomen. 

De krachtverdeling van de kabels is beter verdeeld (figuur 5.11) dan in de situatie waarin de 
veren zeer stijf waren (zie hoofdstuk 5.2.1). De verschillende kabels verschillen minder in 
waarden. De verschillen van de normaalkrachten in de rand- en de middenkabels uitgezet 
tegen de variërende veerstijfheid K (N/mm) zijn weergegeven in de grafiek van figuur 5.13. 
Wanneer de veren aan de randopleggingen verder zijn onderzocht, moet het mogelijk zijn 
gelijke waarden van de normaalkrachten in alle kabels te kunnen krijgen. 

Veerstijfheid K uitgezet tegen N kabels gemlextreem 
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Figuur 5.13: Verkennen invloed veren, normaalkrachten kabels (N) uitgezet tegen de veerstij !beid K (N/mm). 
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Veerstijfheid Kuitgezet tegen N kabels/ballonstaven 
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Figuur 5.14: Verkennen invloed veren. normaalkrachten (N) uitgezet tegen de veerstijfheid K CN/rnrn). 

Het verloop van de gemiddelde normaalkrachten in de kabels (figuur 5.14) is geometrisch niet
lineair. Wanneer de veren stijver worden, zal het mechanisme veel minder vervormen (figuur 
5.15) en hierdoor nemen de kabels steeds meer normaalkrachten op. De toename van 
normaalkrachten in de kabels is groot ten opzichte van de resultaten in de analyse waarbij de 
stijfheid van de ballonstaven werd gevarieerd. Bij toewijzing van nog grotere stijfheid in de 
veren loopt de lijn van de normaalkrachten in de kabels in de grafiek door tot zeer grote 
hoogte. De toename van stijfheid in de veren heeft dus een veel grotere invloed dan de 
toename van de stijfheid van de ballonstaven op de normaalkrachten in de kabels, aangezien 
de afname van de normaalkrachten in de kabels in figuur 5.6 lijkt te stagneren naar 
Nkabels=600 N wanneer de fictieve stijfheid in de ballonstaven oneindig zou zijn. 

Het verloop van de normaalkrachten in de ballonstaven in relatie tot de toenemende stijfheid 
van de veren kent ook een niet-lineair verloop. Echter wanneer de veren een stijfheid van 
ongeveer K=20 N/mm overstijgen, verminderen de grote verschillen en blijft de verdere 
toename beperkt tot maximaal Nballonstaven=50 N. De eerste tak van de lijn kent een extreme 
toename, omdat de doorsnede veel is doorgebogen en met grote stappen vervormt naar een 
minder doorgebogen toestand naarmate de stijfheid van de veren toeneemt (figuur 5.15). Bij 
een kleinere doorbuiging zijn de normaalkrachten in de ballonstaven minder gevoelig en 
hebben een redelijk constant verloop naarmate de stijfheid van de veren verder wordt 
verhoogd. De grootte van de normaalkrachten in de ballonstaven is hoger dan in figuur 5.6. 
Dit is te verklaren doordat de ballonstaven zeer stijf zijn ingevoerd en in de doorsnede meer 
normaalkrachten naar zich toetrekken. Zij functioneren bijna als pendelstaven waarbij ze 
krachten, ingebracht door de kabels en hieraan verbonden stijvere veren, van laag naar laag 
overbrengen. 

Wanneer de stijfheid in de veren K>60 N/mm, ondergaat de lijn van de normaalkrachten in de 
ballonstaven in figuur 5.14 een kleine daling. De verticale belasting op de doorsnede wordt 
bijna rechtstreeks opgenomen door de bijna rechtopstaande ballonstaven. De waarde van de 
top in de grafiek is gelijk aan de belastingwaarde die op de knooppunten staat. Na de top 
wordt de doorsnede recht getrokken en meer ondersteund door de strakker gespannen 
randkabels (K>60 N/mm, w<90 mm), waarbij de ballonstaven enigszins worden ontlast. Dit is 
te verklaren doordat de randkabels nu nog meer gespannen zijn door de grotere stijfheid in de 
veren. Zij trekken dan als het ware de doorsnede iets uit elkaar, waarbij de drukkrachten in de 
ballonstaven een beetje worden verminderd. 
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B Verplaatsingen. 
De resultaten van de veerstijfheid K<5 N/mm worden genegeerd, omdat de verplaatsingen te 
groot zijn (figuur 5.15). De doorsnede vervormt te ver naar onderen (doorzakken), waardoor 
de ballonstaven voornamelijk trekkrachten moeten opnemen door het strekken van de 
randkabels. De ballonstaven kunnen in werkelijkheid geen trekkrachten opnemen. 
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Figuur 5.15: Verkennen invloed veren. verplaatsingen w (mm) uitgezet tegen de veerstijfheid K CN/mm). 

De verplaatsing w (mm) ten opzichte de veerstijfheid K (N/mm) in figuur 5.15 geven een 
stereotype geometrisch niet-lineair verloop aan. In aansluiting op de grafieken betreffende de 
normaalkrachten in de kabels en ballonstaven zoals hiervoor gegeven, is dit verloop op 
dezelfde manier te verklaren. De toename van stijfheid in de veren zal zorgen dat de 
doorbuiging (verplaatsing w) met een niet-lineair verloop kleiner zal worden en bij zeer hoge 
stijfheden van de veren bijna niet zal vervormen (rechte doorsnede). In relatie tot dit verloop, 
zullen de bijbehorende normaalkrachten van de kabels tot eindig groot toenemen. Dit betekent 
ook dat de opleggingen, de veren verbonden aan de vaste wereld, een oneindig grote 
reactiekracht moet kunnen leveren. 

Bevindingen. 
De invloed van de stijfheid van de veren op de doorbuiging (verplaatsing w) is veel groter dan 
de invloed van de stijfheid van de ballonstaven. De doorbuiging heeft weer een grote invloed 
op de normaalkrachten van de kabels en iets minder op de ballonstaven. Er kan dus 
geconcludeerd worden dat de invloed van de stijfheid van de veren het grootst is en dat bij 
een lage stijfheid de normaalkrachten in de kabels en ballonstaven kleiner zijn. 

De krachten in de veld- en randkabels worden gelijkmatiger verdeeld dan in de analyse waarbij 
de veren zeer stijf waren. Naarmate de stijfheid van de veren wordt gereduceerd, wordt de 
verdeling beter. Bij toepassing van berekende stijfheden per verschillende veer, lijkt het nog 
beter mogelijk gelijk verdeelde normaalkrachten in de kabels te kunnen krijgen. 

De normaalkrachten in de ballonstaven zijn in veilig gebied weinig afhankelijk van de 
stijfheden van de veren. Dit veilige gebied, is het gebied K>5 N/mm, omdat onder dit gebied 
geometrisch niet-lineaire krachtswerking plaatsvindt. De grootte van krachten is relatief hoog, 
maar bij het laag houden van zowel de stijfheid van de ballonstaven als de stijfheid van de 
veren lijken er toch bruikbare mogelijkheden te zijn. Tot slot heeft de vervorming van de 
doorsnede hier een mooie kromming . 
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6 Bepaling stijfheden van de elementen 

6.1 Randvoorwaarden mechanisme 
Na analyse van het mechanisme door het variëren van de stijfheden van de ballonstaven en 
veren wordt bekeken binnen welke randvoorwaarden het mechanisme werkt. Voor de 
normaalkrachten in de kabels geldt dat er van uit wordt gegaan dat elke kabel na 
vervolgonderzoek gelijk is aan het gemiddelde van de gevonden normaalkrachten. 

Enkele praktische randvoorwaarden van het mechanisme zijn: 
Doorbuiging van de doorsnede (verplaatsing) w < 150 mm 
Nkabels,gem < 250 N 
Nballonstaven < 100 N 

6.1.1 Randvoorwaarde doorbuiging 
De randvoorwaarde betreffende de doorbuiging (verticale verplaatsing w) is gebaseerd op het 
praktische besef van de overspanning en de dikte van het element. Het element zou bij een 
dynamische windbelasting zoveel vervormen dat het lijkt alsof het niet meer onder controle 
kan worden gehouden. Dit zou de gebruikers een onveilig gevoel geven en esthetisch is dit niet 
gewenst. 3D Adaptable Building Skin in een vervormbaar gevelelement, maar alleen wanneer 
dit gecontroleerd plaatsvindt. 

De randvoorwaarde lijkt in het explorerende mechanisme onderzoek haalbaar. In het model 
van figuur 5.8, waarbij de veerstijfheid "K= 170.000 N/mm" werd gesteld, kwam in geen geval 
de verplaatsing w boven de 150 mm. In het model van figuur 5.15, waarbij de fictieve stijfheid 
van de ballonstaven "E=210.000 N/mm" werd gesteld, kwam de verplaatsing w alleen boven 
de w> 150 mm bij een veerstijfheid van Kveren<7 N/mm. 

Vertaling randvoorwaarden betreffende de doorbuiging: 
K > 7 N/mm 
Enetiet > 1 N/mm 

6.1.2 Randvoorwaarde gemiddelde normaalkrachten in de kabels 
De randvoorwaarde betreffende de maximale waarde van de grootte van de normaalkrachten 
in de kabels is gesteld op Nkabels,gem<250 N. Deze waarde is gekozen op basis van de maximaal 
haalbare trekkracht in de kabels. Hypothetisch is in "Deel 1: JD Adaptable Building Skin, 
hoofdstuk 6.1.1" gekozen voor een geweven kabel met een doorsnede van d=2 mm. De 
treksterkte zoals bepaald in Appendix B.10.2 bedraagt Nu,kabels,d=1610 N. Deze waarde is vele 
malen hoger dan de gestelde waarde, maar na onderzoek naar de wrijving tussen de stalen 
kabels en de mantelbuizen (Hoofdstuk 8) lijkt het ten zeerste aan te raden de normaalkrachten 
in de kabels zo klein mogelijk te houden. Het aandeel aan wrijving zal weliswaar beter moeten 
worden onderzocht in vervolgonderzoek, maar toch lijkt het verstandig om de normaalkrachten 
zo veel mogelijk te beperken . Na enige verkenning in de numerieke berekeningen zijn de 
maximale waarden van de normaalkrachten in de kabels gesteld op Nkabels,gem<250 N. 

In de berekeningen wordt rekening gehouden met vervolgonderzoek, waarin onderzocht moet 
worden hoe men de variatie van de veerstijfheid van de veren aan de randopleggingen over de 
hoogte kan bepalen, zodanig dat de randkabels en de middenkabels ongeveer evenveel 
normaalkrachten zullen aantrekken, bij een gegeven doorbuiging van de doorsnede. 

In figuur 5.5, waarbij de stijfheid van de veren "K= 170.000 N/mm" werd gesteld, is de 
randvoorwaarde Nkabels,gem < 250 N bij elke gebruikte stijfheid van de ballonstaven niet 
haalbaar. In figuur 5.14, waarbij de stijfheid van de ballonstaven "Efictlef=210.000 N/mm" werd 
gesteld, is deze randvoorwaarde wel bij elke gebruikte veerstijfheid over het hele domein wel 
toepasbaar. 
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Daar uit de analyse van het mechanisme onderzoek de stijfheid van de veren gevoeliger bleek 
dan de stijfheid van de ballonstaven, wordt er vanuit gegaan dat de randvoorwaarde toch 
haalbaar is wanneer de stijfheid van de veren omlaag en de fictieve stijfheid van de 
ballonstaven omhoog wordt gebracht. In het mechanisme onderzoek is overigens al gebleken 
dat men de veerstijfheid niet lager mag maken dan K<5 N/mm, omdat in de grafische 
resultaten te zien was dat de doorsnede te veel vervormt. De bovengrens wordt vastgesteld in 
figuur 5. 13, waarbij de randvoorwaarde van de 9emiddelde normaalkrachten in de kabels 
wordt bereikt op K=57 N/mm. 

Vertaling randvoorwaarden betreffende de gemiddelde normaalkrachten in de kabels: 
5 < K < 57 
E 1 = 210.000 N mm 

6.1.3 Randvoorwaarde normaalkrachten in de ballonstaven 
De maximale waarde van de normaalkrachten in de ballonstaven is begrensd op 
Nballonstaven=100 N. Er wordt verwacht dat de cilindrische ballonnen, afhankelijk van de 
ingebrachte en gecontroleerde interne druk, niet veel normaalkracht kunnen opnemen 
naargelang hun indrukking. In hoofdstuk 9 is een verkennend onderzoek gedaan naar het 
indrukkingsgedrag van de cilindrische ballonnen. Hier is een fictieve stijfheid Erictier bepaald die 
gebaseerd is op staafwerking om een relatie te kunnen leggen met het numerieke rekenmodel 
in het mechanisme onderzoek. Hierbij kan gesteld worden dat de kracht loodrecht op de 
doorsnede van de cilindrische ballon Nballonstaven<100 N. 

In figuur 5 .6, waarbij de stijfheid van de veren "K= 170.000 N/mm" werd gesteld, is deze eis 
haalbaar in een domein tot Efictlef,ballonstaven<30 N/mm. In figuur 5.14, waarbij de fictieve 
stijfheid van de ballonstaven "Efictier=210.000 N/mm" werd gesteld, is deze eis in geen geval 
haalbaar. De waarde (Nballonstaven=95 N) die in deze figuur ter hoogte van K=1 N/mm wordt 
bereikt, valt hier uiteraard buiten beschouwing vanwege onbetrouwbaarheid. Echter wanneer 
de fictieve stijfheid van de ballonstaven zal worden gereduceerd zal de lijn in deze grafiek 
dalen. Dit zal overigens weinig invloed hebben op de normaalkrachten van de kabels, omdat 
deze minder gevoelig zijn voor de fictieve stijfheid van de ballonstaven. In figuur 5.14 is een 
onbetrouwbaar gebied te zien vanaf K<10 N/mm. Dit gebied moet vermeden worden en dient 
dus als ondergrens. 

Vertaling randvoorwaarden betreffende de normaalkrachten in de bal/onstaven: 
K = 170.000 N/mm 
5 < Er;ccief. < 30 

6.1.4 Bepalen lokaal gebied van stijfheden 
Na bovenstaande discussie wordt een lokaal onderzoeksgebied bepaald, waarin het mogelijk 
lijkt om een materiaaltoepassing te v inden die praktisch mogelijk is en waarbij een 
controleerbaar gedrag van het mechanisme zal optreden. Het "lokaal gebied" is een optelling 
van randvoorwaarden die naar aanleiding van gewenste gedragingen van de variërende 
stijfheden met betrekking tot de doorbuiging (verticale verplaatsing w) van de doorsnede en 
de normaalkrachten in de kabels en de ballonstaven in het mechanisme zullen optreden. 
Binnen dit gebied zal nu worden onderzocht welke materiaaltoepassingen mogelijk zijn door 
het variëren van de stijfheden van de kabels en ballonstaven. 

Lokaal gebied 
10 < K< 50 
5 < Enerlef < 40 
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6.2 Onderzoek lokaal gebied van stijfheden 
Nu het lokale gebied bepaald is, kan het model doorgerekend worden met het 
rekenprogramma GSA. In de berekeningen wordt één der variabelen binnen het hiervoor 
bepaalde lokale gebied gesteld en constant gehouden, terwijl de andere variabele van hoog 
naar laag wordt ingevoerd. De resultaten worden bij elke stap gerapporteerd. Vervolgens 
wordt de eerste variabele één stap lager ingevoerd en wordt de tweede variabele weer in vele 
stappen gevarieerd. Wanneer de eerste variabele ook alle stappen in het lokale gebied heeft 
doorlopen, zijn alle gegevens bekend. Het maakt overigens niet uit welke variabele "eerste" of 
"tweede" genoemd wordt. De resultaten zijn in tabelvorm weergegeven in Appendix B.8.1. 

De resultaten zijn weergegeven in grafieken om de relaties in dit gebied te kunnen bekijken. 
Aan de hand van vooraf gestelde eisen kan nu bepaald worden welke waarden van de 
variabelen het meest gunstig zijn. Om een beter kwalitatief beeld te krijgen van het 
constructieve gedrag van het mechanisme, zijn de berekeningen over een groter gebied 
uitgevoerd dan de randvoorwaarden stelden. 

6.2.1 Doorbuiging van de doorsnede 
• Doorbuig van de doorsnede (verplaatsing) w< 150 mm 
• Welke veerstijfheden K (N/mm) voldoen? 
• Welke fictieve stijfheden van de ballonstaven Efictief (N/mm) voldoen? 

Doorbuigingwuitgezet tegen fictieve stijfheid Efic ballonstaven 
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Figuur 6.1: Lokaal gebied, verplaatsingen w (mm) uitgezet tegen fictieve stijfheid EGctief ballonstaven (N/mm). 
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Figuur 6.2: Lokaal gebied, verplaatsingen w (mm) uitgezet tegen veerstijfheid K (N/mm). 

Discussie: 
In figuur 6.1 is de verticale verplaatsing w (mm) uitgezet tegen de stijfheid van de 
ballonstaven Ettctiet (N/mm). Hier kunnen we zien dat de meeste veerstijfheden K (N/mm), 
verplaatsingen onder de maximale waarde van w< 150 mm geven. In figuur 6.2 is de relatie 
uitgezet tussen de verplaatsing w (mm) en de veerstijfheden K (N/mm). Deze grafiek is 
toegevoegd om het gedrag van het mechanisme te verduidelijken. 

De fictieve stijfheden van de ballonstaven Efictiet hebben een sterk niet-lineaire invloed op de 
verplaatsing w wanneer deze kleiner zijn dan Efictlet< 10 N/mm. Het is niet aan te raden om 
Er1ctlet< 10 N/mm te gebruiken in het mechanisme, omdat dit onbetrouwbaar gedrag vertoont en 
bovendien minder gunstige resultaten geeft. In figuur 6.2, waar de verticale verplaatsing w 
(mm) tegen de veerstijfheid K (N/mm) is uitgezet, is te zien dat de lijn van Efictlet= 10 N/mm 
zich sneller verwijdert van de andere lijnen en dus ook neigt naar grotere doorbuigingen 
(verticale verplaatsingen). Wanneer gekozen wordt voor K<40 N/mm heeft de veerstijfheid K 
een groter bereik in figuur 6.2 en zal hij binnen de randvoorwaarden blijven. 

K= 10 N/mm valt af, omdat deze veerstijfheid in figuur 6.1 nooit zal voldoen aan de gestelde 
randvoorwaarde betreffende de doorbuiging van w<150 mm binnen het lokale gebied. K=20 
N/mm voldoet pas aan de randvoorwaarde doorbuiging vanaf Er1ct1er>31 N/mm2

• De lijnen van 
K= 10, 20 en 30 N/mm voldoen daarentegen veel eerder en lijken dus ook meer haalbaar. Dit 
is ook zichtbaar in figuur 6.2. Hier ziet men het niet-lineaire verloop van de verschillende 
stijfheden Efictlet (N/mm) van de ballonstaven. Wanneer zij in het mechanisme worden 
toegepast met hogere veerstijfheden K (N/mm), zullen zij een vlakker verloop vertonen die 
minder gevoelig is voor doorbuiging. 
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6.2.2 Gemiddelde normaalkrachten in de kabels 
• Gemiddelde normaalkrachten Nkabels,gem<250 N 
• Welke veerstijfheden K (N/mm) voldoen? 
• Welke fictieve stijfheden van de ballonstaven Er.ctief (N/mm) voldoen? 
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Figuur 6.3: Lokaal gebied, normaalkrachten kabels (N) uitgezet tegen fictieve stijfheid Er.c1ie f ballonslaven (N/mm). 
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Figuur 6.4 : Lokaal gebied. normaalkrachten kabels (N) uitgezet tegen veerstijfheid K (N/mm). 
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Discussie: 
In figuur 6.3 zijn de gemiddelde normaalkrachten (N) van de kabels uitgezet tegen de fictieve 
stijfheden van de ballonstaven Efictlet (l'l/mm). In deze grafiek is te zien dat alle lijnen in een 
groot gebied voldoen aan de gestelde eis. Figuur 6.4, waarin de gemiddelde normaalkrachten 
van de kabels (N) zijn uitgezet tegen de veerstijfheden K (N/mm) geeft naast figuur 6.3 
informatie over de gevoeligheid van het gedrag van de kabels. 

Het gedrag in de grafiek van figuur 6.3 laat zien dat de fictieve stijfheid van de ballonstaven 
weinig invloed heeft op de toename van gemiddelde normaalkrachten in de kabels. 
Daarentegen zijn de gemiddelde normaalkrachten in de kabels wel zeer gevoelig voor de 
toename in veerstijfheid K, zoals de grafiek in figuur 6.4 laat zien. Deze lijn verloopt meer 
stijgend dan de lijn in figuur 6.3. 

Figuur 6.3 heeft ongeveer hetzelfde verloop als figuur 6.1. Met andere woorden, de relatie 
tussen de fictieve stijfheid van de ballonstaven en de gemiddelde normaalkrachten in de kabels 
lijkt erg veel op de relatie tussen de fictieve stijfheid van de ballonstaven en de verticale 
verplaatsing w (doorbuiging). De fictieve stijfheid van de ballonstaven mogen in dit geval ook 
niet kleiner worden dan Efictiet< 10 N/mm, aangezien men hier het ongewenste gebied met niet
lineair gedrag betreedt. 

De gevonden K-waarden van de veerstijfheid op grond van de randvoorwaarden betreffende 
de doorbuiging w leiden tot bijbehorende gemiddelde normaalkrachten in de kabels. Te zien is 
dat een veerstijfheid van K=20 N/mm al voldoet wanneer Efictlet>6 N/mm in plaats van de bij 
de randvoorwaarden doorbuiging gevonden Er.ctiet>31 N/mm. Dit domein blijft staan op 
Enctlet>31 N/mm, omdat anders de doorbuiging niet meer zou voldoen. De veerstijfheid van 
K=30 N/mm met bijbehorend gebied Efictlet>9 N/mm voldoet aan Efictlet> 7 N/mm. Deze waarde 
blijft staan op Efictiet> 10 N/mm. De veerstijfheid K=40 N/mm voldeed qua doorbuiging aan 
Er.ctlet> 7 N/mm. Wat betreft de gemiddelde normaalkrachten in de kabels voldoet hij al aan 
Efictlet>10 I'J/mm. De veerstijfheid K=50 N/mm voldoet qua gemiddelde normaalkrachten in de 
kabels aan Efictlet> 13 N/mm. Wat betreft de doorbuiging voldeed hij al aan Efictlet> 5 N/mm. 
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6.2.3 Normaalkrachten in de ballonstaven 
• Normaalkrachten Nballonstaven< 100 N 
• Welke veerstijfheden K (N/mm) voldoen? 
• Welke fictieve stijfheden van de ballonstaven Efictief (N/mm) voldoen? 

--------
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Figuur 6.5: Lokaal gebied. normaalkrachten ballonstaven (N) uitgezet tegen fictieve stijfheid Er.cliefballonSiaven (N/mm). 
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Figuur 6.6: Lokaal gebied, normaalkrachten ballonstaven (N) uitgezet tegen veerstijfheid K CN/mm). 
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Discussie: 
In figuur 6.5 zijn de normaalkrachten Nballonstaven van de ballonstaven (N) uitgezet tegen de 
fictieve stijfheden Enctief van de ballonstaven (N/mm). Hier is te zien dat de meeste lijnen maar 
in een klein gebied voldoen aan de gestelde eis. Dit betekent dat de normaalkrachten in de 
ballonstaven zeer gevoelig zijn voor een toenemende fictieve stijfheid van de ballonstaven. 
Figuur 6.6, waarin de normaalkrachten N van de ballonstaven (N) zijn uit gezet tegen de 
veerstijfheden K (N/mm) laat zien dat de veerstijfheden K maar weinig invloed hebben op de 
normaalkrachten in de ballonstaven. 

De verschillende veerstijfheden liggen in figuur 6.5 zo dicht bij elkaar dat de keuze relatief vrij 
is om de juiste veerstijfheid te kiezen. In figuur 6.6 is te zien dat de fictieve stijfheid van de 
ballonstaven veel meer invloed heeft en dat eigenlijk alleen Efictlef=10 N/mm zou voldoen. I n 
hoofdstuk 6.2.1 is echter gebleken dat een fictieve stijfheid van de ballonst aven Enctlef< 10 
N/mm een niet-lineair gedrag vertoont. 

Figuur 6.5 laat zien dat de veerstijfheid K=20 N/mm niet voldoet aan de normaalkracht in de 
ballonstaven. Ook geeft deze grafiek aan dat de veerstijfheid K=SO N/mm niet voldoet aan de 
eis. Deze combinaties vallen dus beiden af. 

De veerstijfheden K=30 N/mm en K=40 N/mm voldoen beiden aan alle gest elde eisen. In 
figuur 6.5 wordt wel duidelijk wat de bovengrens is van de fictieve stijfheid Enctlef van de 
ballonstaven. 

Verscherping lokaal gebied: 
Niet lineair gebied: Efictlef<10 N/mm2 

K10 voldoet niet: 
K20 voldoet niet: 
K30 -> lO<Efictiet< 12: 
K40 -> 10<Etictiet<14: 
KSO voldoet niet: 

6.3 Keuze mechanisme 

Doorbuiging voldoet niet 
Doorbuiging voldoet niet 
Te hoge normaalkracht ballonstaven 
Voldoet! 
Voldoet! 
Te hoge normaalkracht ballonstaven 

Uit de bepaling in het lokale gebied van het mechanisme en het toewijzen van bijbehorende 
materiaaleigenschappen, is gebleken dat de veerstijfheden K=30 N/mm en K=40 N/mm 
voldoen bij fictieve stijfheden van de ballonstaven van Enctief=9 tot 14 N/ mm. Wanneer 
gekozen wordt voor de K=30 N/mm, betekent dit dat de gemiddelde normaalkrachten in de 
kabels lager zullen zijn (figuur 6.1) . De invloed op de normaalkrachten in de ballonstaven is 
minimaal (figuur 6.6). De invloed op de doorbuiging w (verticale verplaatsing) is groter (figuur 
6.2), maar blijft binnen de gestelde randvoorwaarden. 

De fictieve stijfheid van de ballonstaven is gekozen aan de grens van het toelaatbare gebied 
van K=30 N/mm. Door de maximaal toelaatbare waarde te kiezen, zal de doorbuiging w 
enigszins beperkt worden en veilige afstand houden van het niet-lineaire gebied (figuur 6.1). 
Dit geldt ook voor de gemiddelde normaalkrachten in de kabels (figuur 6.2). Volgens figuur 6.5 
is de invloed op de normaalkrachten in de ballonstaven door het verhogen van de fictieve 
stijfheid in de ballonstaven vrij groot. Wanneer wordt gekozen voor Enctlef= 12 N/mm valt de 
grootte van de normaalkrachten echter nog binnen de randvoorwaarden. 

Om bovenstaande redenen is gekozen voor een mechanisme bestaande uit 
elementen met de volgende ejqenscha ooen: 

• Veerstijfheid: 
• Fictieve stijfheid ballonstaven: 

K=30 N/mm; 
Etictiet=12 N/mm 

'In het vervolg van dit vers lag wordt het gekozen mechanisme 1<30 E 12 genoemd. 
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6.4 Gedrag gekozen mechanisme 
De resultaten zijn ingevoerd in het rekenprogramma GSA. Het gedrag van het mechanisme 
kan beschreven worden door stapsgewijs de belasting op te bouwen tot de waarde van de 
representatieve belasting. De belasting is ingevoerd in 10 gelijke stappen. De resultaten zijn in 
tabelvorm toegevoegd in Appendix B.8.2. In Appendix B.8.3 zijn enkele figuren weergegeven 
die laten zien hoe vervormingen en de verdeling van krachten zich gedragen in het gekozen 
mechanisme K30 E12. In Appendix B.8.4 zijn enkele figuren toegevoegd die laten zien hoe het 
mechanisme zich qua vervormingen gedraagt nabij de opleggingen en in het veld . Te zien is 
dat, zowel nabij de randopleggingen als in het veld, de cellen hun vorm behouden en niet 
samengedrukt worden of scheef worden getrokken, de totale vervormingen een geleidelijke 
parabool beschrijft, de veren duid.:=iijk meerekken met de verplaatsingen en dat de 
opleggingen niet meewerken of invloed uitoefenen op de werking van het mechanisme. 

6.4.1 Resultaten gekozen mechanisme 
Onderstaande resultaten voldoen aan de gestelde randvoorwaarden ter bepaling van 
het gewenste gedrag van het mechanisme. 

);> Wmax = 149,3 mm 
);> Nballonstaven, max = 96,3 N 
);> Nkabels,gem, max = 186,25 N 

Resultaten per kabel ten behoeve van het gemiddelde: 
0 Nbovenste randkabel, max = 396,2 N 

0 Nlste mlddenkabel, ma x = 102 N 

0 N2e mlddenkabel, max = 116,8 N 

0 N3e mlddenkabel, max = 107 N 

0 N4e mlddenkabel, max = 40,27 N 

0 Nonderste randkabel , max = 355,2 N 
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6.4.2 Constructief gedrag gekozen mechanisme 
De doorbuiging w die wordt veroorzaakt door de oplopende belasting F verloopt niet-lineair in 
figuur 6.7. Naarmate de belasting toeneemt, gedraagt de constructie als doorsnede zich steeds 
stijver. Bij een kleine doorbuiging van de doorsnede is het moeilijk om de verticaal ingebrachte 
belasting horizontaal af te dragen. Door dit effect wil het mechanisme bij een k leine belasting 
relatief meer doorbuigen, zodat het evenwicht kan · vinden tussen de verticale belasting en de 
horizontale afdracht. Na een bepaalde belasting heeft de doorsnede altijd een bepaalde 
doorbuiging zodat de verticale belasting eenvoudiger kan worden afgedragen in horizontale 
richting door de gewijzigde geometrie. De toename van de doorbuiging van de doorsnede ten 
opzichte van de toename van de belasting stagneert vanaf een verticale verplaatsing 
(doorbuiging) van w=80 mm tot bijna lineair gedrag. De gestippelde tak w<63,76 mm 
convergeert niet in de berekeningen met het rekenprogramma GSA. Het rekenprogramma kan 
de klein ingevoerde verticale belasting niet vertalen naar horizontale reactiekrachten. Omdat in 
dit gebied geen resultaten beschikbaar zijn, is deze lijn gestippeld. In figuur 6. 9 en 6 .10 zijn 
over het overeenkomstige traject eveneens stippellijnen getekent. 

--------- - --------
Doorbuiging doorsnede w bij opbouwende belasting F 

40.---------------~~~----------~~--------------~------, 

30 ·--- --
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Figuur 6.7: Resultaten stapsgewijze belastingsteename K30 E12 . 
Opbouwende belasting F (N) bij toenemende doorbuiging w (mm). 

De normaalkrachten in de kabels en de ballonstaven ten opzicht van de oplopende belasting 
geven een bijna overeenkomstig beeld (figuur 6.9 en 6.10). De grootte van de krachten en de 
toename zijn verschillende, maar het niet-lineaire gedrag is gelijk van karakter . 

De niet-lineaire toename kan in beide gevallen conform de bespreking van de doorbuiging van 
de doorsnede verklaard worden. De verticaal ingebrachte belasting zal bij een kleine 
doorbuiging namelijk zorgen voor grote toename van normaalkrachten in de kabels en 
ballonstaven vanwege geometrisch niet-lineair gedrag. Dit geometrisch niet- lineair gedrag is 
duidelijk zichtbaar in figuur 6.10 waarin de toename van normaalkrachten N (N) in kabels en 
ballonstaven zijn uitgezet tegen de toename in doorbuiging w (mm) van de doorsnede. Hier is 
te zien dat bij een kleine belasting een grote doorbuiging opt reedt. Na deze eerste doorbuiging 
verloopt het gedrag meer controleerbaar en loopt het niet-lineair op totdat de representatieve 
belasting met de bijbehorende doorbuiging is bereikt. 
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Het verschil tussen het, na enige doorbuiging, redelijk lineaire verloop van de toename van 
normaalkrachten in de kabels en het niet-lineaire verloop in de ballonstaven, is te verklaren 
door het meedraaien van de verticale kolommen met cellen (ruimten met cilindrische 
ballonnen) met de toenemende doorbuiging van de doorsnede. In figuur 6.8 is te zien hoe de 
cellen meedraaien in de doorsnede. Tijdens de berekeningen in het rekenprogramma is te zien 
hoe tijdens de vervorming van de doorsnede kolommen meekantelen en in de meest optimale 
positie gaan staan. Hoe meer de cellen meedraaieni des te minder krachten zij zullen opnemen 
door de nieuwe geometrische verhoudingen. De krachten in de kabels zijn groter, omdat de 
belasting uiteindelijk moet worden overgedragen door de kabels naar de randopleggingen. De 
ballonstaven werken in de doorsnede dusdanig meer als koppelingen om de krachten door de 
doorsnede te verdelen . 
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7 Onderzoek naar manipuleerbare vervorming 
3D Adaptable Building Skin heeft naast zijn elastische eigenschappen, de unieke eigenschap 
om manipuleerbaar en controleerbaar te vervormen. In Deel 1 van dit afstudeerverslag wordt 
uitgebreid uitgelegd hoe deze vervormingen gemanipuleerd kunnen worden en welke soorten 
van vervormingen mogelijk zijn. In het ontwerp van Corpus Vivera Architectura (Deel 3) wordt 
het gevelelement toegepast en wordt getoond hoe men gebruik kan maken van de 
manipuleerbare vervormingen in 3D Adaptable Building Skin. 

In dit hoofdstuk wordt een extra kabel in het numerieke model van de doorsnede van 3D 
Adaptable Building Skin ingevoerd waarmee een vervorming kan worden gemanipuleerd. In 
het drie dimensionale ontwerp van het gevelelement worden de extra kabels in elke doorsnede 
geweven, waardoor de vervormingen worden gemanipuleerd vanuit elke doorsneden. Het 
numerieke model is dus een rechtstreekse simulatie van wat er in werkelijkheid ook gebeurt. 
In maquette studie is inmiddels bewezen dat het principe van de manipuleerbare vervorming 
werkt (figuur 7.1 en 7.2). Er wordt verwacht dat de resultaten van de numerieke berekeningen 
kwalitatief overeen komen met de werking van het principe in de maquettestudies. 

De simulaties in het rekenprogramma GSA kwamen vanwege de complexiteit van het 
rekenmodel niet tot evenwicht. De verticale belasting kon niet goed omgezet worden naar een 
horizontale afdracht. In de berekeningen is de nauwkeurigheid verminderd om toch evenwicht 
te kunnen vinden. De nauwkeurigheid en aanpassing van de berekeningen zijn gegeven in 
Hoofdstuk 7 .1.1. De resultaten die volgen uit de berekeningen mogen dus niet kwantitatief 
beschouwd worden. De resultaten mogen echter wel kwalitatief beschouwd worden, omdat zij 
wel een indruk geven van het gedrag van de doorsnede waarbij deze gemanipuleerd wordt 
vervormd. De weergegeven grafieken in dit hoofdstuk geven alleen een indruk van het gedrag 
van het mechanisme. De resultaten zijn toegevoegd in Appendix B.9. 
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7. 1 Werking extra kabel met voorgeschreven verplaatsing 
Voor de berekeningen van de manipuleerbare vervorming is hetzelfde model gebruikt als 
waarmee het mechanisme is beproefd op belasting. Dit model heeft al bewezen dat het 
voldoet. Om de vervorming te kunnen manipuleren, is gelijk aan het ontworpen principe, een 
extra kabel in de bestaande structuur geweven. D~ze kabel heeft de eigenschappen van een 
"Sliding Cable". De buitenste knooppunten van de kabel werden in de simulaties naar buiten 
getrokken (horizontale voorgeschreven verplaatsing u) om de vervorming tot stand te brengen 
(figuur 7.3). De buitenste knopen zijn scharnierend verbonden aan de vaste wereld en het 
mechanisme werd geacht evenwicht te zoeken in deze nieuwe toestand. De verplaatsingen zijn 
opgebouwd van u= 10 mm tot u=200 mm aan beide zijden. 

7 .1.1 Aangepaste berekeningen GSA 
In de berekeningen kwam het model met voorgeschreven verplaatsing niet tot evenwicht met 
behulp van de berekeningsmethode die is gebruikt in het mechanisme onderzoek. Tijdens de 
berekeningen met "Viscous Damping" was na lange rekentijden grafisch te zien dat de 
vervormingen niet overeenstemden met de ingebrachte belastingen. Het rekenprogramma 
heeft als test vier dagen gerekend en kon nog steeds geen evenwicht vinden. Het model begon 
steeds vreemdere vervormingen te vinden die totaal niet bij de ingevoerde verplaatsingen 
hoorden. Als oplossing is gebruik gemaakt van de berekeningsmethode: "Artificial Viseaus 
Damping" (zie Appendix 8.1.3.2). Deze rekenmethode maakt gebruik van voorgeschreven 
verplaatsingen in plaats van voorgeschreven belastingen. GSA kon alleen met toepassing van 
deze rekenmethode evenwicht vinden in deze simulaties. Gezien de problemen en 
onnauwkeurigheden die zich voordeden in de simulaties, is het aan te bevelen een ander 
rekenprogramma te gebruiken in vervolgonderzoek. 

Naast gebruik te maken van een andere rekenmethode, moest de nauwkeurigheid van de 
convergentie worden aangepast. Met een standaard residunauwkeurigheid van 0,001% kon 
GSA [2] geen evenwicht met de voorgeschreven verplaatsing u vinden. De nauwkeurigheid is 
daarom verminderd naar 1,6% tot 16,8% met een gemiddelde van 9,97% in alle berekeningen 
(tabel 8.9.1, Appendix 8.9.1). Dit betekent dat de constructie convergeert met residukrachten . 
De minst nauwkeurige berekeningen zijn de berekeningen waarbij de voorgeschreven 
verplaatsing klein is ingevoerd en de bijbehorende verticale vervorming dus ook klein was. 
Zoals eerder verklaard is het erg moeilijk om bij kleine vervormingen de verticale belasting af 
te dragen in horizontale richting en evenwicht te vinden. 

Een opvallend fenomeen was dat het rekenprogramma aangaf te rekenen met rotaties in z
richting met bijbehorende momenten in z-richting. Dit is vreemd, want de geometrie en 
belastingen zijn louter twee dimensionaal ingevoerd in x- en v-richting. Het programma zou 
theoretisch gezien dus alleen in de x- en v-richting mogen rekenen. De momenten die worden 
gegeven tijdens de berekeningen zijn erg groot. In de berekening is de residu-nauwkeurigheid 
van de momenten in de z-richting zo groot gemaakt dat zij geen invloed hebben op de totale 
convergentie en het vinden van evenwicht. 

Om bovenstaande problemen te voorkomen, is eveneens geprobeerd om de berekeningen uit 
te voeren in een andere geometrie met nagenoeg dezelfde eigenschappen als het onderzochte 
mechanisme. In Appendix 8.9.3 zijn deze modellen weergegeven. Uiteindelijk boden deze 
modellen ook geen oplossing en zijn zij achterwege gelaten. 
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7.1.2 Horizontaal voorgeschreven verplaatsing als verticale belasting 
De elementeigenschappen van de extra kabel staan vermeld 
onderstaande figuren is te zien hoe de extra kabel in het model ligt. r-=;X,u 

~ ~ ·:. - 1 R 1 ïfl 
Z,w • J H / l J.__J 

---'.l.F-•--•1 _ _ _.. t ! I ~ ~ I i . "}' _ _.__._,___. • o----o---0 .-...--. 

in hoofdstuk 3.2.2. In 

Figuur 7.3: Rekenmodel met extra kabel geweven door het originele weefpatroon van de doorsnede. 

Figuur 7.4: Extra kabel in de doorsnede. 

Wanneer aan beide zijden van de extra kabel wordt getrokken door de buitenste knooppunten 
een horizontale voorgeschreven verplaatsing u (mm) te geven, zal de doorsnede een 
neerwaartse vervorming w (mm) ondergaan. De horizontale verplaatsing u van de 
knooppunten, die ook te vertalen is als trekkracht, zal werken als een verticale belasting fv in 
de knooppunten waarlangs de extra kabel is geweven (figuur 7 .5). De horizontaal 
voorgeschreven verplaatsing is enigszins vergelijkbaar met de externe verticale belasting. De 
ontbinding van de extra kabel resulteert in verticale en horizontale krachten. De glijdende 
extra kabel glijdt van laag naar laag naar boven met tegengestelde hoeken in de knooppunten 
(figuur 7.5). Hierdoor ontstaan neerwaartse en opwaartse krachten. 
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Het gebied tussen de cellen met kolommen bestaat alleen uit kabels. Aangezien de kabels 
glijdend zijn, bestaat de grote vervormingvrijheid in deze gebieden. Door het koppel dat wordt 
veroorzaakt door de extra kabel in het knooppunt links en rechts van dit gebied, zullen de 
cellen met de vervorming mee kunnen kantelen. Dit kwam ook naar voren in de 
maquettestudie (figuur 7.6). In de grafische resultaten van de numerieke simulatie (figuur 
7.7) kantelen de cellen echter niet in zijn geheel. Ter plaatse van de aansluitingen met de 
extra kabel en de andere kabels worden de horizontale ballonstaven die de kabels geleiden wel 
scheef getrokken. Doordat gebruik is gemaakt van een Rigid Constraint in de kolommen met 
cellen, kantelen de cellen niet in zijn geheel en is de krachtenontbinding alleen in deze kleine 
gebieden merkbaar. De verticale ballonstaven nemen de rotatie van de horizontale staaf op 
door te rekken . 

De resulterende verticale kracht van de ontbinding zal de doorsnede naar onderen duwen. Het 
kantelen van de cellen wordt ook nog verhinderd door de kabels die niet door dezelfde laag als 
de extra kabel lopen waar het koppel zich bevindt. Deze kabels bieden in het numerieke model 
geen weerstand, maar wel in de maquette door wrijving tussen de kabels en de mantelbuizen. 
In het midden van de doorsnede is het verloop van de extra kabel gespiegeld, waardoor 
rotaties worden opgeheven. De middelste kolom met cellen heeft alleen verticaal werkende 
krachten. In de maquettestudie zijn er wel horizontale krachten die de middelste kolom scheef 
duwen, omdat wrijving hier wel meespeelt. 

7.2 Gedrag mechanisme met gemanipuleerde vervorming 
In figuur 7. 7 is met de groene pijlen aan de linker en rechter zijde aangegeven waar de 
voorgeschreven verplaatsingen u (mm) zijn ingegeven. Het verloop van de getrokken extra 
kabel is duidelijk te zien in de vervormde doorsnede. 

HJ(
Verticale ballonstaaf : - • ., ..- .. r-: , ;• 

1 •1 . •-.... j , ~ I t · ·-1 .--- 'l I 0 1 - N . r-~,
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Figuur 7.7: Vervormde doorsnede, u=ll6 mm. 

7.2.1 Doorbuiging doorsnede 
De grootte van de doorbuiging (verticale verplaatsing) w (mm) aan de onderzijde van de 
doorsnede is sterk afhankelijk van de grootte van fictieve stijfheden van de ballonstaven Efictiet· 

Wanneer de ballonstaven te slap zijn, zullen zij door de krachten in de kabels platgedrukt 
worden en zal de uitwijking aan de onderzijde minder groot zijn. In de toepassing met 
cilindrische ballonnen zal dit experimenteel moeten worden onderzocht . Helaas is dit niet in de 
maquettestudie (figuur 7 .8) te zien, omdat hier geen cilindrische ballonnen zijn gebruikt. 
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In figuur 7.5 is te zien hoe de ontbinding van krachten plaats vindt ten gevolge van het 
horizontaal trekken van de extra kabel. Wanneer de doorsnede veel is vervormd, zal de kracht, 
veroorzaakt door de extra kabel, zich voor een groter gedeelte ontbinden in horizontale 
krachten door de nieuwe geometrie van de vervormde doorsnede. In de maximaal vervormde 
toestand is het dus moeilijk om deze vervorming te behouden, omdat de verticaal ontbonden 
kracht minimaal is, terwijl deze het grootst moet zijn. Wanneer de doorsnede terug gaat naar 
een kleinere vervorming zal de verticale component weer groter worden en meer weerstand 
bieden. Dit proces vindt plaats totdat er evenwicht is tussen de vervorming en de trekkracht fu 
in de extra kabel. De mate waarin de vervormde doorsnede wee;stand kan bieden bij 
bijvoorbeeld een externe dynamische belasting tegen de vervorming in, is dus afhankelijk van 
de op dat moment vervormde aanwezige geometrie. Het is echter wel duidelijk dat een 
maximale vervorming minder weerstand tegen externe belastingen kan bieden, omdat de 
manipulerende extra kabel bijna gestrekt is en voor het grootste gedeelte horizontale krachten 
inbrengt. 

In de maquettestudie was dit ook te voelen bij het trekken van de extra kabel om een 
vervorming tot stand te brengen. Een uiterste vervorming zoals afgebeeld in figuur 7.8 koste 
veel trekkracht en was moeilijk in die positie te houden. 

De doorbuiging w (mm) van de doorsnede ten gevolge van de horizontaal voorgeschreven 
verplaatsing u (mm) van de extra kabel vertoont een niet-lineair gedrag. Door de minder 
nauwkeurige resultaten zitten er enkele schommelingen in het verloop van figuur 7. 9, waarin 
de verticale verplaatsingen van de doorsnede w (mm) tegen de voorgeschreven verplaatsing u 
(mm) is uitgezet. Om het gedrag te verduidelijken is tevens een trendlijn toegevoegd. De lijn 
buigt bij verdere vervorming horizontaal af (stippellijn, figuur 7.9). De volledige grafiek is 
weergegeven in Appendix 8.9.2 
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Het eerste traject van de resultaten uitgezet in de grafiek van figuur 7.9 laat een niet-lineaire 
toename van de doorbuiging van de doorsnede zien die een grotere hellingshoek beschrijft 
naarmate de voorgeschreven verplaatsing u groter wordt. Het verloop van de lijn is minder 
steil dan verwacht. Het verflauwen tot een matig niet-lineair verloop is wellicht te verklaren 
door het kantelen van de horizontale ballonstaven in de cellen in de doorsnede. Dit was in de 
grafische resultaten van de simulaties te zien (figuur 7.7). In de maquettestudie is een 
gelijkwaardig resultaat te zien, omdat de cellen hier in zijn gehel kantelen (figuur 7.10). De 
extra kabel verloopt in de onvervormde geometrie onder hoeken en wordt bij manipulatie 
recht getrokken. 

Het eindtraject van grafiek B.9.1 in Appendix B.9.1 geeft aan dat de doorsnede steeds minder 
zal vervormen zodra de voorgeschreven verplaatsing u> 160 mm is overschreden (figuur 
7.11). De lijn krijgt hier een horizontalere richting en het lijkt erop dat de extra kabel bijna 
volledig recht is getrokken en alleen nog in rek en normaalkracht kan worden verhoogd. Dit is 
te zien in de grafiek van de snel stijgende normaalkracht van de extra kabel (figuur 7 .13) en 
de doorbuiging van de doorsnede (stippellijn in figuur 7.9). 

In Deel 1 van dit afstudeerverslag (Hoofdstuk 5.4) werd gesteld dat aan beide zijden van de 
doorsnede, de extra kabel maximaal Umax=116 mm horizontaal zou kunnen worden verplaatst 
totdat hij gestrekt ligt en de doorsnede maximaal vervormd is (Wmax=300 mm). Bij de 
hypothese gestelde invoer van Umax= 116 mm geeft het rekenprogramma een doorbuiging van 
maar w=152,9 mm. Aangezien de resultaten van de analysen alleen kwalitatief zijn 
beoordeeld, worden hier geen conclusies uit getrokken. De simulaties zijn met grotere 
voorgeschreven verplaatsingen uitgevoerd (figuur 7.11) om te kunnen bekijken hoe het 
gedrag verder verloopt. Deze grafieken zijn weergegeven in Appendix 6.9.2. 

In figuur 7.11 is te zien dat de middelste cel van de doorsnede door de grote krachten samen 
wordt geduwd. Dit vertelt iets over de orde van grootte van krachten die in toekomstig 
experimenteel onderzoek op de cilindrische ballonnen zal komen te staan. De Rigid Constraint 
(Hoofdstuk 3.2.1) zorgt dat de middelste, bovenste knoop in deze cel op gelijke afstand blijft 
ten opzichte van de andere knopen die verbonden zijn in de Rigid Constraint. 
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7.2.2 Normaalkracht in de extra kabel 
De extra kabel zal volgens figuur 7.12 de grootste trekkracht ondergaan in het model. De 
originele doorsnede bevat namelijk 6 kabels die allen uit hun geometrie moeten worden 
gebracht door de extra kabel. De extra kabel moet dus in zijn eentje de gehele doorsnede in 
beweging brengen. 

Figuur 7.12: Normaalkracht in de Extra kabel CN). ui!!M= 116 mm. 

In figuur 7.13, waar de normaalkracht (N) van de extra kabel is uitgezet tegen de horizontale 
voorgeschreven verplaatsing u (mm), is in de eindtak van de grafiek een zeer stijgend 
geometrisch niet-lineair verloop te zien. Dit gedrag is te verklaren door de veranderende 
geometrie van de extra kabel bij de steeds groter wordende vervorming w (mm). Bij een 
kleine vervorming van de doorsnede loopt de geometrie van de extra kabel nog onder vele 
hoeken door de originele doorsnede. In dit eerste stadium zal hij eerst de geometrie 
vervormen door de kolommen met cellen in de richting van de trekkracht te duwen. Het recht 
trekken van de extra kabel vormt het eerste gedeelte van de grafiek in figuur 7.13. Ook heeft 
de kabel nog een groot hoogteverschil in het verloop door de doorsnede. In deze geometrie 
heeft hij relatief weinig trekkrachten nodig om met de voorgeschreven verplaatsing u 
evenwicht te vinden. Wanneer de kabel bijvoorbeeld bijna gestrekt ligt, zal hij veel trekkracht 
nodig hebben om deze vervorming van de doorsnede te kunnen behouden. Dit was ook te 
merken in de maquettestudie, waarbij het veel trekkracht koste om de maximale vervorming 
te maken en te behouden (figuur 7.8) . In Appendix 8.3 is een uitleg toegevoegd over het 
geometrisch niet-lineair gedrag van constructies vergelijkbaar met het gedrag van een 
gestrekte kabel. 
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Om een betere kijk te hebben op het verloop van het eerste traject van de lijn in de grafiek 
van figuur 7 .13, is dit gebied uitvergroot in figuur 7 .14. De hypothetisch gestelde maximale 
voorgeschreven verplaatsing u= 116 mm is hier aangehouden als uiterste in de grafiek. Te zien 
is dat het gedrag hetzelfde patroon heeft blijft als hiervoor beschreven. De trekkracht die 
nodig is om de maximale vervorming te krijgen, zal wellicht erg groot zijn. Wanneer gekozen 
wordt om de doorsnede slechts enkele millimeters minder de vervormen, is in deze grafiek te 
zien dat de orde van grootte van de benodigde trekkracht bijna gehalveerd is. 
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Figuur 7.14: Normaalkracht extra kabel ten gevolge van voorgeschreven vemlaatsing u!!llil= 116mm, K30 E 12. 

Omdat de relatie tussen de voorgeschreven verplaatsingen en de resulterende doorbuiging 
niet- lineair is (figuur 7.9), worden de normaalkrachten in de extra kabel (N) ook uitgezet tegen 
de resulterende toenemende doorbuiging w (mm) van de doorsnede in figuur 7.15 op de 
volgende bladzijde. Uit deze grafiek moet eveneens blijken dat bovenstaande stellingen juist 
zijn. Het patroon van de lijn in figuur 7.15 heeft hetzelfde patroon als figuur 7.14. Dit betekent 
dat de voorgeschreven verplaatsing u en de doorbuiging w van de doorsnede gelijk gedrag 
vertonen in relatie tot de normaalkracht in de extra kabel. De hypothetisch gestelde maximale 
voorgeschreven verplaatsing u= 116 mm correspondeert met de in de simulaties gemeten 
doorbuiging w=152,9 mm. Dit is ook te zien in figuur 7.9. 
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7.2.3 Normaalkrachten in kabels 
In de resultaten van de normaalkrachten in de kabels is onderscheid gemaakt tussen de 
randkabels en de middenkabels, waarbij ook hier blijkt dat de randkabels aanzienlijk meer 
krachten opnemen dan de middenkabels. Dit was ook te zien in de simulaties waarbij de 
doorsnede werd belast met een externe belasting. In tabel 8.9.2 van Appendix 8.9.2, zijn alle 
resultaten van de berekeningen weergegeven. In de werkelijke doorsnede zullen veren moeten 
worden toegepast die zorgen dat de normaalkrachten nagenoeg gelijk worden verdeeld over 
de kabels. Dit moet worden onderzocht in vervolgonderzoek. 

Figuur 7.16: Normaalkrachten in randkabels (N), u= 116 mm. 

Figuur 7.17: Normaalkrachten in middenkabels (N), u=ll6 mm. 

In figuur 7.16 is duidelijk te zien dat de randkabels door hun rechte geometrie vervormen net 
zoals als hangende koorden vervormen. Zij kunnen zich niet verder strekken in het 
weefpatroon van de geometrie en nemen hierdoor meer krachten op in vergelijking met de 
middenkabels. De middenkabels hebben een sprekende vervorming waarin duidelijk te zien is 
waar de extra kabel de vervorming manipuleert (figuur 7 .17). Wanneer men het verloop van 
de extra kabel in gedachten houdt (figuur 7 .12) zijn de vervormingen logisch te verklaren . De 
extra kabel trekt alle kabels in de positie die hij nodig heeft om de vervorming van de 
doorsnede tot stand te brengen. Daar waar de kabels in contact komen met het verloop van de 
extra kabel, volgen zij geheel dezelfde geometrie en lopen lokaal bijna horizontaal wanneer de 
extra kabel dit ook doet. Dit is ook te zien in de maquettestudie in figuur 7 .18. 
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Zowel de rand- als middenkabels worden bij grote vervormingen ver uit hun oorspronkelijke 
geometrie getrokken en zullen waarschijnlijk veel weerstand bieden tegen de neerwaartse 
vervorming. Ook kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende middenkabels, waarbij 
de een grote trekkrachten en de ander minder grote trekkrachten opneemt (figuur 7 .17). De 
blauw gemarkeerde kabel in figuur 7.14 heeft een grotere normaalkracht, doordat hij vanaf de 
randopleggingen eerst een bocht naar onderen maakt. De tegengesteld geweven kabel (paars) 
zal daarentegen bij een neerwaartse vervorming minder trekkracht hebben, omdat hij meer 
gebruik kan maken van de rek in het originele weefpatroon van de doorsnede. Verder valt nog 
op te merken dat het verloop van de vervormde middenkabels door de extra kabel totaal 
anders is dan door een externe verticale belasting (figuur 8.8.2, Appendix 8.8.3). De belasting 
is hier in bepaalde knooppunten fn de doorsnede aangebracht in plaats van bovenop de 
doorsnede. De vervorming wordt dus gestuurd in de doorsnede in plaats van buiten de 
doorsnede. 

In figuur 7 .19, waar de normaalkrachten van de kabels (N) zijn uitgezet tegen de toenemende 
horizontaal voorgeschreven verplaatsing u (mm), is een gelijk oplopend niet-lineair gedrag 
herkenbaar in vergelijking met vorige grafieken. In de grafieken van de simulaties (Appendix 
8. 9.2) waarbij de voorgeschreven verplaatsing tot ver boven de hypothetisch maximale 
waarde is doorgerekend, is te zien dat alle drie de lijnen horizontaal afbuigen. Dit is logisch te 
verklaren door de maximale uitbuiging die wordt bereikt, waarbij de normaalkrachten in de 
kabels niet meer oplopen. De normaalkrachten in de kabels worden immers alleen veroorzaakt 
door de doorbuiging of vervorming van de doorsnede. 
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Figuur 7.19: Normaalkrachten kabels ten gevolge van voorgeschreven verplaatsing u, K30 El2. 

Om de relatie tussen de vervorming van de doorsnede en de krachtsteename in de kabels te 
verhelder is in figuur 7.20 de doorbuiging w (mm) uitgezet tegen de normaalkrachten in de 
kabels (N). Deze relatie is meer lineair dan figuur 7.19. Het verschil van deze grafieken is te 
verklaren door het recht trekken van de extra kabel in de onvervormde doorsnede. In figuur 
7.19 wordt de voorgeschreven verplaatsing gemeten aan de buitenste knopen van de extra 
kabel. Deze waarden zijn geen directe vertaling van de doorbuiging van de doorsnede. De 
grafiek in figuur 9 .20 geeft zodoende een betere vergelijking met de kwalitatieve resultaten 
van het mechanisme onderzoek waarbij een externe belasting werd toegepast. 
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Het gedrag van het verloop van de gemiddelde normaalkrachten in figuur 7.20 is in kleine 
mate niet-lineair. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen het gedrag van de 
middenkabels en de randkabels. De randkabels (blauwe lijn) hebben een meer niet-lineair 
verloop dan de randkabels, omdat de randkabels een rechte geometrie hebben. Bij vervorming 
van de doorsnede zullen deze kabels namelijk in grotere mate normaalkrachten opnemen, 
zoals in het mechanisme onderzoek. 
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Figuur 7.20: Normaalkrachten kabels uitgezet tegen toenemende doorbuiging w, K30 E 12. 

In het mechanisme onderzoek (grafiek 6. 9) is vergelijkbaar gedrag in de toename van 
normaalkrachten in de kabels gevonden als bij de gemanipuleerde vervorming. Bij het 
onderzoek met een externe belasting werd de toename in normaalkrachten (figuur 6.9) 
verklaard door de toenemende doorbuiging. De eerste grote toename in vervorming met de 
bijbehorende lage normaalkracht was te wijten aan het geometrisch niet-lineaire gedrag van 
de geometrie van de doorsnede, waarbij het moeilijk is om de verticale belasting in horizontale 
richting op te nemen. Dit is pas mogelijk wanneer de doorsnede een bepaalde vervorming 
heeft bereikt. 

Bij de gemanipuleerde vervorming wordt de verticale belasting veroorzaakt door de extra 
kabel die diagonaal door de doorsnede is geweven. De belasting wordt verdeeld over 
verschillende hoogten in de doorsnede. De middenkabels worden redelijk gelijk en 
samenwerkend belast, waardoor de eigenschappen van de geometrie van de doorsnede 
optimaal worden benut. 

Naam: 
Studentnummer: 
Darum: 

A.B. Suma 
0552518 
03-04-2007 

TU Eindhoven 
Faculteit Bouwkunde 
Unit COUT en ADE 

58 



Mechanisme Onderzoek Afstudeerscriptie, Deel 2 

7.2.4 Normaalkrachten in ballonstaven 
Het gedrag van de normaalkrachten in de verschillende ballonstaven is sterk afhankelijk van 
hun locatie in de doorsnede. In figuur 7.20 is duidelijk het verloop van de extra kabel zichtbaar 
(zie ook figuur 7 .12). De extra kabel creëert een scheiding tussen het gebied ónder de extra 
kabel en bóven de extra kabel. Het gebied onder d~ extra kabel wordt naar beneden geduwd, 
en door verbonden te zijn met het gebied onder de extra kabel, wordt het gebied boven de 
extra kabel naar onderen getrokken. Dit is een totaal verschillend gedrag dan werd gevonden 
in het mechanisme onderzoek, waarbij een externe verticale belasting werd gebruikt (figuur 
8.8.3, Appendix 8.8.3). 

Figuur 7.21: Normaalkrachten in ballonstaven N, u=l16 mm. 

In bepaalde ballonstaven worden trekkrachten gevonden, die in werkelijkheid niet op zouden 
kunnen treden. Deze trekkrachten treden op, omdat de cilindrische ballonnen als staven zijn 
gemodelleerd. In de werkelijke doorsnede van 3D Adaptable Building Skin zullen de cilindrische 
ballonnen uitzetten en zich opnieuw vormen in de beschikbare ruimte van de nieuwe geometrie 
in de doorsnede. 

De grafische resultaten geven veel minder trekkrachten in het getrokken gedeelte (figuur 7.6, 
oranje en rood=trekkracht) dan werd verwacht. Dit komt door de middenkabels, die bij 
vervorming van de doorsnede, de ballonstaven weer drukkracht geven. De krachten in de 
ballonstaven worden dus voornamelijk bepaald door de grootte van de normaalkrachten in de 
verschillende kabels (figuur 7.17 en 7.23) De bovenste randkabel daarentegen zorgt voor 
trekkrachten in de ballonstaven vanwege zijn weerstand tegen de vervorming. Hij wil terug 
naar zijn oorspronkelijke rechte geometrie en trekt zo aan de bovenste rij ballonstaven. Dit 
kan hij overigens alleen naast de middelste kolom met cilindrische ballonnen. De onderste 
randkabel doet het tegenovergestelde en brengt drukkrachten in de ballonstaven in de 
onderste rij van de doorsnede. 
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Figuur 7.23: Normaalkrachten ballonstaven. u=ll6 mm. 

De vervorming van de doorsnede ten gevolge van het trekken van de extra kabel zal anders 
zijn dan de vervorming ten gevolge van de externe belasting. De extra kabel is geneigd de 
cellen die langs zijn verloop liggen (holle ruimten waar de cilindrische ballonnen zich bevinden) 
plat te duwen. Er moet gekeken worden in hoeverre de cilindrische ballonnen bestand zijn 
tegen zulke grote krachten. Wanneer een cilindrische ballon wordt belast, zal hij zich vormen 
in de doorsnede, waarna hij meer druk zal kunnen opnemen. In de figuren 7.24 en 7.25 is te 
zien hoe horizontale en verticale krachten op een cel inwerken en de cel trachten te 
vervormen. Dit betekent dat de cilindrische ballonnen zowel horizontaal als verticaal 
drukkrachten krijgen te verwerken. Dit is goed nieuws, omdat wanneer cilindrische ballonnen 
van alle zijden worden ingedrukt, zij meer weerstand tegen indrukking kunnen geven. 

Figuur 7.24: Vervorming aan randoplegging. u=116 mm. Figuur 7.25: Vervorming in het veld. u=116 mm. 
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Figuur 7.21 geeft de relatie weer tussen de toenemende voorgeschreven verplaatsing u (mm) 
en de optredende normaalkrachten in de ballonstaven (N). De resultaten en een grafiek van de 
berekeningen waarbij verder is gerekend dan de hypothetisch gestelde maximale horizontale 
verplaatsing van de extra kabel zijn gegeven in tabel B.9.1 en grafiek B.9.4 van Appendix 
B.9.2. Om het gedrag vergelijkbaar te maken met het mechanisme onderzoek waarbij gebruik 
werd gemaakt van een externe belasting, is figuur 7.27 toegevoegd om de relatie weer te 
geven tussen de optredende doorbuiging w (mm) en de optredende normaalkrachten in de 
ballonstaven (N). 

Figuur 7.26 illustreert een niet-lineaire relatie tussen de voorgeschreven verplaatsing u (mm) 
en de toenemende normaalkrachten in de ballonstaven (N). Naargelang de voorgeschreven 
verplaatsing toeneemt, zullen de normaalkrachten in de ballonstaven een toenemende stijging 
ondergaan . Dit vertelt iets over het kantelen van de horizontale ballonstaven in de verticale 
kolommen (figuur 7.24 en 7.25) die in toenemende mate een gunstigere positie innemen om 
loodrecht de krachten op te nemen die volgen uit het samendrukken van de cellen (cilindrische 
ballonnen). De relatie tussen de voorgeschreven verplaatsing en de normaalkrachten in de 
ballonstaven is niet lineair, omdat er een vertraging plaatsvindt in het belasten van de 
ballonstaven. De ballonstaven worden namelijk pas belast, nadat de kabels in de doorsnede 
normaalkrachten krijgen. De normaalkrachten in de kabels, zoa ls hiervoor beschreven, kunnen 
zich eerst vormen in het patroon van de doorsnede. 
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De relatie tussen de toenemende doorbuiging u en de toenemende normaalkrachten in de 
ballonstaven is eveneens niet-lineair. Deze relatie is beter te vergelijken met grafiek 6.9 van 
het mechanisme onderzoek. De schommelingen in de grafiek zijn waarschijnlijk te wijten aan 
de slechte nauwkeurigheid van de berekeningen in GSA. 

De kolommen met cellen zijn allen afzonderlijke constructies die in de doorsnede zijn bevestigd 
met behulp van "Rigid Constraints" (zie Appendix 8.2). De kolommen kunnen als star lichaam 
tussen de glijdende kabels in alle richtingen verplaatsen en roteren . De werking van deze 
kolommen met Rigid Constraints in de doorsnede zijn erg moeilijk te analyseren, omdat zij 
onhelder zijn in de resultatenuitvoer. In vervolgonderzoek zal gezocht moeten worden naar 
een andere manier om de cilindrische ballonen te modelleren. Toch weet GSA een redelijk 
verloop in de resultaten van de kolommen te bepalen. De schommelingen die daarbij optreden 
zijn waarschijnlijk onvermijdelijk en eventueel ook nog te wijten aan het alleen meten van de 
maximale waarde in de uitvoer van alle ballonstaven. De toegevoegde trendlijn in de grafiek 
geeft een beter kwalitatief beeld van het gedrag van de ballonstaven. 

Wanneer we in Appendix 8.9.2, grafiek 8.9.4 kijken naar het verdere verloop van de 
normaalkrachten in de ballonstaven uitgezet tegen de voorgeschreven verplaatsing u, is een 
schommelend horizontaal verloop te zien. In aansluiting tot voorgaande stellingen zullen bij 
een maximale vervorming van de doorsnede de normaalkrachten in de kabels niet verder 
toenemen en dus ook niet de normaalkrachten in de ballonstaven. 
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Figuur 7.22: Normaalkrachten ballonstaven uitgezet tegen toenemende doorbuiging w. K30 El2. 
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8 Deelonderzoek: Wrijvingsonderzoek. 

8.1 Inleiding 
Dit onderzoek is uitgevoerd door student Maarten Braem. Hij heeft dit onderzoek gedaan als 
eerste onderzoeksproject in de Masterfase van zijn opleiding Structural Design van de faculteit 
Bouwkunde aan de TU/e. De titel van zijn verslag luidt: "Een zoektocht naar wrijving". 
Onderstaande uitleg en conclusies zijn voornamelijk gebaseerd op de door hem gevonden 
resultaten en bevindingen. 

8.1.1 Probleemstelling 
In de doorsnede van 3D Adaptable Building Skin treedt wrijving op in het contactvlak tussen 
stalen kabels en mantelbuizen. In navolging van het mechanisme onderzoek wordt de grootte 
en invloed van de wrijving vastgesteld om de werking van 3D Adaptable Building Skin in 
praktisch perspectief te kunnen verklaren. Conclusies volgend uit dit verkennende 
wrijvingsonderzoek kunnen eveneens aanleiding geven tot een nieuwe benadering in 
experimenteel vervolgonderzoek om bruikbare resultaten te kunnen krijgen . 

8.1.2 Doelstelling 
Het doel van het wrijvingsonderzoek is het gedrag en de grootte van de optredende wrijving te 
onderzoeken die optreedt tussen de stalen kabels en de mantelbuizen, zodat gegronde 
uitspraken kunnen worden gedaan over de werking van de doorsnede van 3D Adaptable 
Building Skin. Daarnaast wordt gecontroleerd of de maximale trekkracht van de voorlopig 
gekozen stalen kabels voldoet aan de gegeven waarden van de leverancier [3] door middel 
van trekproeven. 

8.1.3 Onderzoeksvraag 
• Is de opgegeven uiterste treksterkte van de leverancier [3] juist? 
• Waar treedt wrijving op? 
• Hoe kan het gedrag van de wrijving beschreven en verklaard worden? 
• Hoe groot is het aandeel aan wrijving in de volledige doorsnede van 3D Adaptable 

Building Skin? 
• Wat is de invloed van wrijving op het gedrag van de doorsnede bij vervorming? 

8.1.4 Aanpak/werkwijze 
1 Er zal begonnen worden met trekproeven om de uiterste treksterkte van de kabels 

te vergelijken met de gegevens van de leverancier [3]. 
2 De geometrie van de doorsnede van 3D Adaptable Building Skin zal gebruikt worden 

om een representatieve proefopstelling te maken waarin wrijving kan worden 
onderzocht. 

3 Door middel van belasting en beweging zal de wrijving in de proefopstelling worden 
gemeten. 

4 Na de metingen zullen de resultaten worden geanalyseerd. 
5 Steeds opnieuw zal na de bevindingen van de vorige proeven opnieuw een voorstel 

worden gedaan voor een volgend onderzoek naar de wrijving in de doorsnede. 

8.1.5 Hypothese 
Er treedt wrijving op tussen de kabels en de mantelbuizen. Gesteld wordt dat het aandeel aan 
wrijving zeer klein is, omdat de stalen kabels zeer buigzaam zijn en een relatief glad oppervlak 
hebben, daarnaast zijn de mantelbuizen aan de binnenzijde bekleed met teflon dat zal werken 
als smeermiddel. 
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8.2 Trekproeven kabel 2 mm 
In Appendix 8.10.1 is de verslaggeving van het onderzoek naar het gedrag en de treksterkte 
van de stalen kabets met een diameter van 2 mm samengevat. Uit het onderzoek van Maarten 
Braem kunnen de volgende conclusies worden samengevat: 

• De uiterste treksterkte van de kabel bedraagt: Nu,d, = 1610 N [3]. 
• De treksterkte van de kabel is in het eigen onderzoek beproefd. Hieruit kwam een 

gemiddelde waarde van Nu,rep,gem=2717 N met een standaardafwijking van s=448,96 1\J 
bij een steekproef van n=4. Er is geconcludeerd dat de waarde van de leverancier [3] 
als uiterste treksterkte aangehouden kan worden. 

• Wanneer de uiterste treksterkte wordt overschreden, heeft de kabel nog reserve 
capaciteit om krachten op te kunnen nemen. De kabel is namelijk opgebouwd uit 42 
geweven strengen die bij doorbelasten om de beurt breken (en niet allemaat tegelijk). 

• De stalen kabels kunnen het beste verbonden worden door meerdere aluminium 
klemmen. Met deze verbinding wordt de uiterste sterkte van de kabel niet verlaagd. 
Hieruit kan worden afgeleid dat de krachten over een grote lengte in een verbinding 
moeten worden ingeleid en dat het weefsel van strengen in de kabel liever niet 
onderbroken of plat geduwd. 

8.3 Wrijvingsonderzoek 

8.3.1 Proefopstelling 
De proefopstelling in het wrijvingsonderzoek is afgeleid van de onvervormde geometrie van de 
doorsneden van 3D Adaptable Building Skin. Deze geometrie is ook te vinden in hoofdstuk 5.2 
en 6.6 in Deel 1 van dit afstudeerverslag. Om de wrijving tussen de stalen kabets en de 
mantelbuizen te kunnen meten, is aan de stalen kabel een bekende belasting gehangen. Door 
deze belasting ontstaat er in de mantelbuizen een contactvlak met de stalen kabel waardoor er 
bij beweging wrijving ontstaat. Dit betekent dat de kabel betast moet zijn en in beweging moet 
worden gebracht. De proefopstelling is verticaal opgesteld, omdat vele bijkomende 
onzuiverheden zouden optreden bij een horizontale opstelling (figuur 8.1) . Een groot probleem 
is bijvoorbeeld de wrijving van een krachtmeetdoos met het onderliggende oppervlak . Dit zou 
zorgen voor onzuivere meetresultaten. 
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De verticale opstelling is een opstelling, waarbij langs een waterpas gestelde hardboard plaat, 
één of meerdere mantelbuizen in de geometrie van de doorsnede van 3D Adaptable Building 
Skin zijn bevestigd met behulp van aluminium klemmen (figuur 8.2 en 8.3). De klemmen zijn 
in de proef of vastgeklemd of scharnierend bevestigd. Door de mantelbuizen loopt de stalen 
kabel. De stalen kabel (2 mm doorsnede) wordt aan de onderzijde belast met een bekende 
belasting (figuur 8.5) en aan de bovenzijde in beweging gebracht met een aangestuurde 
verplaatsing (figuur 8.4). De optredende kracht wordt gemeten aan de bovenzijde door een 
krachtmeetdoos. Wanneer geen wrijving op zou treden zou de gemeten kracht aan de 
bovenzijde gelijk moeten zijn aan de hangende belasting aan de onderzijde. De kracht die 
tijdens de proef is gemeten is altijd groter dan de aan de onderzijde hangende belasting en het 
verschil is dan gelijk aan de optredende wrijving. Aan de onderzijde wordt tevens de 
verplaatsing gemeten, omdat deze zou kunnen verschillen met de aan de bovenzijde 
ingebrachte verplaatsing. De verschillen zouden kunnen optreden door bijvoorbeeld 
optredende rek in de kabel. 

Figuur 8.2: Proefopstelling getekend. Figuur 8.3: Proefopstelling in laboratorium. 

De wrijvingsproef in het wrijvingsonderzoek is uitgevoerd door een aan de bovenzijde 
gestuurde verplaatsing met eveneens een aan de bovenzijde gemeten benodigde trekkracht. 
In deze proef zal daarom geen vertraging door de wrijving optreden, maar wordt een grotere 
benodigde kracht aangetrokken om dezelfde snelheid en verplaatsing te behouden (zie 
Appendix 8.10.2). De grotere benodigde kracht zal zorgen voor steeds meer wrijving, 
waardoor de benodigde kracht ook weer hoger wordt. Dit gaat door totdat de maximale 
WriJVIng is bereikt die wordt bepaald door het contactoppervlak, de hoeveelheid 
warmteontwikkeling en de wrijvingscoëfficiënt behorende bij de verschillende materialen. De 
warmteontwikkeling zorgt voor verandering van de oppervlakte eigenschappen van de kabel 
en mantelbuis en heeft dus invloed op de wrijvingscoëfficiënt. Door langdurende wrijving kan 
het oppervlak gaan slijten en verandert de grootte van het contactoppervlak. De mantelbuizen 
zijn inwendig bekleedt met teflon en de stalen kabels zijn gemaakt van RVS staal met een glad 
oppervlak. De omstandigheden lijken dus ideaal en er wordt vanuit gegaan dat er weinig 
wrijving zal optreden. 

Naam: 
Studentnummer: 
Datum: 

A.B. Suma 
0552518 
03-04-2007 

TU Eindhoven 
Faculteit Bouwkunde 
Unit COUT en ADE 

65 



Mechanisme Onderzoek Afstudeerscriptie, Deel 2 

8.3.2 Proef met meerdere bochten. 
Omdat gedacht wordt dat er weinig wrijving zal optreden is voor de eerste verkennende proef 
gekozen voor een opstelling bestaande uit 10 mantelbuisjes (figuur 8.6). De 10 mantelbuisjes 
volgen uit het aantal bochten dat een stalen kabel zal maken in de volledige doorsnede van 3D 
Adaptable Building Skin. In de proefopstelling zal de kabel 18 keer van richting veranderen en 
daarbij is een hangende massa gebruikt van 100 of 150 N. De cilinder aan de bovenzijde van 
de proefopstelling zorgt voor een sinusvormige gestuurde verplaatsing met een amplitude van 
90 mm. De sinusvorm wordt afgelegd in t=10 seconden. Aan de onderzijde zijn eveneens de 
verplaatsingen gemeten om deze te kunnen vergelijken met de ingebrachte verplaatsingen aan 
de bovenzijde. 

In de eerste serie zijn er 3 proeven uitgevoerd, genaamd: 
a_15_sin_10 
b_10_sin_10 
c_10_sin_10 

Hierbij staat de eerste letter voor het proefnummer, gevolgd door het 
gewicht (kg) onderaan de opstelling. Sin staat voor de sinusvormige 
beweging van de cilinder en 10 voor de duur van 1 sinusvormige 
beweging in seconden. 

In de eerste wrijvingsproef (figuur 8. 7) is te zien hoe de statische 
wrijving eerst moet worden overwonnen en hoe daarna een 
oplopende kinetische wrijving optreedt. De wrijving loopt hier veel 
op wat van te voren niet werd verwacht. Met de zwarte lijn is de 
massa van het hangende gewicht aangegeven. Wanneer geen 
wrijving optreedt, reiken de pieken niet verder dan deze lijn. De 
pieken overschrijden deze lijn (F=150 N) echter met Fmax=1200 
tot 1900 N. Dit betekent dat de wrijving zorgt voor een toename 
van Fw= 1050 tot 1750 N. 

De trendlijn geeft aan dat de kracht wellicht niet veel meer zal 
stijgen en dat de uiterste kinetische wrijvingswaarde zou moeten 
zijn bereikt. Echter na t= 180 seconden brak de kabel aan de 
bovenzijde van de proefopstelling. De kabel had namelijk in de 
bochten zoveel wrijving opgebouwd dat de kracht te groot was 
geworden. De kabel brak en bleef met het gewicht in de 
proefopstelling hangen. De wrijving was zo groot geworden dat 
het oppervlak zal zijn ingesleten waardoor de kabel met gewicht 
kon blijven hangen . Hetzelfde gebeurde bij de twee andere 
proeven. Zij verdroegen echter een iets grotere piekwaarde bij het 
breken van de kabel. 

Indien men een rechtlijnige toename van wrijving in de 
proefopstelling aanneemt, dan zou elke bocht zorgen voor een 
wrijvingskracht van: 

Fw = 1968
-

150 
=101Nibocht 

18 
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Figuur 8.7: Kracht-tijd diagram Proefmet meerdere mantelbuisjes. a 15 sin 10. 

8.3.3 Proef met verschillend aantal bochten. 

-
160 200 

Na de resultaten en bevindingen uit de eerste trekproef is overgestapt naar een proefopstelling 
waarin een toenemend aantal bochten wordt toegepast. Opbouwend zijn proeven gedaan 
waarin steeds 2 bochten werden toegevoegd, beginnend met 2 tot maximaal 8 bochten. 
Wanneer namelijk aan beide zijden van de doorsnede van 3D Adaptable Building Skin wordt 
getrokken, zullen de kabels aan beide zijden vanuit het midden wrijving ondervinden, maar de 
verplaatsingen zullen theoretisch gezien vanuit het midden plaatsvinden aangezien de kabel 
daar theoretisch gezien niet verplaatst. Op deze wijze is getracht een verklaring te vinden voor 
het toenemende aandeel aan totale wrijving bij meer bochten. 

De proeven zijn dubbel uitgevoerd met onderscheid in de bevestiging van de aluminium 
klemmen, waarmee de mantelbuizen zijn vastgemaakt aan de hardboard plaat. Het 
onderscheid wordt gekenmerkt door enerzijds een vaste inklemming van de aluminium 
klemmen, waarbij ze zijn vastgemaakt met twee schroeven (figuur 8.11 en 8.12) en een 
scharnierende bevestiging, waarbij ze zijn vastgemaakt met één schroef (figuur 8.9 en 8.10). 
De scharnierende bevestiging zorgt dat de mantelbuis kan meedraaien in de richting van de 
normaalkracht van de stalen kabel. Ten opzichte van de eerste proeven moet dit een 
voordelige werking hebben. De proeven zijn weer uitgevoerd met een constante hangende 
massa van F= 150 N en een constante sinusvormig ingebrachte beweging . Een overzicht is 
weergegeven in figuur 8.8. 
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Figuur 8.9: Opstelling met 
6schamierende bochten. 

Rguur 8.10: Scharnierende bocht. Rguur 8.11 : Opstelling met 
vastgeklemde bochten. 

dl 2 bochten scharnierend: 

Afstudeerscriptie. Deel 2 

Ag uur 8.12: Vastgeklemde 
bochten. 

In figuur 8. 13, waarin de trekkracht F (N) is uitgezet tegen de tijd T (sec) in de vorm van een 
sinusvormige beweging, is een redelijk constant verloop te zien van de trekkracht die benodigd 
is om de beweging constant te houden. In deze grafiek is de waarde van de hangende massa 
(F=lSON) van de resultaten afgetrokken. De fictieve drukkracht die aan de onderzijde van de 
pieken te zien is, is het vertraagd val len van het hangende gewicht. De kabel slipt door de 
wrijving in de bochten en hierdoor ontstaat een vertraging en fictieve drukkracht. Het blijkt 
dus dat de wrijving bij toepassing van twee bochten bijna niet toeneemt en redelijk constant 
blijft. Het aandeel aan wrijving kan hier geschat worden op ongeveer Fw=SON, verdeeld over 2 
bochten. 
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d2 2 bochten vastgeklemd: 
Om een vergelijking te kunnen maken tussen vastgeklemde en scharnierende bochten zijn in 
figuur 8.14 de resultaten weergegeven van een opstelling met 2 vastgeklemde bochten . Te 
zien is dat bij toepassing van vastgeklemde bochten de wrijving veel meer toeneemt. In deze 
grafiek wordt al gestart met een wrijvingswaarde die 10 N hoger is dan de wrijving die werd 
gevonden in figuur 8.13. Daarnaast loopt de wrijving op tot ongeveer 85 N. Het is dus veel 
minder gunstig om vastgeklemde bochten te gebruiken. 

0 - - -Kracht tijd diagram d2 15 sin 10 
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Figuur 8.14: Kracht-tijd diagram. Proef met 2 bochten vastgeklemd, d2 15 s in 10. 

De grotere wrijvingskracht die optreedt bij vastgeklemde bochten kan verklaard worden door 
het contactoppervlak en de bijbehorende loodrechte kracht op het oppervlak (zie figuur 8.15 
en 8.16 ). Wanneer het gebied waar wrijving optreedt (bocht) vastgeklemd is, zal de kracht 
veel sneller om de bocht moeten worden geleid dan bij een scharnierende bocht waarbij de 
kracht geleidelijk van richting wordt veranderd. De snelle richtingsverandering zorgt dat de 
"kracht loodrecht op het contactoppervlak" groter is dan bij een geleidelijke afbuiging, omdat 
de kracht moet worden verdeeld over een kleiner oppervlak. Hierdoor zal er meer wrijving 
ontstaan op het kleinere oppervlak en uiteindelijk zal lokaal ook meer warmteontwikkeling en 
slijtage optreden. De kabel zal als het ware door het kleinere oppervlak gaan snijden. 
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Figuur 8.15: Reacties in bocht. 
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Oolooend aantal bochten vast en scharnierend: 
Om alle resultaten en gedragingen te kunnen vergelijken, zijn alle resultaten van de 
wrijvingsproeven in figuur 8.17 naast elkaar gezet. In de grafiek zijn de proeven met de 
scharnierende bevestigingen aangegeven met vierkantjes en de kleuren paars, rood, licht 
oranje en donker oranje. De vaste verbindingen zijn aangegeven met driehoekjes in de kleuren 
licht groen, turquoise, groen en donker groen. Wanneer men de resultaten en het verloop van 
de grafiek vergelijkt van de resultaten waarbij hetzelfde aantal bochten zijn gebruikt, kan men 
zien dat de optredende wrijving altijd hoger is bij de vaste verbindingen. Naargelang er meer 
bochten worden toegepast, wordt het verschil ook groter. Ook is te zien dat de lijnen van de 
scharnierende verbindingen veel horizontaler lopen dan de lijnen van de vaste verbindingen. In 
de resultaten van dl (paars), el (rood) en fl (licht oranje) zou men kunnen zeggen dat er 
bijna geen toename van wrijving in de tijd is. In de resultaten van gl (donker oranje) ziet men 
wel een toename in de optredende wrijving. Bij gebruik van vaste verbindingen kan men 
stellen dat er altijd een toename is. Bij een groter aantal bochten lijkt het er ook niet op dat 
deze toename zal stagneren, maar doorgaat tot er breuk optreedt zoals in de eerste 
wrijvingsproef (hoofdstuk 8.3.2). 

Kracht-tijd diagram 
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- Poty. (g1_15_sin_10) - Poly. (f2_15_sln_10) - Poly. (M_15_sln_10) - Poly. (d1_15_sin_10) i --- --- --- ' 
Figuur 8.17: Kracht-tijd diagram van alle proeven: opbouwend, schamierend en vast. 

De grootte van de waarden van krachten bestaan alleen uit de extra optredende kracht; de 
wrijving. In de doorsnede van 3D Adaptable Building Skin moeten we er van uit gaan dat de 
kabel minstens zal verplaatsen door 8 bochten. Dit betekent dat er een oplopende kinetische 
wrijving plaatsvindt beginnend bij een statische wrijving van 330 N. Vooralsnog lijkt dit 
haalbaar. Dit zal in vervolgonderzoek echter wel experimenteel moeten worden onderzocht. 
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Verband tussen het aantal oplopende bochten. 
Hiervoor hebben we gesteld dat het aantal bochten in de doorsnede van 3D Adaptable Building 
Skin minimaal 8 zal zijn. Ook is vastgesteld dat de wrijving zal plaatsvinden in een 
scharnierende toepassing van de bevestigingen van de bochten. In figuur 8.18 zijn, voor een 
tijdsinterval van t=SO seconden, lijnen uitgezet die de relatie aangeven tegen het aantal 
bochten en de bijbehorende wrijvingskracht. Het verloop van de lijnen heeft grote 
overeenkomsten en ljjken daardoor erg betrouwbaar als experimentele resultaten. Te zien is 
dat de lijn van t=SO seconden onder ligt en de lijn van t=300 seconden boven ligt. Dit gedrag 
is afkomstig uit figuur 8.17 waarin duidelijk werd dat langdurige wrijving zorgt voor oplopende 
wrijvingskrachten. Het verschil tussen t=SO en t=300 seconden blijkt toch redelijk groot te 
zijn. 
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Figuur 8.18: Toenemende wrijvingskracht t.o.v. bochten van alle proeven: opbouwend en scharnierend. 

8 

In de doorsnede van 3D Adaptable Building Skin moeten we er vanuit gaan dat de duur en 
snelheid van het glijden van een stalen kabel veel lager ligt dan in de wrijvingsproeven is 
aangehouden. Het glijden van de kabels zal worden veroorzaakt door een vervorming 
resulterend uit een externe belasting of de gemanipuleerde vervorming van de extra kabel. In 
de proeven is een constante sinusvormige beweging gebruikt met een amplitude van 90 mm. 
Bij een gemanipuleerde vervorming zal de doorsnede slechts één enkele keer vervormen en 
dan langere tijd niets doen. Er kan nog niet gezegd worden of de stalen kabels een 
verplaatsing van U=90 mm zullen hebben bij een maximale vervorming van de doorsnede. Bij 
een vervorming door een dynamische belasting zal de doorsnede dynamisch vervormen, maar 
zal de amplitude wellicht kleiner zijn. Uit het gedrag blijkt echter dat de vervorming kleiner zal 
worden door de oplopende wrijving en dus zal de dynamische beweging (amplitude) hierdoor 
ook stagneren. 
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In figuur 8.19 is de gemiddeld toenemende wrijvingskracht over een interval van 300 
seconden als functie van de hangende massa ( 150 N) weergegeven in een percentage (blauw 
lijn). Omdat weinig gezegd kan worden over de grootte en duur van het glijden van de kabels, 
is het gemiddelde van de resultaten in het tijdsinterval genomen waarin de statische en 
kinematische wrijving optreden. Te zien is dat bij gebruik van 4 bochten, de optredende 
wrijvingskracht kleiner is dan de hangende massa. Bij gebruik van meer dan 4 bochten wordt 
het aandeel aan wrijving groter dan de kracht die wordt ingebracht . Bij het in 3D Adaptable 
Building Skin aantal van ministens 8 bochten zorgt de extra benodigde trekkracht, veroorzaakt 
door de wrijving, dat de normaalkracht in de stalen kabels 225% hoger moet liggen. Hierbij 
gaat men er vanuit dat, bij gebruik van een toenemende hangende massa, de wrijving lineair 
toeneemt. Teruggekoppeld naar het mechanisme onderzoek met een externe belasting 
betekent dit dat de normaalkracht neerkomt op Nkabels,gem=225%*186,25=419 N. De 
normaalkrachten in de stalen kabels die volgen uit het onderzoek naar de gemanipuleerde 
vervorming zouden worden verhoogd naar Nkabels,gem=225%*438,9=987,52 N. De uiterste 
sterkte van de stalen kabels met een doorsnede van 2 mm bedraagt Nu,d= 1610 N en zou dus 
nog steeds binnen het bereik vallen. De extra kabel zal ook wrijving ondergaan. Wanneer men 
dezelfde verhoging door de wrijving toepast op de extra kabel betekent dit dat de 
normaalkracht verhoogd wordt met Nextra kabe1=225%*1840=4140 N. De uiterste trekkracht van 
de kabel met een doorsnede van d=3 mm bedraagt Nu,d=3420 N en zou dus niet meer 
voldoen. 
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Figuur 8.19: Toenemende wrijvingskracht(%) na 300 seconden uitgezet tegen het aantal schamierend bochten. 
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8.4 Energie- en warmteontwikkeling in lange duurproef 
Om aan te tonen dat de oplopende wrijvingskracht gepaard gaat met warmteontwikkeling, zijn 
twee lange-duurproeven met een interval van T=2800 seconden (ongeveer 47 minuten) 
uitgevoerd. In de proeven is gebruikt gemaakt van een representatieve proefopstelling 
bestaande uit 8 bochten. De instellingen van de verplaatsingsgestuurde ci linder en de massa 
van het hangende gewicht zijn hetzelfde als in voorgaande proeven aangehouden. De 
aluminium klemmen zijn vastgeklemd bevestigd met twee schroeven. In de eerste en tweede 
proef kwamen dezelfde resultaten naar voren, omdat van proef 2 infrarood beelden zijn 
gemaakt om de warmtetoename vast te kunnen leggen, is alleen proef 2 bij de analyse 
gebruikt. 

8.4.1 Warmte onderzoek met Infrarood Camera 
In figuur 8.20 zijn de resultaten van de metingen van de maximaal benodigde trekkracht F (N) 
per sinusvormige beweging weergegeven . De functie van de toegevoegde trendlijn laat zien 
dat het verloop van de oplopende wrijving een asymptoot heeft door de Ln(x) factor in de 
functie. Dit betekent dat de wrijving niet oneindig zal vergoten, maar dat er maar een 
maximale waarde aan wrijving aanwezig is. In het eerste gedeelte, tot 300 seconden, is een 
grote stijging waarneembaar. Na 300 seconden vervlakt de stijging en neemt de benodigde 
wrijvingskracht niet meer veel toe. Voorgaande proeven kunnen dus als redelijk betrouwbaar 
worden beschouwd, aangezien de waarden van de scharnierende verbindingen lager liggen 
volgens figuur 8.17. 

Kracht-tijd d iagram Langduur b_15_sin_10 
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Figuur 8.20: Toenemende wrijvingskracht lange duur proef. vaste klemmen. 

Na 2800 seconden bezweek de kabel. Na het visueel bestuderen van de kabel, blijkt dat de 
slijtage erg groot was. De benodigde trekkracht in de kabel heeft gedurende lange tijd boven 
N=1000 N gezeten. De slijtage kan te maken hebben met oplopende temperatuur en daardoor 
oppervlakteslijtage, waardoor de wrijving groter wordt. In figuur 8 .21 is de laatste meting te 
zien, voordat de kabel bezweek. De krachten zijn hier dus maximaal en de t emperatuur zal 
ook maximaal zijn. Te zien is dat de temperatuur maar liefst oploopt tot 67,Z C in de 
oppervlakten waar wrijving optreedt. De temperatuur in de wrijvingsvlakken zal nog hoger 
zijn, omdat de aluminium klemmen de camera belemmeren goede warmtebeelden van dit 
gedeelte te kunnen maken. Dit is goed te zien aan de onderbrekingen in de 
bevestigingspunten in figuur 8.21. De warmte die zich verdeelt over de andere gedeelten van 
de proefopstelling wordt veroorzaakt door de glijdende kabel die zijn warmte overbrengt naar 
andere gedeelten in de proefopstelling. 
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Na het breken van de kabel koelde het geheel snel af. Binnen enkele seconden was de 
temperatuur van de kabel en de mantelbuizen weer gezakt naar de omgevingstemperatuur 
van 24' C. Gesteld kan worden dat de temperatuur een grote invloed heeft op de toename van 
de wrijving door veranderende materiaaleigenschappen zoals slijtage die invloed hebben op de 
wrijvingscoëfficiënt. Echter wanneer er geen langdurende bewegingen worden gemaakt en er 
rustmomenten zijn tussen de bewegingen, zal de temperatuur veel minder snel toenemen. 

8.4.1 Slijtage door wrijving 
In de figuren 8.22 en 8.23 is te zien in welke mate zowel de kabel als de mantelbuis slijten na 
langdurige wrijving. De teflon bekleding in de mantelbuis (figuur 8.22) is zichtbaar gemaakt 
door de bovenste laag van de mantelbuis los te snijden en de stalen beschermingslaag uit 
elkaar te trekken. De teflon bekleding is in de contactvlakken volledig weggesleten. De stalen 
kabel is ook veel gesleten en de kleine geweven draadjes van de kabel zij n geknapt door het 
schuren langs de teflon laag. Dit verklaart misschien ook de spreiding van de resultaten van de 
maximale waarden in figuur 8.20, waarbij aan het einde van de proef steeds kleine kabeltjes 
knappen . Hieruit kan geconcludeerd worden dat de doorsnede van 3D Adaptable Build ing Skin 
nooit zo langdurig mag bewegen, maar een tijdsinterval nodig heeft om af te koelen. Dit 
hoeven slechts enkele seconden te zijn. 
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8.4 Bevindingen wrijvingsproet 
Na een verkennend onderzoek naar de wrijving, tussen de stalen en kabels en de holle 
mantelbuizen in de doorsnede van 3D Adaptable Building Skin, blijkt er in grote mate wrijving 
op te treden. De wrijving is afhankelijk van de normaalkracht in de kabel door ontbindingen in 
de geometrie van de doorsnede. Om deze reden zullen de normaalkrachten in de kabels 
beperkt moeten worden. Naast de invloed van .de grootte van krachten heerst er ook een 
bepalende factor betreffende de geometrie en de hoek waaronder de wrijving wordt ingeleid. 
Naarmate de hoek waarin de wrijving optreedt flauwer wordt zal de wrijving in grote mate 
afnemen. 

In de verschillende proeven waarin verbindingen scharnierend en vastgeklemd werden 
gemonteerd traden grote verschillen op. In de doorsnede van 3D Adaptable Building Skin 
zullen deze verbindingen niet aanwezig zijn, maar wordt de geometrie bepaald door de 
indrukbaarheid van de cilindrische ballonnen. De scharnierende verbindingen komen hier het 
diehts bij in de buurt. De scharnierende verbindingen hadden een verlagende werking op de 
optredende wrijving . Deze resultaten geven een positief beeld op de optredende 
wrijvingskrachten in de doorsnede van 3D Adaptable Building Skin. 

De tijdsduur en snelheid waarmee een kabel door de mantelbuizen glijdt, heeft bij toepassing 
van 8 bochten een verhogende werking op de wrijving. De wrijving verhoogt tot 130% van de 
beginwaarde van de wrijving in een tijdsbestek van 300 seconden. Aangezien de stalen kabels 
in 3D Adaptable Building Skin alleen gl ijden wanneer de doorsnede vervormd wordt door de 
extra kabel, zal de wrijving nooit zo ver kunnen oplopen. Echter bij een dynamische belasting 
zoals wind zal de wrijving naargelang de belastingsduur groter worden, waardoor door de 
toenemende wrijving het glijden van de kabels zal verminderen en hierdoor ook weer de 
optredende wrijving. De toename van de wrijving wordt veroorzaakt door optredende warmte 
en sl ijtage in het oppervlak. Hierdoor veranderen materiaaleigenschappen zoals de 
wrijvingscoëfficiënt. Het toenemende aantal bochten in de wrijvingsproef bleek een toenemend 
lineair verloop te hebben vanaf een proefduur van 50 seconden. De proefduur van minder dan 
50 seconden was niet-lineair, maar deze resultaten kunnen beïnvloed zijn door optredende 
statische wrijving. 

Uiteindelijk is gebleken dat met de aanvankelijk gekozen kabels met een doorsnede van 2 mm 
deze niet zullen breken door de optredende normaalkrachten en de verhogende werking van 
de wrijving. Wanneer de wrijving wordt bekeken als verhogende factor (225%) blijkt dat de 
extra kabel wel zal breken vanwege te hoge normaalkrachten. Echter na bovenstaande 
beweringen lijkt het erop dat het aandeel aan wrijving veel lager zal liggen wanneer onderzoek 
wordt gedaan in een proefopstelling met ci lindrische ballonnen, een vervormbare geometrie en 
werkelijk optredende krachtswerking. 
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9 Deelonderzoek: Fictieve stijfheid cilindrische ballonnen. 

9. 1 Inleiding 

9.1.1 Probleemstelling 
Om een relatie te leggen tussen het gedrag van de cilindrische ballonnen en de ballonstaven 
die gebruikt zijn in het numerieke onderzoek, dient onderzoek te worden gedaan naar de 
indrukweerstand van cilindrische ballonnen met een bepaalde interne druk. 

9.1.2 Doelstelling 
De proef heeft als doelstelling een schatting te kunnen maken van het gedrag bij indrukking 
van een cilindrische ballon zoals deze voorkomt in 3D Adaptable Building Skin. De gemeten 
indrukking moet worden vertaald naar element eigenschappen die gebruikt zijn in de 
numerieke berekeningen van het mechanisme onderzoek. Uiteindelijk kan getoets worden of 
de gekozen waarden van de stijfheid van de ballonstaven realistisch zijn. 

9.1.3 Onderzoeksvraag 
• Hoe gedraagt een cilindrische bal lon zich onder een belasting loodrecht op de 

doorsnede? 
• Hoe groot is de indrukking bij een bepaalde belasting en een bepaalde interne druk in 

de cilindrische ballon? 
• Kan de indrukking vertaald worden in een fictieve stijfheid? 
• Heeft de fictieve stijfheid een lineair verloop? 
• Zijn de gekozen waarden in het mechanisme onderzoek realistisch in relatie tot de 

gevonden resultaten en de fictieve stijfheid? 

9.1.4 Aanpak/werkwijze 
De cilindrische ballon is om de 15 cm loodrecht op zijn doorsnede belast door een bepaalde 
massa (belasting) . Deze belasting wordt ingebracht met de mantelbuizen en stalen kabels 
zoals deze ook in 3D Adaptable Building Skin worden toegepast. De interne druk zal worden 
gemeten en bij gelijke belasting zal de druk stapsgewijs worden verhoogd. Bij elke stap wordt 
opnieuw de indrukking gemeten. In grafieken wordt het indrukkingsgedrag geanalyseerd. 

De gemeten indrukking wordt vertaald naar een fictieve stijfheid. Deze fictieve stijfheid wordt 
gebaseerd op lineaire staafwerking zoals deze voorkomt in de numerieke berekeningen. Op 
deze wijze kan een relatie gelegd worden tussen de ingevoerde eigenschappen van de 
ballonstaven en het werkelijke gedrag van een cilindrische ballon. Uiteindelijk zal blijken of de 
aangenomen waarden betreffende de stijfheid van de bal lonstaven in het mechanisme 
onderzoek realistisch zijn. 

9.1.5 Hypothese 
Er wordt gesteld dat de waarde van de fictieve stijfheid in de buurt ligt van de in het 
mechanisme onderzoek gestelde waarde van de ballonstaven Ebauonstaven = 12 N/mm . 
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9.2 Proefopstelling 
Tijdens de proef is geen gebruik gemaakt van professionele meetapparatuur en er was geen 
rechte buisvormige cilindrische ballon beschikbaar. De proef is uitgevoerd met de binnenband 
van een kruiwagen die weliswaar cirkelvormig in doorsnede is, maar zeker niet buisvormig en 
recht. Daarnaast bestaat de binnenband uit een geheel ander materiaal dan waaruit de 
cilindrische ballonnen zullen worden vervaardigd. De omstandigheden waaronder deze proef is 
uitgevoerd kunnen dus niet leiden tot betrouwbare resultaten van het gedrag van de 
cilindrische ballonnen zoals deze in 3D Adaptable Building Skin voorkomen. Dit onderzoek zal 
echter wel inzicht bieden in het gedrag van een cilindrische ballon en een orde van grootte van 
het indrukkingsgedrag. 

Er is gezorgd dat de binnenband waterpas ligt op een ondersteuning. De ondersteuning dient 
aan de buitenzijde breed genoeg te zijn, zodat de binnenband niet naast de ondersteuning kan 
uitzetten. De binnenband zet namelijk uit in de breedte bij verhoging van de interne druk. De 
houten cirkel heeft een dusdanige breedte dat de kabels waaraan de gewichten hangen niet 
het hout zullen raken. 

De mantelbuizen zijn om de 15 cm op de binnenband gelegd. De mantelbuizen en kabels zijn 
hetzelfde als toegepast in 3D Adaptable Building Skin. De mantelbuizen maken contact met de 
binnenband en de stalen kabels, met een bepaalde normaalkracht, lopen door de 
mantelbuizen. Aan de onderzijde van de kabels is een haak gehangen waaraan plastic zakjes, 
met exact 1 liter water gevuld, gehangen zijn om een bekende kracht in te kunnen brengen 
(figuur 9.1). Zo kan de belasting (N) op de binnenband steeds met 10 Newton worden 
verhoogd. Om de belasting met gelijke stappen te verhogen, is het eigen gewicht van de 
kabel, mantelbuis en de hangvoorziening van de eerste belasting afgetrokken. 

De proef is uitgevoerd op een tankstation. Dit tankstation bood de mogelijkheid om de interne 
druk van de binnenband te meten met enigszins professionele apparatuur (figuur 9.2). Zodra 
de blaasmond op het ventiel van de binnenband was aangesloten, pompte het apparaat lucht 
in totdat de vooraf ingegeven druk werd bereikt. Zodra de vooraf ingestelde druk is bereikt, 
klinkt een pieptoon. De belasting F (N) werd constant gehouden en de interne druk werd 
verhoogd. Tussen elke drukverhoging werd de indrukking van de binnenband gemeten met 
een schuifmaat. Na elke opvoering van de druk, werd de indrukking van de mantelbuis in de 
binnenband gemeten en werd de binnenband verder opgepompt. 
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9.3 Waarnemingen tijdens de proef 

9.3.1 Materiaalgedrag binnenband 
Tijdens de proef is ontdekt dat het materiaalgedrag van de binnenband zeer ongunstig is om 
op deze wijze te belasten. Het materiaal bestaat uit rubber en bij verhoging van de belasting 
en de interne druk gaat het materiaal zich al snel niet-lineair gedragen, ondanks dat een 
puntsgewijze verdeelde belasting met gelijke belastingen is toegepast. Er ontstaan 
onregelmatige bulten die niet direct te verklaren zijn uit de geometrie of belasting. Het 
onregelmatige gedrag is waarschijnlijk te verklaren door de vele onvolkomenheden en 
onderbrekingen in het oppervlak van de binnenband, zoals het ventiel, verdikkingen en prints 
van merken etc. Door de onvolkomenheden ging de binnenband lokaal meer uitzetten en 
ontstond niet-lineair materiaalgedrag. Door de variërende geometrie, na belasten, ging de 
binnenband zich steeds onregelmatiger gedragen. Toen de binnenband te ver ging afwijken is 
de proef beëindigd (figuur 9.3), omdat bij het verhogen van de druk alleen de bulten groter 
werden en de indrukkingen ter plaatse van de opleggingen gelijk bleef. 

Omdat de binnenband niet-lineair gedrag ging vertonen, waren de gemeten indrukkingen per 
mantelbuis in de binnenband ook verschillend. Om deze afwijkingen te minimaliseren, zijn de 
indrukkingen van alle mantelbuizen gemeten en is van de metingen het gemiddelde bepaald. 
Daarnaast moesten de proeven snel achter elkaar worden uitgevoerd en moest de binnenband 
onder een bepaalde druk blijven, omdat de uitzettingen van de binnenband plastisch gedrag 
vertoonden. Dit wil zeggen dat de binnenband na het oppompen en belasten niet meer in zijn 
oorspronkelijke geometrie terug kwam. Indien de band helemaal leeg werd gelaten en de 
belasting werd weggenomen, zou hij een andere vorm aannemen en op een andere manier op 
de ondersteuning gaan liggen dan bij de andere proeven het geval was. Dit zorgde dat de 
bulten op andere plekken groter werden. Er kon zo geen directe vergelijking tussen de 
verschillende proeven meer worden gemaakt. 
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9.3.2 Vergelijking cilindrische ballon en binnenband 
De interne druk in de binnenband wordt op een andere manier verdeeld dan in de cilindrische 
ballonnen. De belastingen bestaan uit een externe belasting die de band wil indrukken en de 
interne druk die weerstand biedt tegen de indrukking. De onbelaste maar opgepompte (interne 
druk) binnenband wordt in de cirkelvormige radiale doorsnede van de binnenband opgenomen 
Sradlaal,l en Sradiaal,2 (N/mm) en de buitenste omtrek van de binnenband Stangentiaal,2 (N/mm). 
Zodra de binnenband belast wordt, worden de bovengenoemde spanningen verhoogd. De 
belasting zorgt dat de interne druk hoger wordt als weerstand tegen de indrukking door de 
belasting. Tevens ontstaan lokaal spanningen in de wand van de binnenband Stangentiaa1, 1 

(N/mm). Deze spanningen ontstaan door de lokaal optredende rek in de wand. De spanningen 
zijn weergegeven in figuur 9.4 en 9.5. Te zien is dat de mantelbuizen op de binnenband ver 
genoeg uit elkaar liggen, zodat de spanningen in de wand niet in elkaar kunnen overlopen en 
elkaar beïnvloeden. Het verschil tussen Sradiaal,l en Sradiaa1, 2 is afhankelijk van de belasting groot. 

belasting 

Stcngentio.o.l.l 

Ï 

s.,.,d 

Figuur 9.5: Verdeling van belasting cilindrische ballon. 

Bij het opvoeren van de interne druk in de binnenband, is te zien dat de band niet alleen uitzet 
in zijn radiale doorsnede, maar ook groeit in zijn buitenste tangentiële diameter (Stangentiaa1,2). 
De buitenste omtrek van de band wordt dus groter. Door het uitzetten en dus het vergroten 
van de omtrek, verandert de geometrie van de binnenband dusdanig dat de mantelbuizen niet 
meer op dezelfde afstand liggen. Daarbij komt ook de invloed van het niet-lineaire 
materiaalgedrag dat zorgt dat de mantelbuizen niet meer op gelijke afstand van elkaar liggen. 

In een cilindrische ballon zullen de spanningen anders optreden dan in de binnenband. Dit 
heeft vooral met het verschil geometrie en materiaaleigenschappen te maken. Spanningen als 
Sradlaal,l, Sradiaal,2 en de lokale spanningen Stangentiaal,l zullen ongeveer hetzelfde zijn als in de 
binnenband. De spanning Stangentlaa1,2 zal anders zijn door het verschil in ronde binnenband en 
rechte cilindrische ballon. Door het indrukken van de mantelbuisjes wordt de lengte van de 
cilindrische ballon verkort. Doordat de cilindrische ballon aan de twee uiteinden worden 
vastgehouden (figuur 3.2), ontstaat er spanning Seind (N/mm) over de gehele lengte van de 
ballon. De binnenband lost deze vervorming op door de doorsnede van de totale binnenband 
iets naar binnen te trekken. Uiteindelijk hebben de binnenband en de werkelijke cilindrische 
ballon hebben dus redelijke overeenkomsten. 

Voor de cilindrische ballonnen zal een kwaliteit folie worden gekozen waarbij rekening wordt 
gehouden dat er geen plastische vervormingen kunnen optreden in het materiaal. Hierdoor kan 
de cilindrische ballon meer belasting opnemen en de druk beter constant houden. De 
indrukking door de belasting zal hierdoor beter kunnen worden gecontroleerd. 
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9.4 Metingen 

9.4.1 Insnoering door kabels en mantelbuizen 
De proeven zijn uitgevoerd met een maximale interne druk van P=0,7 bar. Bij verhoging van 
de druk zou de binnenband alleen nog meer plastisch vervormen. De belastingen die om de 15 
cm zijn aangebracht zijn opgevoerd tot maximaal F=40 N. Dit betekent dat er 4 zakjes gevuld 
met 1 liter water per kabel zijn opgehangen. Op een bepaald moment gingen de zakjes steeds 
vaker lekken en was het onbegonnen werk om lekkende zakjes te vervangen. In de doorsnede 
van 3D Adaptable Building Skin zullen de krachten loodrecht op de doorsneden van de 
cilindrische ballonnen groter zijn dan in dit onderzoek is beproefd. Indien hier een directe 
vergelijking dient te worden gemaakt, dan zou er een belasting van F=96,3 N (Hoofdstuk 
6.4. 1) moeten zijn aangebracht, ter vergelijking met het mechanisme onderzoek waarbij een 
externe belasting is gebruikt. In vergelijking met de resultaten van de manipuleerbare 
vervorming zou een belasting van F= 184,6 N nodig zijn geweest. 

Een verklaring van de insnoering H (mm) van de mantelbuis en kabel is weergegeven in figuur 
9.4. In figuur 9.6 zijn de resultaten weergegeven van de insnoering H (mm) van de 
mantelbuizen in de binnenband ten opzichte van de oplopende belasting F (N). De resultaten 
zijn eveneens in tabel B.11.1 in Appendix B.11.1 weergegeven. Per waarde van de interne 
druk P (Bar) in de binnenband zijn lijnen uitgezet die redelijk parallel lopen bij verschillende 
interne drukken. Wellicht is dit te verklaren door de berekende gemiddelden van de metingen, 
waardoor de verschillen enigszins kunnen afvlakken en vergelijkbaar gedrag vertonen. Er is 
duidelijk zichtbaar dat bij een hogere interne druk in de binnenband, de indrukking van de 
mantelbuis in de binnenband minder groot is. Het bijna parallel lopen van de lijnen suggereert 
een bijna lineaire relatie tussen het verhogen van de interne druk en de indrukking door de 
aangebrachte belasting. 

Belasting F uitgezet tegen Insnoering H 
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Figuur 9.6: Toenemende belasting F uitgezet tegen afnemende hoogte mantelbuis H. 

A.B. Suma 
0552518 
03-04-2007 

TU Eindhoven 
Faculteit Bouwkunde 
Unit COUT en ADE 

81 



Mechanisme Onderzoek Afstudeerscriptie. Deel 2 

In figuur 9. 7 is de toenemende interne druk P (Bar) uitgezet tegen de hoogte van de 
mantelbuis H (mm). Per aangebrachte verhoogde belasting F (N) is een lijn weergegeven. De 
grafiek laat zien dat door een verhoging van de interne druk in de binnenband, de hoogte van 
de mantelbuis groter wordt. De mantelbuizen met een constante belasting worden dus als het 
ware naar boven gepompt. 
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Figuur 9.7: Toenemende interne drukPuitgezet tegen de hoogte van de mantelbuizen H. 
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9.4.2 Belasting, interne druk en zakking 
De resultaten volgend uit voorgaande metingen kunnen vertaald worden in een negatieve 
zakking ~H (mm) ten opzichte van de beginhoogte H0 (mm) door de toenemende belasting of 
positieve zakking ~H (mm) ten opzichte van de beginhoogte Ho (mm) met een constante 
belasting F (N) en een toenemende interne druk P (Bar) . De berekeningen en resultaten zijn in 
tabelvorm weergegeven in Appendix B.ll, tabel 1.1.2. 

I Belasting F uitgezet tegen Zakking ~H 
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Figuur 9.8: Belasting F uitgezet tegen de zakking mantelbuizen ~H. 

In figuur 9.8 is de toenemende belasting F (N) op de doorsnede van de binnenband uitgezet 
tegen de zakking ~H (mm) van de mantelbuizen. De lijnen geven elk een andere constante 
druk aan. Te zien is dat de toenemende zakking van verschillende interne drukken redelijk 
gelijk lopen. Toch overlappen enkele lijnen elkaar. De locatie van de lijn "P=0,7 Bar" zou 
bijvoorbeeld constant onderaan moeten zijn, omdat het waarschijnlijk is dat met een hogere 
interne druk van de binnenband, de zakking ook minder zou moeten toenemen. 
Desalniettemin is er geen orde in de plaatsing van de lijnen. Dit is waarschijnlijk weer te 
verklaren door het plastische materiaalgedrag en meetnauwkeurigheden. 
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9.5 Bepalen van de fictieve stijfheid 
Om een relatie tussen de cilindrische ballonnen in de doorsnede van 3D Adaptable Building 
Skin, de ballonstaven in het mechanisme onderzoek en de resultaten van deze proef te kunnen 
leggen, moet de indrukking worden geïnterpreteerd als de indrukking van een staaf. In de 
numerieke berekeningen van het mechanisme onderzoek zijn de cilindrische ballonnen 
gemodelleerd als drukstaven. De staven behielden· een fictief constant oppervlak (Afietler=lOO 
mm 2

) en vertoonden lineair elastisch gedrag. De fictieve staaf die hier wordt aangenomen, zal 
hetzelfde fictieve oppervlak krijgen om zo een directe relatie te kunnen leggen met de 
numerieke berekeningen en de daaruit volgende conclusies. Om uiteindelijk de fictieve stijfheid 
Efietief van de fictieve staaf te kunnen bepalen, wordt de fictieve spanning Ofietlef bepaald uit de 
belasting F. Dit kan door de belasting te delen door het constante oppervlak Afietlef· 
Achtereenvolgens zal eerst de fictieve rek Efietlef worden bepaald om uiteindelijk de fictieve 
stijfheid Efletlef te kunnen bepalen. 

Omdat een fictief constant oppervlak van de staaf is gebruikt in de berekeningen, worden 
naast de analysen in dit verslag dezelfde berekeningen gemaakt met de belasting F (N) in 
plaats van de fictief berekende spanning Ofietlef (N/mm 2

). In Appendix B.10.3 zijn de resultaten 
van de verhouding tussen de belasting F en de stijfheid Efietlef weergegeven. Wanneer de 
grafieken worden vergeleken, kan gezien worden hoe groot de invloed is van de gemaakte 
aanname van het fictieve oppervlak van de staaf. 

9.5.1 Bepalen fictieve rek m.b.v. fictieve staafwerking 
De beproefde binnenband kan met een cilindervormige doorsnede uiteraard geen verticale rek 
beschrijven. In de binnenband zullen rek en spanningen ontstaan zoals deze zijn weergegeven 
in figuur 9.4. Het gedrag van de rek en spanningen wordt met behulp van de metingen 
vertaald als een negatieve zakking (hoofdstuk 9.4 ). Een vereenvoudiging hiervan is 
weergegeven in figuur 9. 9. De interpretatie van staafwerking is weergegeven in figuur 9.10. 
Hier is een staaf weergegeven met een externe belasting, een constant oppervlak A (mm 2

) en 
de bijbehorende zakking b.H (mm) ten gevolge van de belasting F (N) en interne druk van de 
binnenband Fa1rpressure (Bar). Door uit te gaan van staafwerking, kan een fictieve negatieve rek 
bepaald worden. Rek is de verhouding tussen de negatieve zakking b.H (mm) en de 
beginhoogte Ha (mm). In tabel B.ll.3 van Appendix B.ll.3 zijn de resultaten van de 
berekeningen weergegeven. 
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In figuur 9.11 is de fictieve rek Efictiet uitgezet tegen de toenemende spanning Ofietlet (N/mm2
). 

De interne druk P (Bar) in de binnenband is per weergegeven lijn constant gehouden. In tabel 
B.ll.l van Appendix 8.11 wordt parallel de belasting F (N) uitgezet tegen de fictieve rek Ettctief· 
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Figuur 9.11: Rek door verhogen belasting F (vertaald als fictieve spanning cr) met een constante interne druk P. 

De fictieve rek van de fictieve staaf in figuur 9.11 heeft waarden die voor constructieve 
begrippen als extreme rek kunnen worden beschouwd. Op deze schaal lijkt de stijging extreem 
en in werkelijkheid is fictieve rek ook erg groot. De fictieve staaf vertoont dus erg slap gedrag. 
De lijnen met een constante druk van de binnenband zouden bij lineaire rek recht moeten 
lopen, zoals de toegevoegde stippellijnen in de grafiek. De werkelijke lijnen lopen echter door 
elkaar en golvend. De p;:;Q, 7 bar-lijn ligt toch hoofdzakelijk onderaan met dus de kleinste 
rekken en de p;:;Q,2 bar-lijn ligt altijd aan de bovenzijde met dus de groots stijgende rek. De 
p;:;Q,3 bar-lijn en de p;:;Q,4 bar-lijn lopen echter niet logisch door elkaar. In de proef is de 
belasting F constant gehouden en is de interne druk van de binnenband verhoogd. Door 
plastisch materiaalgedrag kunnen deze afwijkingen zijn ontstaan. 
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9.5.2 Bepalen van de fictieve stijfheid 
Nu de fictieve rek is bepaald kan de fictieve stijfheid ook worden bepaald. Wanneer men 
uitgaat van staafwerking, kan de relatie tussen fictieve rek €fictief en de belasting F (N) vertaald 
als fictieve spanning ofietlef (N/mm 2

) worden gebruikt om de fictieve stijfheid Efictlef (N/mm) te 
bepalen. Eerst zal de belasting F (N) moeten worden vertaald in een fictieve spanning Ofietlef 
(N/mm), zoals gebruikelijk in de elasticiteitsleer. Hiervoor wordt de belasting gedeeld door het 
fictieve constante oppervlak Afictlef van de fictieve staaf. De resultaten van de bepaling van de 
fictieve spanning zijn toegevoegd in tabel B.ll.4 van Appendix B.ll.2.2. 

"0 ·; 

Fictieve stijfheid Etictiet uitgezet tegen de fictieve spanning O'flctiet 
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Figuur 9.12: Fictieve stijfheid EJk!lli: uitgezet tegen de fictieve spanning Ofictief_" 

De fictieve stijfheid Efictief kan bepaald worden door de fictieve spanning ofietlef (N/mm2
) te delen 

door de fictieve rek €fictief· In figuur 9.11 is de grafiek weergegeven waaruit de fictieve stijfheid 
moet worden bepaald. Zoals zichtbaar is het erg waarschijnlijk dat de resultaten van de 
metingen in de proef zullen leiden tot een niet-lineaire stijfheid (figuur 9. 12). Dit is met name 
te wijten aan plastisch materiaal gedrag. Deze onregelmatigheid wordt achterwege gelaten, 
omdat er gezocht wordt naar een representatieve waarde. Hiervoor wordt de gemiddelde 
fictieve stijfheid Enctief,gem (N/mm) bepaald. De stijfheid kan worden weergegeven in N/mm, 
omdat de staaf als pendelstaaf werkt en door een kracht F (I'J) wordt ingedrukt L'lH (mm). In 
Appendix B.ll.2.3, tabel B.11.4 worden de waarden van de fictieve stijfheden gegeven. De 
gemiddelde waarden van de resultaten zijn hieronder nogmaals weergegeven. 

E fictief gemiddeld 
2,23 N/mm 

In de gemiddelde fictieve E-waarden is geen duidelijke constante stijging te herkennen. De 
verschillen zijn echter niet groot. Om een directe relatie te kunnen leggen met de gebruikte 
waarden in het mechanisme onderzoek, wordt als representatieve waarden van de fictieve 
stijfheid het gemiddelde bepaald: Er1a 1et,gem = 2,23 N/mm. 
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9.6 Bevindingen fictieve stijfheid cilindrische ballon 
Om een beeld te krijgen van de fictieve stijfheid E van een cilindrische ballon wanneer hij 
verticaal in de doorsnede wordt ingedrukt en beschouwd als verticale staaf, is een binnenband 
beproefd. Op de binnenband zijn belastingen aangebracht zoals deze qua hart op hart afstand 
voorkomen in de doorsnede van 3D Adaptable Building Skin. Er zijn in vergelijking met de 
werkelijke doorsnede vele afwijkingen in de proefopstelling opgetreden. Ook de aanname van 
een fictief constant oppervlak A teneinde de indrukking te kunnen vertalen met behulp van 
staafwerking naar de fictieve stijfheid geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid. 
Aangezien dit een verkennende proef is waar gezocht wordt naar een schatting van het 
indrukkingsgedrag van een cilindrische ballon, uitgedrukt in een fictieve stijfheid, wordt hier 
niet veel waarde aan gehecht. De geometrie en het materiaalgedrag van de binnenband zullen 
verschil geven in vergelijking met de cilindrische ballon wat betreft het optreden van 
vervormingen en spanningen. Deze verschillen in het achterhoofd houdend, zal er toch een 
uitspraak kunnen worden gedaan over de orde van grootte van de benodigde fictieve stijfheid 
van de cilindrische ballonnen. Zo kan een vergelijking worden gemaakt met de aannamen uit 
het mechanisme onderzoek. 

De gevonden fictieve stijfheid Efictief,gem=2,23 N/mm geeft een positief beeld over de 
verwachtingen van een beter uitgevoerde proef in vervolgonderzoek met werkelijk toegepaste 
materialen en gebruikmaking van de geometrie van de doorsnede in 3D Adaptable Building 
Skin. De lage stijfheid Er.ctïef,gem zal, met gebruik van een cilindrische ballon die vervaardigd is 
van een bepaalde kwaliteit folie, waarschijnlij k hogere resultaten kunnen geven. Verwacht 
wordt dat er een dunne folie kan worden gebruikt. De dikte van deze folie wordt bepaald door 
de hoogte van de interne druk en de grootte van de externe belasting, waarbij geen plastisch 
materiaalgedrag mag optreden. De doorsnede van de cilindrische ballon is k leiner dan van de 
binnenband in de verkennende proef. Een kleinere doorsnede kan betekenen dat er meer 
indrukking plaatsvindt. De toepassing van een folie met lineair materiaalgedrag en een hoge 
Interne druk zal wellicht kunnen leiden tot een hogere orde van grootte qua stijfheid . De 
stijfheid zal waarschijnlijk niet lineair zijn . 

Als hypothese voor vervolgonderzoek kan gesteld worden dat, afhankelijk van de kwaliteit van 
het materiaal, de geometrie van de doorsnede van de cilindrische ballon en de toelaatbare 
interne druk, een stijfheid (als staaf geïnterpreteerd betreffende de indrukking) E=12 N/mm 
kan worden gehaald. 
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10 Conclusie 
Er is een eerste indruk verkregen van de eigenschappen van het mechanisme in de twee 
dimensionale doorsnede van 3D Adaptable Building Skin. Het mechanisme wordt gevormd door 
de cilindrische ballonnen en veren aan de randopleggingen. In het rekenmodel zijn de 
cilindrische ballonnen vertaald als ballonstaven. De overige elementen hebben een vertaling in 
het rekenmodel qua geometrie en constructieve eigenschappen die in deze fase van onderzoek 
zo goed mogelijk stroken met de werkelijkheid. 

Tijdens het beproeven van de geometrie en de toegepaste elementen is ontdekt dat de 
symmetrische geometrie in horizontale richting voordelen kan bieden in de krachtswerking. De 
gespiegelde geometrie zorgt dat verschillende krachten elkaar opheffen. Echter wanneer de 
doorsnede is vervormd, gaat dit voordeel in mindere mate op. De krachtverdeling in de rand
en middenkabels kan beter worden verdeeld. Een meer gelijkmatige verdeling van krachten 
kan worden gevonden in het toepassen van verschillende veren per kabel. Bij de bepaling van 
de veren moet rekening worden gehouden met mogelijke opwaartse en neerwaartse 
vervormingen veroorzaakt door de externe belasting of gemanipuleerde vervorming door de 
extra kabel. 

Zowel de ballonstaven als de veren zijn in het verkennend onderzoek gevarieerd in stijfheid. 
Het mechanisme is beproefd door gebruik te maken van een representatieve belasting 
loodrecht op de doorsnede. In dit onderzoek bleek dat het gedrag van het mechanisme niet
lineair is als het gaat om de doorbuiging van de doorsnede en de optredende normaalkrachten 
in ballonstaven en kabels. Dit gedrag wordt gekenmerkt door geometrisch niet-lineaire 
eigenschappen waarbij de verticale belasting in horizontale richting moet worden afgedragen. 
Dit is alleen mogelijk wanneer er een zekere doorbuiging is opgetreden. De toename in 
doorbuiging in het eerste stadium van belasten is groter dan in het latere stadium. Na het 
eerste stadium hebben de normaalkrachten in de ballonstaven een nagenoeg lineaire toename 
en de normaalkrachten in de kabels een kleinere lineaire toename. De stijfheid van de veren 
heeft een grotere invloed op de doorbuiging en de optredende normaalkrachten dan de 
stijfheid van de ballonstaven. Het gedrag van de kabels met veren wordt gekenmerkt als 
samenwerkende hangende kabels. De kabels zorgen dat de doorsnede in zijn geheel ook het 
gedrag van een hangende kabel heeft. Het gedrag van de ballonstaven wordt gekenmerkt door 
te werken als pendelstaven. Zij brengen naargelang hun st ijfheid in meer of mindere mate 
krachten over van laag naar laag in de doorsnede. De ballonstaven worden als het ware tussen 
de gespannen, geweven kabels samengeperst. Hierbij bleek dat er ook horizontale krachten 
inwerken op de cilindrische ballonnen. Het van meerdere zijden indrukken van de cilindrische 
ballonnen heeft een positief effect op de indrukkingsweerstand. 

Aan de hand van praktische overwegingen zijn enkele randvoorwaarden aan het mechanisme 
gesteld. Een maximaal toelaatbare doorbuiging w=lSOmm, maximale normaalkracht in de 
kabels Nkabels=250 N en een maximale normaalkracht in de ballonstaven Nballonstaven=lOO N 
konden vertaald worden in een lokaal gebied van stijfheden van de bal lonstaven en veren : 
veerstijfheid lO<K<SO (N/mm) en fictieve stijfheid van de ba llonstaven l<Etictiet<40 (N/mm). 
Binnen dit gebied werd na analyse van het gedrag van het mechanisme, een gewenst 
mechanisme bepaald met een stijfheid in de veren van K=30 N/mm en een fictieve stijfheid in 
de ballonstaven van Etictlet= 12 N/mm. Dit mechanisme voldoet aan alle gestelde 
randvoorwaarden. 

De manipuleerbare vervorming die wordt veroorzaakt door de extra kabel heeft veel 
overeenkomsten met de verticale belasting. Het in horizontale richting, aan de beide zijden 
trekken van de extra kabel zorgt voor een krachtenontbinding verdeeld over de gehele lengte 
van de doorsnede waarbij de verticale componenten zorgen dat de doorsnede verticaal 
vervormt. De ontbinding van krachten zorgt voor opwaartse en neerwaartse krachten werkend 
als koppel in alle verticale kolommen met cellen (ruimten cilindrische ballonnen). De 
kolommen worden hierdoor geroteerd in de richting van de extra kabel. Het rechttrekken van 
de extra kabel is en igszins vertraagd door het verloop onder de vele hoeken in het 
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weefpatroon in de doorsnede. Dit is ook te zien in de uitgevoerde simulaties en de 
proefmaquette. In de kwalitatieve analyse was dit merkbaar door de trage opbouw van 
normaalkrachten in de extra kabel ten opzichte van de voorgeschreven verplaatsing. Deze 
relatie is hierdoor niet-lineair. Ook het geometrische verloop van de extra kabel zorgt voor 
geometrisch niet-lineair constructief gedrag van de vervormingen en normaalkrachten in alle 
elementen . 

Wanneer de doorsnede maximaal vervormd is en de extra kabel dus bijna gestrekt ligt, zou 
een oneindig grote trekkracht moeten optreden in de extra kabel om deze vervorming tot 
stand te kunnen brengen. De horizontale trekkracht kan zich echter niet meer ontbinden in een 
verticale kracht, waardoor de doorsnede weer terug zal springen totdat de ontbinding van 
krachten kan leiden tot evenwicht met een bijbehorende vervorming van de doorsnede. Gezien 
het geometrisch niet-lineaire gedrag van de doorsnede betekent dit dat enkele millimeters 
minder dan de maximale vervorming kan zorgen voor een halvering van de benodigde 
trekkracht in de extra kabel. De grootte van de normaalkracht in de extra kabel wordt naast de 
invloed van de geometrie bepaald door de stijfheid van de veren aan de kabels. De extra kabel 
moet in zijn eentje alle 6 kabels uit hun originele geometrie trekken. 

De resultaten volgend uit de berekeningen met een manipuleerbare vervorming zijn te 
onnauwkeurig om kwantitatieve conclusies uit te trekken. In dit onderzoek bleek dat GSA geen 
geschikt rekenprogramma is om diepgaand onderzoek uit te voeren. Dit volgde ten eerste uit 
onnauwkeurige resultaten in de patchtest's en later uit het onderzoek naar de gemanipuleerde 
vervorming. De resultaten geven wel een indicatie van de orde van grootte. Er bleek dat de 
optredende normaalkrachten in de kabels en ballonstaven hoger zijn dan in het mechanisme 
met een verticale belasting . Dit is logisch, omdat de doorbuiging namelijk ook veel groter is. 
Het gedrag van de kabels en ballonstaven is verder vergelijkbaar met het gedrag dat 
gevonden werd in het mechanisme met een verticale belasting. 

Naast het numerieke onderzoek zijn twee kleinere onderzoeken gedaan naar de optredende 
wrijvingskracht tussen de kabels en de mantelbuizen en het indrukkingsgedrag van de 
cilindrische ballonnen. De optredende wrijving met een wrijvingsfactor van 225% bleek vele 
malen hoger dan van tevoren werd gedacht. Na discussie blijkt echter dat het onwaarschijnlijk 
is dat deze hoge wrijving werkelijk in de doorsnede van 3D Adaptable Building Skin zal 
optreden. Verlagende aspecten van de wrijving in 3D Adaptable Building Skin zijn het kortere 
tijdsbestek waarover wrijving en beweging zal plaatsvinden en de vele rustpauzen tussen 
beweging waarbij de wrijvingsoppervlakken kunnen afkoelen . Warmteontwikkeling en slijtage 
zijn erg afhankelijk van de tijdsduur en bleken grote invloed te hebben op de grootte van 
optredende wrijving. Verder zal de veranderende geometrie van de doorsnede en de 
ingedrukte cilindrische ballonnen zorgen voor flauwere hoeken waardoor minder wrijving 
optreedt. Vervolgonderzoek zal uit moeten wijzen hoe groot de optredende wrijving in 3D 
Adaptable building zal zijn. In enkele vergelijkingen met de uiterste treksterkte van de kabels 
bleek al dat, inclusief de te grote wrijving, de waarden nog steeds voldeden aan de in de 
hypothese gestelde eigenschappen van de gekozen kabels. 

Het verkennende onderzoek naar de indrukkingsweerstand van de cilindrische ballonnen heeft 
geleid tot een fictieve stijfheid. Hierbij is gebruik gemaakt van een fictieve staafwerking. 
Zodoende de fictieve stijfheid vergeleken worden met de ingevoerde stijfheid van de 
ballonstaven in de numerieke modellen. De omstandigheden waaronder deze proef is 
uitgevoerd waren niet voldoende betrouwbaar. Er bleek dat een waarde van Efictiet,gem=2,23 
N/mm dicht genoeg bij de gebruikte stijfheid in het mechanisme onderzoek van E=12 1\1/mm 
ligt. Door andere materiaaleigenschappen, andere geometrie van de cilindrische ballon, 
verhoogde interne druk en lineair materiaalgedrag lijkt deze waarde zeker haalbaar. 

Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat het onderzoek een diepgaandere kijk heeft gegeven 
op de werking en eigenschappen van het mechanisme. De stijfheden van de ballonstaven en 
veren werden numeriek bepaald en elementeigenschappen zijn geverifieerd aan experimentele 
proeven. Nadat numeriek onderzoek met een uitgebreider rekenprogramma worden gedaan 
aan de hand van de aanbevelingen, kunnen de experimentele proeven worden uitgevoerd. 
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11 Aanbevelingen vervolgonderzoek 

11.1 Numeriek onderzoek 
1. Helaas was het onmogelijk om de gemanipuleerde vervorming in dit afstudeerproject 

volledig te onderzoeken en te bepalen. Dezelfde berekeningen zullen nogmaals moeten 
worden gemaakt met een uitgebreider rekenprogramma, teneinde betrouwbare 
resultaten te krijgen. 

2. Het verdient aanbeveling te zoeken een betere vertaling van de kolommen met 
ballonstaven in het numerieke model. Wanneer er in elke cel diagonaal van hoekknoop 
naar hoekknoop een pendelstaaf met een bepaalde stijfheid wordt ingevoerd, kunnen 
de eigenschappen van deze constructie worden afgeleid en vergeleken met een 
werkelijke cel met ballonnen. Vervormingen en normaalkrachten kunnen zo mogelijk 
beter worden bepaald. 

3. De invloed van wrijving moet in de doorsnede meegemodelleerd worden. Zodoende kan 
de grootte van deze invloed bekeken worden en een referentie beiden voor een te 
beproeven prototype. 

4. De verschillende stijfheden van de veren aan de randopleggingen kunnen worden 
aangepast zodanig dat de krachtverdeling in de rand- en middenkabels gelijk worden 
verdeeld . Hierbij moet rekening worden gehouden met de verschillende vervormingen 
van de doorsnede, zowel bij belastingen als manipuleerbare vervormingen. Numeriek 
onderzoek dient hierbij te worden geverifieerd met experimenteel onderzoek. 

5. Niet-lineaire stijfheden van de ballonstaven en veren worden in het rekenmodel 
ingevoerd waardoor nog realistischere resultaten zijn te verkrijgen. In samengaan met 
experimentele proeven kunnen betere materiaaleigenschappen en constructieve 
gedragingen kunnen worden ingevoerd in de numerieke modellen. 

11.2 Experimenteel onderzoek 
1. De cilindrische ballon moet worden beproefd op indrukkingsweerstand. De indrukking 

kan worden vertaald naar een fictieve stijfheid die direct kan worden vergeleken met de 
gebruikte invoer van de numerieke modellen. In dit onderzoek moet aan de hand van 
de bekende krachten uit de numerieke berekeningen worden gezocht naar geschikte 
materialen om de cilindrische ballonnen van te maken. 

2. De wrijving tussen de kabels en mantelbuizen zal verder moeten worden onderzocht. Er 
moet meer rekening met de geometrie en vervormbare eigenschappen van de 
doorsnede worden gehouden. 

3. De doorsnede zal in zijn geheel moeten worden beproefd om een directe vergelijking te 
kunnen maken met de numerieke simulaties. Er zal dan beproefd moeten worden met 
behulp van een externe belasting en het principe van de manipuleerbare vervorming. 

11.3 3D Adaptable Building Skin 
1. De resultaten uit het numeriek onderzoek van de 2D doorsnede zullen dienen voor de 

bepaling van de randopleggingen. De randopleggingen moeten eveneens numeriek 
worden gesimuleerd, omdat er door de reactiekrachten uit de vele doorsneden aan de 
framebalken torsie en welving zal ontstaan. 

2. Een prototype moet worden gebouwd om te onderzoeken op welke wijze het 
gevelelement het beste kan worden gemaakt. Daarnaast zal het prototype dienen om 
de werking en eigenschappen van het gevelelement te kunnen laten zien. 

3. Er moet numeriek onderzoek gedaan worden naar de belastingverdeling in het 
gevelelement per doorsnede. Dit zal verschillen naargelang de vervorming van het 
element. 

4. Er moet onderzocht worden in hoeverre aanbevelingen betreffende de twee 
dimensionale doorsnede voor het drie dimensionale element gelden. Hiernaast zullen 
ook andere onderzoeksaspecten naar voren komen, zoals de extra optredende 
weerstand bij buiging door vervorming van de kruislings op elkaar gelegde cilindrische 
ballonnen. 
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Samenvatting 
De organische vorm van Corpus Vivera Architectura is afgeleid van organismen en de 
interpretatie van leven. Er is studie gedaan naar naakte schilder- en beeldhouwkunst, naar de 
huid en anatomie van de mens, naar houdingen en bewegingen als echo uit het verleden en 
organismen uit de natuur die bekend staan om hun aanpassingsvermogen in vorm en 
bewegingen. Deze studies zijn vertaald naar een lijnenspel waarin het gebouw drie 
dimensionaal is uitgedacht. De kern van het gebouw bestaat uit een lange gang geleid via een 
lijn die het menselijke lichaam representeert. De route gaat glooiend de hoogte in en bepaald 
zo de vorm van de twee ruimten waarin de invullingen van het gebouw zullen plaatsvinden. 
Vanuit beide entrees wordt men door de vervormende gang geleid naar een centrale ruimte 
waarin men kan kiezen tussen de twee zalen in het gebouw. De zalen verschillen van elkaar in 
hoogte, breedte en richting. Hierdoor kunnen toegesneden activiteiten in de ruimten 
plaatsvinden. De totale vorm van het gebouw, als samenspel van de dominante gang en de 
twee secundair hiërarchisch grote ruimten, beeldt als het ware een organisme uit in bevroren 
beweging. De ondersteuning van de spanten die bijna overal overhellen, geeft mede de indruk 
dat het gebouw als totaal in beweging is en probeert los te komen . Het gebouw wordt een 
organisme met meerdere verplaatsende zwaartepunten, waardoor de beweging wordt 
geïnitieerd. De spanten die om de 2,3 meter zijn geplaatst zorgen eveneens voor de zichtbare 
overeenkomst met een botstructuur zoals een ruggengraat met ribben. 

Corpus Vivera Architectura is een levend gebouw, een gebouw dat kan bewegen en zich 
aanpast aan het gebruik van zijn bezoekers. Het gebouw kan zich aanpassen in volume en 
vorm, gestuurd door wat er zich aan de binnenzijde afspeelt. De gevels van het gebouw zijn 
uitgevoerd met het translucente gevelelement 3D Adaptable Building Skin, zodat vervormingen 
kunnen plaatsvinden. Hierdoor wordt een schouwspel van bewegingen zichtbaar aan de 
buitenzijde, waarbij passanten geprikkeld worden door onbekende activiteiten aan de 
binnenzijde. Zij zullen worden geprikkeld en zich afvragen wat deze bewegingen voortbrengt. 
De translucente huid van het gebouw zal bewegingen en verplaatsingen van gebruikers als 
silhouetten en schaduwen op de gevel aftekenen. Hierbij zal de kern van het gebouw, de lange 
gang, een bolvormige lopende vervorming over de gevel tekenen. De lopende bol is aan de 
binnenzijde een ruimte die gemaakt wordt door de gebruikers in de gang. Dit alles zorgt dat 
het een mystiek schouwspel dat zich ten toon stelt aan de passanten. 

De details zijn aan de buitenzijde geheel gesloten, zoals dat eveneens geldt bij de bekende 
organismen. Eenmaal binnen wordt alles zichtbaar en zijn alle details open gelaten, zodat het 
volledige werkende systeem aanschouwd en onderzocht kan worden. De bewegingen die 
worden voortgebracht in het gebouw door een vernuft systeem van kabels en ballonnen kan 
gevolgd worden als extra attractie naast de wisselende invullingen die het gebouw op dat 
moment herbergt. 
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Comus Vivera Architectlira Afstudeerscriptie, Deel 3 

1 Inleiding 
Corpus Vivera Architectura is niet zoals andere gebouwen, een gebouw met een vaste invulling 
of statische vormgeving. Daardoor kan dit gebouw niet worden omschreven met één woord of 
benaming. Corpus Vivera Architectura is een levend gebouw dat werkelijk tot leven komt. 
Wanneer men het gebouw betreedt wordt men opgezogen door de naar buiten stekende 
entree. Eenmaal in de gang wordt men met een peristaltische beweging door de gang geleid 
die aan alle zijden vervormt. De gang zorgt ervoor dat hij zich opent bij elke stap dat de 
bezoeker vooruit zet . Achter hem sluit de gang zich onbegaanbaar. Zo worden bezoekers in 
een bolle, meelopende ruimte door de gang geleid . 

Via een hellingsbaan omhoog en omlaag komt men uiteindelijk in een centrale ruimte waar de 
looplijnen duidelijk zijn gemarkeerd in de vloer. Er kan hier gekozen worden uit twee grote 
zalen, een hoge en een lage. Vanuit deze zalen is precies zichtbaar hoe die gang werkt waar 
men net uit is gekomen. Het gebouw is van binnen helemaal open en alles is zichtbaar. In de 
hoge zaal vormt de constructie en gevelhuid een omhulling over de expositie die daar 
plaatsvindt. Door de omhullende organische inwendige vorm lijkt het alsof men zich binnenin 
de romp van een lichaam begeeft. De spanten trekken het volume van de ruimte helemaal 
naar rechts in de richting van de gang waar men net is uitgekomen. De bogen accentueren 
deze richting door als verlengden ernaartoe te reiken. In de andere zaal vindt een popconcert 
plaats. De ruimte is hier vrij laag maar erg breed. Door de structuur in de vloer wordt men 
langs de zijkant geleid . De blik wordt echter naar het achterste eind geleid, waar het concert 
plaatsvindt. De inwendige, omhullende vorm van de ruimte stuurt de blik precies in die 
richting . 

Het gebouw kan via de andere gang in de Centrale Ruimte worden verlaten. Men stijgt 
langzaam door de weer bolvormige ruimte in de schijnbaar onbegaanbare gang. Vanuit de 
gang betreedt men een ronde buis die draaiend naar de grond wordt gebracht . Aan het einde 
van de buis wordt men eruit gespuwd door weer zo'n zelfde mond als waar men in aanvang 
het gebouw betrad. 

Aan de buitenzijde is een gebouw te zien met een glooiend landschap van een stalen 
constructie die naar boven en beneden gaat . Tussen de spanten en bogen zit het gevelelement 
dat net niet doorzichtig is en van vorm kan veranderen. In de gevel ziet men de gang en er 
Jopen silhouetten doorheen in de naar buiten vormende bol. Daar waar de bol zich vormt, 
wordt het spant gevuld en is de vorm compleet. Het organische uiterlijk van het gebouw heeft 
iets weg van een veulen dat net geboren is en voor de eerste keer probeert op te staan. Vanuit 
een andere punt kan het ook een reptiel zijn dat gevangen zit in de stalen constructie. Het 
beest reikt met zijn bek naar buiten. 
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Corpus Vivera Architecturn Afstudeerscriptie, Deel 3 

2 Concept 
Het concept van Corpus Vivera Architectura is het draagvlak van het totale ontwerp tot in het 
kleinste detail. De naam Corpus Vivera Architectura verklapt al veel over het concept. Dit 
betekent namelijk "Lichaam - Leven - Architectuur". Deze drie woorden worden nooit met 
elkaar gebruikt in deze volgorde of zonder grammaticale vervoeging. Echter, om het begrip 
"Leven" (Vivera) iets te laten zeggen over zowel Lichaam (Corpus) als Architectuur 
(Architectura), dient dit woord niet te worden vervoegd naar levende of levend om vrijheid van 
interpretatie te behouden. Het woord moet niet direct vertaald worden, maar eerder opgevat 
worden als een poëtische omschrijving waarbij de betekenis van het gebouw zich tussen de 
raakvlakken van "Levende Architectuur" en "Levend Lichaam" bevindt. Hiermee is meteen een 
samenvattende omschrijving van het concept gegeven. 

2.1 3D Adaptable Building Skin 
Een vereiste in het ontwerp van Corpus Vivera Architectura is dat er gebruik wordt gemaakt 
van 3D Adaptable Building Skin. 3D Adaptable Building Skin is het hoofdonderwerp van het 
afstudeerproject en het ontwerp zal moeten dienen als voorbeeldproject. Het gebruik van het 
gevelelement zal dus goed naar voren moeten komen. Om dit te bereiken zal 3D Adaptable 
Building Skin worden ingezet als gevelbekleding. Om niet zomaar een gebouw te ontwerpen, is 
een concept in het leven geroepen. Dit concept had de vereiste een uitdaging te vormen van 
hoog niveau om een spannend en integrerend ontwerp tot stand te kunnen brengen. De 
voordelen van het gevelelement zoals de esthetische meerwaarde, de vervormbaarheid en de 
mogelijkheid van het kunnen invullen van dubbel gekromde vlakken moeten sterk naar voren 
komen in het ontwerp. 

2.1.1 Building Skin 
Het ontwerp van 3D Adaptable Building Skin werd al in eerder stadium gemaakt. Er is een 
studie gedaan naar menselijke huid, omdat de huid zulke bijzondere eigenschappen heeft. De 
huid is namelijk zeer elastisch en kan vrijwel elke vorm beschrijven. De eerste motivatie om 
het onderzoek destijds te starten was om een gevelelement te ontwerpen dat dezelfde 
eigenschappen heeft als menselijke huid. Voor de architectuur zullen hierdoor vele nieuwe 
mogelijkheden ontstaan, omdat dit element ook nog een goede isolatie eigenschappen heeft. 

Vanuit de eerste conceptgedachten is een zoektocht gestart naar het concept van menselijke 
huid. Het idee ontstond om een gebouw te ontwerpen waarbij die eerste ontwerpgedachten 
naar voren zouden komen. Het concept "menselijke huid" bleek alleen niet genoeg om een 
gebouw tot stand te brengen, daarom is het idee verder ontwikkeld naar "levend en 
organisch". Het lichaam is immers bedekt met huid, maar heeft een vorm die niet wordt 
bepaald door de huid, maar door dat wat eronder zit. Menselijke huid is in het concept 
bepalend voor het materiaalgebruik, vloeiende overgangen en vormen in de gevels en de 
textuur in het oppervlak van de gevels. 
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Comus Vivera Architectura Afstudeerscriptie. Deel 3 

Figuur 2.2: Convexe vervormingen. Figuur 2.3: Convexe en concave vervormingen. 

Figuur 2.4: Meervoudige vervormingen. Figuur 2.5: Vervorming in rechthoekig vlak. 

Figuur 2.6: Doorsnede van een gang met meelopende vervorming. 
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Comus Vivera Architectura Afstudeerscriptie. Deel 3 

2.1.2 Mogelijkheden 30 Adaptable Building Skin 
3D Adaptable Building Skin is een gevelelement dat in staat is te vervormen naar gekromde 
vlakken (zie Deel 1 en Deel 2 van dit afstudeerverslag). Wanneer een gevel wordt bekleed met 
dit element, zal de gevel over een bepaalde lengte kunnen worden vervormd tot een bol en/of 
hol oppervlak. De grootte van deze vervorming is afhankelijk van de dimensies waarin het 
gevelelement wordt toegepast. Meerdere soorten vervormingen zijn mogelijk, zoals afgebeeld 
in figuur 2.2 tot en met figuur 2.5, welke uitgebreid omschreven zijn in Hoofdstuk 5.2 in Deel 
1 van dit afstudeerverslag. 

Naast het kunnen aflezen van de gevel aan de buitenzijde, zijn er ook voordelen aan de 
binnenzijde. Een ruimte die bekleed is met 3D Adaptable Building Skin zal door de 
vervormingen kunnen groeien en slinken in volume. Wanneer een ruimte bijvoorbeeld niet 
wordt gebruikt, kan de ruimte voor een groot deel in gebruiksafmetingen en volume slinken. 
Naarmate meer mensen in de ruimte treden, kan de gevel zich aanpassen en de ruimte naar 
believen laten groeien. Een ander voorbeeld is de in figuur 2.6 weergegeven doorsnede van 
een gang. Deze gang kan in de breedte uitzetten wanneer mensen door de gang lopen. De 
mensen worden op deze manier door de gang geleid in hun eigen bolvormige ruimte. Deze 
vervorming is aan de binnenzijde van de gang natuurlijk goed merkbaar, maar ook aan de 
buitenzijde. Passanten aan de buitenzijde van de gang zullen een bol over de gevel zien lopen 
en weten zo dat er iemand door de gang loopt. 

De bekleding van de structuur van 3D Adaptable Building Skin heeft vele mogelijkheden. Van 
belang is het dat het materiaal mee kan vervormen met de vervormingen die van binnenuit tot 
stand worden gebracht. Verder moet het materiaal natuurlijk waterdicht zij n en zonlicht 
bestendig. Het materiaal Qualatex is naar voren geschoven als een materiaal dat hiervoor 
geschikt is. Dit materiaal biedt eveneens de mogelijkheid om uitgevoerd te worden als 
translucent, gekleurd of niet gekleurd. Als terugkoppeling naar het concept wordt gekozen 
voor een translucente toepassing waarbü van buitenaf silhouetten op de gevel worden 
afgetekend . Dit zal het gebouw mysterieus en interessant maken. 
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Corpus Vivera Architectlira Afstudeerscriptie, Deel 3 

2.2 Illusie van leven 
Teneinde een levend gebouw te maken, moet gedacht worden aan levende wezens zoals wij 
die kennen in het dagelijkse leven. Deze zoektocht werd al snel geleid naar organismen, daar 
zij de definitie zijn van levend wezen. Een organisme kan worden gedefinieerd als een levend 
wezen met een eigen metabolisme. Planten, dieren, schimmels en bacteriën zijn organismen, 
virussen en prionen echter niet [1]. Deze definitie afkomstig uit www.wipikedia.nl en is een 
goede en omvattende omschrijving dat een organisme een levend wezen is die zichzelf kan 
voeden en zo zichzelf in leven kan houden. In de studie naar organismen is gekeken naar 
mensen en andere gewervelde dieren. Er is juist voor deze organismen gekozen, omdat zij een 
directe relatie hebben tot de menselijke interpretatie van levend. Het levend zijn van 
organismen is in de menselijke interpretatie met name herkenbaar door het maken van 
bewegingen en ademhaling. 

2.2.1 Interactie en dialoog 
U, als lezer van dit verslag, bent een levend wezen, oftewel een organisme. Als gevolg van de 
chemische processen die nu in uw lichaam plaatsvinden, kunt u bewegen en bepalen welke 
acties u onderneemt. Bij confrontatie met andere levende wezens ontstaat interactie. De vorm 
van deze dialoog wordt bepaald door met wie u deze interactie ondergaat. "Wat zal de ander 
doen, denken en hoe zal hij reageren?" zijn belangrijke vragen die onbewust worden gedacht. 
Bij de confrontatie zult u de ander beoordelen en een bepaalde plaats geven die gerelateerd is 
aan vele andere dingen die u al eerder hebt gezien. Dit proces bestaat uit een soort aftasten 
van elkaar om elkaar te leren kennen. 

De traditionele interactie tussen een gebouw en de mens is een relatie waarbij voornamelijk de 
mens wordt gediend . Het gebouw is een dode materie en een gebruiksvoorwerp. Wanneer een 
gebouw levend zou worden, zal in deze gedachte een verschuiving plaatsvinden. Zodra een 
gebouw bijvoorbeeld kan bewegen, lijkt het alsof hij een eigen wil krijgt en dus zelf initiatieven 
kan tonen. "Wat gaat het gebouw doen of wat wil het gebouw?", wordt de nieuwe vraag. Dit 
concept hoopt dat het ontwerp van Corpus Vivera Architectura deze vraag zal doen rijzen bij 
toekomstige gebruikers en passanten. 

In figuur 2. 7 is zijn toeristen afgebeeld met op de achtergrond de Eiffeltoren in Parijs . De 
Eiffeltoren is een typisch fenomeen vaneen gebouw die een betekenis krijgt die boven de dode 
materie uitstijgt . Het ontwerp van de U2-Tower in Dublin van Kas Oasterhuis heeft ook een 
duidelijke dialoog met passanten. Het gebouw refereert namelijk qua vorm sterk naar een arm 
met een grote biceps. De benadering en beschouwing van het gebouw wordt door gebruikers 
en passanten hierdoor sterk beïnvloed. 

2.2.2 Illusie van een levend wezen 
In het ontwerp van Corpus Vivera Architectura wordt getracht een gebouw te ontwerpen dat 
de illusie opwekt dat het leeft. Om deze interactie tussen het gebouw en zijn bezoekers te 
kunnen opwekken, is gekeken naar uiterlijke herkenningspunten van leven. Een belangrijk 
aspect van de herkenning van leven is beweging volgens een niet gestructureerd patroon of 
ritme. Een apparaat of machine heeft namelijk een ritmisch patroon van bewegen, waarbij wij 
kunnen herkennen dat deze bewegingen niet worden voortgebracht vanuit eigen, complexe 
gedachten. In het ontwerp moet dus getracht worden om bewegingen te kunnen maken die zo 
menselijk mogelijk lijken. Ook mogen de bewegingen niet mechanisch gestuurd zijn, omdat 
mechanische bewegingen industriële geluiden maken en meestal niet vloeiend gaan. De 
gebruiker en passant zal het gebouw gaan beschouwen als machine. 
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Corous Vivera Architecturn Afstudeerscriptie. Deel 3 

2.3 Anatomie 
De interactie tussen mensen en andere levende wezens, waarbij de mens de ander een plaats 
geeft in zijn gedachten die gebaseerd zijn op eerdere ervaringen, is een belangrijk aspect in 
het concept van het ontwerp . Om het gebouw herkenbaar te maken als levend wezen, is studie 
gedaan naar de anatomie van mens en dier. Door een ontwerp te maken dat de vorm of 
structuur heeft, met de voor ons herkenbare anatomie van mens en dier, zal het gebouw 
makkelijker als levend organisme worden herkend. · 

2.3.1 Structuren. 
Studie naar de botstructuur van mensen en dieren heeft geleid tot de conclusie dat de 
ruggengraat als basis van het skelet kan worden beschouwd en dat ledematen, schedel en 
ribben als het ware hieraan zijn opgehangen. Dit betekent dat de ruggengraat de structurele 
kern van het lichaam is bij zowel mens als dier. Het zenuwstelsel of sturing van voelen en 
bewegen wordt eveneens door de ruggengraat geleid en wordt vanuit hier met aftakkingen 
door het lichaam verdeeld. Zodoende wordt elke plek in het lichaam bereikt. Wanneer het 
gebouw wordt geacht te kunnen bewegen, kan een goede les uit de anatomie worden 
getrokken door eveneens de besturing van de bewegingen volgens dit principe te laten 
verlopen. Het gebouw zal een kern moeten hebben die overeenkomsten heeft met een 
ruggengraat en die plaats biedt voor de besturing van bewegingen. De kern zal hierbij 
overeenkomstig dienst doen als ophanging van de secundaire structuur van het gebouw. 

2.3.2 Vorm en functie. 
Het lichaam is een zeer functioneel uitgedacht "ontwerp", vergelijkbaar met een machine. Elk 
onderdeel in het lichaam heeft een bijna onmisbare functie. Wanneer een onderdeel wegvalt, 
kan het lichaam niet meer optimaal functioneren. De vorm van het lichaam is een strakke 
omhulling van wat er zich binnen afspeelt en de ruimte die daarvoor nodig is. Dit geldt voor 
vrijwel alle organismen . Dit uitgangspunt, dat sterk verwant is met de gedachte "form follows 
function", zal ook worden doorgevoerd in het ontwerp. De ruimten die gecreëerd worden, 
moeten bepaald worden door hun toekomstige invulling en gebruik. Indien mogelijk moeten zij 
zich kunnen aanpassen in volume zoals dat ook voorkomt bij bijvoorbeeld de longen. 
Daarnaast moeten de ruimten ten opzichte van elkaar worden geplaatst alsof zij een machinaal 
proces vormen, net zoals in het lichaam. Transporten en communicatie zijn hierbij belangrijke 
uitgangspunten. 3D Adaptable Building Skin lijkt hierin mogelijkheden te bieden door zijn 
vervormbare eigenschappen. 

2.3.3 Geslotenheid - Openheid 
Het lichaam is een gesloten systeem met de huid als beschermlaag tegen invloeden van 
buiten. Aan de buitenzijde zijn alleen dingen te zien die gezien moeten worden. Deze strakke 
huid om het lichaam sluit alles af tot aan de nagelriemen aan toe. Op bepaalde plekken is het 
lichaam enigszins transparant waarbij aders en pezen in meer of mindere mate te zien zijn. 
Deze mysterieusheid is erg interessant om te gebruiken in het ontwerp. Dit principe zal met 
name in de details en gevelhuid moeten worden doorgevoerd. De details dienen alles af te 
sluiten, zodat niets zichtbaar is. Het liefst dient dit te gebeuren met vloeiende vormen zodat 
het gevoel ontstaat dat het ook niet zomaar te openen is. 
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Corpus Vivera Architectura 

Figuur 2.10: Beschutting zoekende vrouw. 
(Bron: The Nude as Form and Figure, Peter Basch) 
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Corous Vivera Archilectura Afstudeerscriptie, Deel 3 

2.4 Vorm, houding en beweging 
Een studie naar de betekenis van het menselijke lichaam, de vorm ervan, de houding en 
beweging is gedaan in de schilderkunst en fotografie. De vormstudie heeft zich gericht op 
naakte modellen, zowel mannelijk als vrouwelijk, om hierin een terugkoppeling te vinden naar 
de anatomie van mensen. Deze zoektocht heeft geleid tot conceptuele gedachten over hoe 
men een bepaalde beweging kan initiëren. Door het ontwerp een vorm te geven die een 
bepaalde houding weergeeft, die weer relatie heeft met voor de mens bekende bewegingen, 
kan worden gedacht dat het gebouw in beweging is. 

In de schilderkunst en fotografie zijn verschillende stromingen geweest, waarin houding een 
zeer belangrijke rol speelt. Een bepaalde houding wordt ingezet om een scène uit te beelden. 
Het vertelt iets over wat ervoor en erna gebeurde. 

Figuur 2.10 geeft een vrouw weer die, in voorover gebukt houding, beschutting zoekt. Uit de 
positie van haar benen zou kunnen blijken dat zij ook nog vooruit loopt. Deze figuur is een 
duidelijk voorbeeld van een houding die een boodschap vertelt waarbij gebruik wordt gemaakt 
van een bevroren beweging: een scène. De vrouw is bijvoorbeeld beschutting aan het zoeken 
voor iets dat op haar hoofd dreigde te vallen. Dit verhaal of deze scène spreekt alleen al uit de 
afgebeelde houding. 

De atleet in figuur 2.11 is een klassieke afbeelding van een discuswerper. Deze alom bekende 
houding is sprekend voor de startpositie van het discuswerpen. Ook als het beeld geen discus 
in de hand zou hebben, zouden wij toch dezelfde boodschap herkennen. Naast het atletische 
lichaam, dat eveneens de houding accentueert, is de houding de drager van de boodschap. 

De houding is in figuur 2.12 het belangrijkste aspect in deze afgebeelde scène. De houding van 
de vrouwen beeldt uit dat zij tegen hun wil worden gevangen door twee soldaten. Hun houding 
straalt verslagenheid en hulpeloosheid uit. De eerste vrouw wendt zich van de soldaten af en 
maakt hierbij een vallende beweging. De tweede vrouw is al gevangen genomen en wordt door 
de man op het paard getild. In haar houding en op haar gezicht is duidelijk te zien dat dit 
tegen haar wil is en uit hulpeloosheid reikt zij naar de hemel. Dit tafereel beeldt een scène uit 
waarbij door de houdingen van de personen het verhaal duidelijk wordt. Eveneens krijgt het 
verhaal een emotie die wordt overgebracht door de houding van de vrouwen. 

De bevroren houding, die de indruk weergeeft van een beweging, is een goed medium om in 
het ontwerp te gebruiken. Door een vorm te ontwerpen die een positie uitbeeldt waarin de 
startpositie wordt gegeven van een beweging, zal het gebouw levend worden. De houding 
moet een scène weergeven waarbij het vertelt wat de hieruit volgende beweging zal zijn. Uit 
nevenstaande afbeeldingen is eveneens lering getrokken dat moeilijke en uit evenwicht 
gebrachte houdingen meer uitbeeldend zijn voor een beweging dan passieve houdingen. 
Hierbij moet ook in acht worden gehouden dat het gebouw alleen vanuit bepaalde posities te 
zien is, zoals vanaf maaiveld. Het drie dimensionale ontwerp moet dus vanuit deze posities als 
bewegende scène uitbeelden. 
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Ruimten: Lengte (m) 

Zaal 1 
Zaal2 

Centrale Ruimte 

Gang 1 
Gang 2 
Entree 1 
Entree 2 

Toiletten 
Aansturing 30 
ABS 
Overige 
Installaties 

Totale 
afmetingen 

• ZAAL 1 
• ZAAL 2 

CEN'RALE RU:V.~:::: 

EN f f(EE 1 
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Breedte (m) Hoogte (m) Oppervlak (m2) Volume (m3) 

10 10 
18 6 

5,2 3 

1,4 tot 2,6 1,7 tot 2,3 
1,4 tot 2,6 1,7 tot 2,3 

2,3 2,3 
1,4 2,3 

3 2,6 

42 10 
Ft guur 3.1: Tabel dtmenstes gebouw. 

Figuur 3.2: Geschematiseerde plattegrond . 
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Figuur 3.3: Geschematiseerde doorsnede. 
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3 Programma van eisen 
Het programma van eisen was in beginstadium van het ontwerpproces een enigszins 
vrijblijvend begrip. Naarmate het ontwerp vorderde werd de invulling van het gebouw meer 
bekend. Een gebouw met dit concept kon namelijk niet zomaar op een plek tussen vele 
gebouwen worden gezet, maar moest een vrijstaande plek krijgen op een openbare en 
voorname plaats in een stad. · 

De functies in het gebouw zijn gebaseerd op het concept, namelijk "wisselend en veranderlijk", 
in beweging dus. In dit gebouw komen afwisselend kunst, muziek, poëzie, bloemlezingen, 
exposities, protesten en alles wat de bewoners van de stad vinden dat er in dit gebouw voor 
hen moet plaatsvinden en wat zij met elkaar moeten kunnen delen. Het ontwerp van het 
gebouw moet hiervoor ruimte bieden in de vorm van twee grote zalen met verschillende 
karakters, zodat ieder wat wils in het gebouw kan gebeuren. Zo kan 's avonds een concert 
plaatsvinden in Zaal 1 en in de 's middags een kunstexpositie in Zaal 2. Om ruimte te bieden 
aan veel uiteenlopende functies is gekozen voor twee verschillende zalen, namelijk een korte, 
hoge zaal en een lange, lagere zaal. De zalen moeten dusdanige afmetingen hebben dat zij 
geschikt zijn op stadsniveau. In hoofdstuk 9 zijn scènes uitgebeeld die als voorbeeld dienen 
voor een mogelijke invulling van het gebouw. 

Tussen de twee grote ruimten moet een centrale ruimte komen van waaruit gekozen kan 
worden welke richting men kiest: Zaal 1 of Zaal 2. De routes naar de ruimten worden bepaald 
door het ontwerp, evenals de entree. Toiletten en andere voorzieningen worden los geplaatst 
in het gebouw. Dit betekent dat zij geen vaste plek krijgen en als een losstaande unit door een 
zaal kunnen worden verplaatst. Door deze voorzieningen mobiel te maken kunnen zij juist daar 
geplaatst worden waar dat op dat moment het beste uitkomt. 

De afmetingen in figuur 3.1 zijn gemeten in de getekende plattegronden. Zoals de 
geschematiseerde plattegrond in figuur 3.2 al laat zien, zijn dimensies moeilijk uit te drukken 
door de ronde vormen. Voor lengten, breedten en hoogten zijn de buitenste maten genomen. 
Het oppervlak van de ruimten is gemeten als gebruiksoppervlak. Dit geldt eveneens voor de 
volumen. Figuur 3.3 is een geschematiseerde doorsnede gegeven. Deze doorsnede is parallel 
getekend volgens via de lengterichting van de gangen. In deze figuur kan men een indruk 
krijgen van hellingsbanen en stijghoogten. 

Vanuit Entree 1 zal men de eerste hellingbaan bestijgen met een hellingshoek van 10 graden 
en een loopafstand van 23 meter. Op een hoogte gekomen van 4 meter is er eerst een 
horizontaal rustgedeelte van 2 meter, waarna men weer daalt op een hellingbaan met een 
hellingshoek van 16 graden over een lengte van 13,8 meter. De lengte van het tweede klim- of 
daaltraject is erg stijl, maar heeft een relatief korte afstand. Om de hellingshoek van deze 
hellingbaan te beperken, is de gang in het midden van de hoogte van Zaal 1. 

De Centrale Ruimte is nu bereikt. Bij vertrek kan men dezelfde weg terugvolgen of de tweede 
uit/ingang nemen. Gang 2 heeft een hellingbaan met een hellingshoek van 7 graden over een 
lengte van 35 meter. Aan het einde heeft men een hoogte bereikt van 4 meter. De entreebuis 
leidt de gebruiker vervolgens naar de uitgang met een hellingshoek van 11 graden over een 
lengte van 20 meter. 
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(Bron: www.amsterdamarena.nl) 

Figuur4.3: Hoberman Sphere Rings. 
(Bron: www.epartyunlimited.com} 
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Figuur 4.4:.Hoberman Mini Rainbow Sphere. 
(Bron: www.epartyunlimited.com) 

Figuur 4.6:.Muscle NSA in het Louvre. Parijs. 
(Bron: www.protospace.bk.tudelft.nl) 
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4 Referenties 
Tijdens het ontwerpproces is gekeken naar architectuurstijlen die verwant zijn aan het 
concept. Zowel de stijl van bepaalde architecten als gebouwen kwamen naar voren als goede 
referenties om in het ontwerp van Corpus Vivera Architectura te gebruiken. Allereerst is 
gekeken naar de ontwikkelingen van innovaties en gebouwen waarin beweegbare delen of 
aanpasbare ruimten zijn gebruikt. De architectuurstijlen zijn gebruikt als inspiratiebron om het 
gebouw en gebouwdelen vorm te geven. 

4.1 Bewegende en aanpasbare gebouwen. 
De ontwikkeling van aanpasbare gebouwen is een trend die de laatste jaren een grote 
ontwikkeling heeft meegemaakt. Deze nieuwe stroming in de architectuur reageert enerzijds 
op de nieuwe wensen ten aanzien van aanpasbaarheid en anderzijds zijn er meer 
mogelijkheden ontstaan door de digitale ontwikkelingen. Zonder computers en grafische 
software waren zulke complexe ontwerpen zo'n twintig jaar geleden onmogelijk. Een lange 
loop van innovaties heeft plaatsgevonden waarbij de eerste stappen werden gezet in grote 
beweegbare gebouwdelen. Afschuifbare stadiondaken zoals van de Amsterdam ArenA (figuur 
4.1) of wegschuifbare grasmatten van de Gelredome (figuur 4.2) waren ongeveer tien jaar 
geleden spectaculaire innovaties, maar zijn op dit moment alweer de normaalste zaak van de 
wereld. 

De meeste innovatieve ontwikkelingen werden niet in de bouwkunst gemaakt, maar in de 
speelgoedindustrie. Chuck Hoberman, van oorsprong architect, vond toen hij pas afgestudeerd 
was geen draagvlak voor zijn ideeën en probeerde zijn heil in de speelgoedindustrie te zoeken 
[2]. Met zijn innovatieve ideeën over beweegbare constructies (figuur 4.3) is hij tegenwoordig 
een magnaat in de speelgoedbranche en vooral een grote inspiratiebron voor architecten over 
de hele wereld. 

Beweegbare constructies waren in het verleden vaak erg mechanisch. Principes als de 
Hoberman Sphere (figuur 4.3) zijn niet direct vertaalbaar naar constructies voor gebouwen. 
Toch is dit vaak geprobeerd, maar deze kinenetische constructies maken veel kabaal en maken 
niet echt vloeiende bewegingen. Ondanks dat de uitgedachte constructies zeer ingenieus zijn, 
beperkt de bewegingsvrijheid zich vaak tot het open en dicht doen van iets. 

Kas Oosterhuis, hoogleraar aan de TU Delft, bedacht een beweegbare toren, gemaakt van 
staven en elastieken: Muscle Tower II. Het ontwerp was gebaseerd op het principe van botten 
en spieren om zo bewegingen te kunnen maken. Het resultaat (figuur 4.5 en 4.6) was een 
toren die bestuurbaar in elke richting op kon buigen. De constructie, bestaande uit trek- en 
drukstaven, had een grote bewegingsvrijheid, maar op de filmpjes van de website [3] is te 
zien dat de toren erg schokkende en instabiele bewegingen maakt. 

3D Adaptable Building Skin bestaat uit kabels en cilindrische ballonnen. De vervormingen die 
kunnen worden gemaakt zijn wellicht vloeiender dan mechanische constructies. De 
mogelijkheden van het principe van de structuur zijn ook op meerdere manieren toepasbaar. 
In figuur 4.6 is een voorbeeld te zien van de Muscle NSA van Kas Oosterhuis. In dit ontwerp 
wordt allen gebruik gemaakt van opblaasbare elementen om het paviljoen te laten groeien en 
slinken. Corpus Vivera Architectura zal eveneens vloeiende bewegingen kunnen maken door de 
vrij vervormbare en controleerbare structuur in het gevelelement. 
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4.2 Gatti 
Het bureau 3GATII.COM van de Italiaanse architect Francesco Gatti ligt in Rome. Zijn 
ontwerpen zijn erg organisch en de meeste zijn gebouwd in Italië [ 4]. Hij doet mee met veel 
prijsvragen waarvoor hij interessante ontwerpen indient. Deze ontwerpen hebben vaak 
publieke functies en zijn erg beeldbepalend in de omgeving. In zijn ontwerpen maakt hij veel 
gebruik van constructieve elementen die erg dominant zijn in het totale ontwerp. 

4.2.1 Media Building 
In 2002 maakte Francesco Gatti een ontwerp voor een media gebouw in Rome, Italië. Of het 
ontwerp een prijsvraag was en of het daadwerkelijk gebouwd is, wordt niet duidelijk op de 
website van het bureau [4]. 

Het gebouw is erg interessant, omdat het een beweegbare gevel heeft. Gatti maakt gebruik 
van staven die tegen de gevel duwen. De staven worden gestuurd vanuit het losgehouden 
binnengebouw. De gevel is dus een losstaande omhulling van het gebouw. Door gebruik te 
maken van een membraam als gevelhuid, zijn vloeiende bewegingen in de gevel mogelijk. De 
staven duwen in het membraam en de duwkracht wordt verdeeld met behulp van stalen strips 
die over een netwerk van knooppunten zijn verdeeld. Door de buigzaamheid van de stalen 
strips, zullen er geen puntvormige uitsteeksels in de gevel prikken. 

Aan de buitenzijde is het membraam volledig gesloten, zodat van enige afstand alleen de 
golfbewegingen van de gevel te zien zijn. Het gebouw lijkt tot leven te komen, wanneer de 
aandrijving wordt ingeschakeld. De bewegingen zouden echter niet volgens een patroon 
moeten lopen, maar moeten reageren op de activiteiten die zich binnen afspelen. Waar de 
bewegingen door worden gestuurd, wordt niet duidelijk op de website [ 4]. 
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Figuur 4.14:.Stadelhofen Station. S. Calatrava .. 
(Bron: www.digischool.nl) 
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4.3 Santiago Calatrava 
Santiago Calatrava heeft een zeer geroemde stijl in zijn ontwerpen. Hij zoekt naar concepten 
en inspiratie in de natuur [5] en vindt hier vormen en structuren die innovatief zijn in de 
bouwkunst. In zijn ontwerpen zijn bevroren bewegingen en organische vormen zeer 
herkenbaar. Ook het materiaalgebruik biedt een goede referentie voor Corpus Vivera 
Architectura. 

4.3.1 Symmetrie uit evenwicht. 
De structuren, die veelal dominant zijn in Calatrava's ontwerpen, zijn vaak afgeleid van 
symmetrie, maar zijn als statisch object niet symmetrisch. Zijn ontwerp Turning Torso, dat 
onlangs gebouw werd in Malmö, Zweden (figuur 4.9 en 4.10) is hier een typisch voorbeeld 
van. De toren is over de hoogte rond zijn as getordeerd. Het gebouw is hierdoor zijn 
symmetrie verloren, maar de oorspronkelijke symmetrische figuur is nog direct herkenbaar in 
de vorm. Hierdoor lijkt het dat het gebouw uit zijn originele vorm is getrokken en in beweging 
is. Men zou kunnen denken dat het gebouw achterom kijkt. De locatie van het gebouw speelt 
hierop in, omdat Turning Torso langs de belangrijkste route ligt naar de stad Malmö. Het 
gebouw dient zo als poort en kondigt aan dat men iets belangrijks nadert. 

Door een eenvoudige symmetrische figuur te gebruiken en die uit zijn symmetrie te trekken, 
komt een gebouw tot leven vergelijkbaar met de schilderkunst en fotografische afbeeldingen in 
Hoofdstuk 2.4. In figuur 4.11 en 4.12 is een soortgelijke ontwerpstijl gebruikt, waarbij weer 
een symmetrische vorm herkenbaar is. Door de vorm herkenbaar te laten, maar wel van 
richting te veranderen alsof het een plastische vervorming is, initieert het ontwerp een 
beweging en vertelt het een verhaal. Daarnaast krijgt het gebouw of object een richting . Het 
gebouw stuurt onbewust gebruikers in een kijkrichting of looprichting, bijvoorbeeld waar men 
gaat zitten in de "Shadow Machine''. In het gebouw kunnen hiermee vele toepassingen worden 
bedacht voor bijvoorbeeld verkeersgebieden. Calatrava gebruikt hiervoor vaak overhellende 
vormen en wijd uitstekende constructies. 

4.3.2 Anatomische, organische architectuur 
De sculpturale vormen die Calatrava gebruikt in zijn ontwerpen zijn meestal erg organisch 
gevormd. De stalen constructies lijken sterk op botstructuren en de betonnen constructies zijn 
zeer plastisch vorm gegeven. Deze vormen hebben veel overeenkomsten met vormen uit de 
natuur. In het concept van Corpus Vivera Architectura wordt gestreefd naar organische 
vormen om een levend organisme uit te beelden. Calatrava dient dus zeker als inspiratiebron 
voor het ontwerp. 

In figuur 4.13 en 4.14 zijn twee beelden weergegeven van het Stadelhofen Station in Zürich, 
Zwitserland. De vormgeving is weer erg organisch, waardoor men het idee krijgt dat men zich 
in een architectonisch vormgegeven lichaam begeeft. Figuur 4.13 laat een verkeersruimte in 
het station zien, waarbij de ruimte zo is vormgegeven dat men het gevoel krijgt echt binnen te 
zijn en door een kanaal te lopen. De ribbe in het plafond geeft duidelijk de hoofdrichting aan in 
deze grote ruimte. De twee spanten in figuur 4.14 gaan met elkaar een dialoog aan zoals ook 
botstructuren in het menselijke lichaam samenwerken. Calatrava versterkt deze organische 
vormgeving in zijn details en materiaalgebruik. 
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Figuur 4.16: Gevel, Centre Pompidou. Piano&Rogers 
(Bron: www.voorthuis.net/museum.html) 
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4.4 Renzo Piano 
In 1971 start Renzo Piano samen met Richard Rogers het bedrijf Piano & Rogers, met wie hij 
als grote opdracht het Centre Pompidou ontwerpt [6]. Dit gebouw dat sprekend is voor de 
ontwerpstijl van Piano en Rogers, heeft een zeer grote constructieve, industriële inslag. De 
vele gebouwen die Renzo Piano heeft ontworpen zijn allemaal een groot voorbeeld voor 
architectonische vormgeving met een constructieve tint. Hieronder zijn slechts twee gebouwen 
behandeld, maar er mag worden gezegd dat alle ontwerpen van Renzo Piano een 
inspiratiebron zijn geweest. De details die hij voor de aansluitingen naar zijn vaak vloeiend 
gevormde gebouwdelen maakt zijn een goed voorbeeld om tot detailoplossingen te komen in 
het ontwerp van Corpus Vivera Architectura . 

4.4.1 Centre Pompidou 
Het Centre Pompidou in Parijs, Frankrijk, is wereldberoemd geworden vanwege de industriële 
en in die tijd vernieuwende architectuur. Het museum van de hedendaagse kunst staat 
misschien wel meer bekend om het gebouw dan om wat er binnen wordt tentoon gesteld. 
Grote installatiebuizen lopen door de gevels en zijn niet weggewerkt zoals dat in die tijd 
gebruikelijk was. Het meest interessant is de constructie die zeer dominant aanwezig is in het 
gebouw. De totale draagstructuur van het gebouw is naar buiten gebracht en zichtbaar 
gemaakt voor passanten (figuur 4.16). De details zijn hoogwaardig en met grote doch eerlijke 
gebaren ontworpen, omdat de constructie zo goed zichtbaar is (figuur 4 .15). Gietstalen 
verbindingselementen zijn gemaakt om liggers en balken aan te sluiten. Er is een grote 
overeenkomst met de architectuur van Santiago Calatrava, maar dan vooral in het gebruik van 
constructie en de oplossingen van details . Deze wijze van aansluitingen tussen 
constructiedelen is een voorbeeld en inspiratiebron geweest gedurende het hele ontwerpproces 
van Corpus Vivera Architectura. 

4.4.2 Klee Zentrum 
Het Zentrum Paul Klee in Bern, Zwitserland is een golvend vormgegeven gebouw dat Renzo 
Piano ontworpen heeft als landschapssculptuur [6]. Het gebouw bestaat uit een golfend dak 
dat op verschillende plaatsen onderbroken is (figuur 4.17). Om het dak aan te sluiten op de 
onderliggende constructie heeft Renzo Piano een detail ontworpen dat bij elke aansluiting te 
gebruiken is (figuur 4.18). De verschillende hoeken die men tegenkomt bij de aansluitingen 
met de onderliggende constructie, worden opgelost met een schorend spant en een stalen 
driehoekige plaat met een scharnierende boutverbindingen aan het dakspant. Dit schorende 
spant draagt de volledige belasting af en er hoeven dus geen rechte kolommen te worden 
gebruikt. Het spant kan worden geroteerd in de draairichting van de stalen plaat en het 
scharn ier. Verschillende hoeken van het dak kunnen worden aangelaten door de boutgaten op 
een andere plek te maken, de liggers van het spant langer of korter te maken of het totale 
spant te draaien en de fundering op een andere plek te maken. Deze vrijheid bestaat puur en 
alleen door de scharnierende boutverbindingen en de stalen plaat. Belangrijk is dat de 
verbinding groot genoeg is ontworpen, zodat er genoeg ruimte is voor het draaien van de 
verbinding in elk detail. Een groot voordeel is dat, met de op deze manier vormgegeven 
details, het niet nodig om voor elke aansluiting een nieuw detail te ontwerpen. Tevens zorgen 
gelijk vormgegeven en overal toepasbare details voor eenheid in het beeld van het gebouw. 
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4.5 Kruisherenhotel 
Het Kruisheren Hotel in Maastricht werd in 2004 volledig gerenoveerd. Het klooster met een 
rijke culturele geschiedenis werd in de 15e eeuw gebouwd door de Kruisherenorde. De 
renovatie moest met veel respect voor het gebouw worden uitgevoerd . Niets mocht verloren 
gaan en alles moest worden hersteld. De architect heeft dit opgelost door het oorspronkelijke 
kerkgebouw en klooster volledig in zijn waarde te laten en hier niets aan te veranderen. In de 
kerk is een grote stalen constructie in modernistische stijl gebouwd die enerzijds als interieur 
en anderzijds als gebouw kan worden beschouwd. 

De grote overgang tussen de oude gevel en het modernistische interieur wordt benadrukt met 
een spectaculaire entree. De oude gevel wordt onderbroken bij de hoofdentree waar een grote 
koperen buis naar buiten steekt. De buis is trechtervormig en lijkt de bezoekers naar binnen te 
willen zuigen. De buis, die aan de buitenzijde een uitmondende vorm heeft en slanker wordt in 
het midden, is een uitstekende vorm om een grote overgang te accentueren. De 
spiegelentingen van de naar binnen gaande bezoekers in de krommingen van het koperen 
oppervlak is een extra attractie in deze belevenis. Eenmaal door de buis gekomen is deze 
ervaring te omschrijven als een wedergeboorte van oud naar nieuw. 

4.6 Anish Kapoor, The Unilever Series 
Anish Kapoor ontwierp in 2002 een kunstobject als derde in de serie Unilever voor het Tate 
Modern in London. Tate Modern is het nationale museum van Groot-Brittannië voor 
Internationale moderne kunst en is, samen met Tate Britain, Tate Liverpool, Tate St. Ives en 
Tate Online, deel van een groep die nu bekend staat als Tate Gallery [9]. In het gebouw 
vinden tijdelijke en permanente exposities plaats die gratis toegankelijk zijn. 

Het ontwerp van Anish Kapoor is zeer inspirerend als organische vorm. Hij bevestigde drie 
ringen in de grote hal en spande hier een membraan tussen. Het resultaat is verbluffend. Met 
name de reactie die dit object te weeg brengt bij bezoekers. De pijp heeft door zijn grote 
omvang en positionering in de grote hal een grote psychische invloed op de bezoekers. De hal 
wordt als het ware opgezogen in de pijp, en zeker de plaats waar de monding van de pijp ter 
hoogte van het publiek komt, lijkt hij als een stofzuiger alles op te zuigen. Dit komt met name 
door de vorm die van een brede mond geleidelijk naar de zeer slanke hals verloopt. Kijkend in 
de pijp krijgt men zeker het gevoel naar boven te worden gezogen. 
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5 Ontwerp Corpus Vivera Architectura 
Na concept- en literatuurstudie is begonnen aan het ontwerp. De eerste fase bestond uit een 
twee dimensionale vertaling van het concept. Deze vertaling is uiteindelijk omgezet naar een 
drie dimensionale vertaling van vormgeving en lijnenspel. Hierna is het ontwerp uitgewerkt. 

5.1 Ontwerp vanuit lijnenspel menselijk lichaam 
In de studie naar het menselijke lichaam, met behulp van naakte figuren in de fotografie en 
schilderkunst, is gekeken naar het lijnenspel van het menselijke lichaam. Vele figuren zijn 
bestudeerd en hierin is uiteindelijk een hoofdlijn ontdekt die in bijna alle vormen van het 
menselijke lichaam naar voren komen . De rood gemarkeerde lijn in figuur 5.1 en 5.2 kenmerkt 
zich door het verloop van bol naar hol en visa versa met een zekere spanning in de 
krommingen van de lijn. Deze lijn is niet alleen herkenbaar in deze houdingen, maar men kan 
zich voorstellen dat een liggende figuur een zelfde soort lijn beschrijft over de buik en benen. 
Ook aan de zijkant van borst naar taille en daarna over de heup, is deze lijn herkenbaar. De 
ruggengraat als kern van het lichaam kent een zelfde verloop, waarbij de nek en borst een 
bolle kromming hebben en de rug verder doorloopt in holle vorm. Bij het heiligbeen maken de 
wervels een kleine bocht naar buiten. Het verloop van de wervelkolom is uiteindelijk gebruikt 
als basis van de plattegrond. 

Naast deze lijn zijn de volle, ronde vormen van het menselijke lichaam in het ontwerp 
gebruikt. Waneer een figuur bijvoorbeeld ligt, hellen de volumen van het lichaam bol naar 
buiten. Zou men op een kleine schaal tegen deze vormen aankijken, dan zouden deze volumen 
ver naar voren hellen in ronde wegvloeiende vormen. Deze gedijende vormen van het lichaam 
vindt men met name terug in de billen, buik en borsten. Deze meest tot de verbeelding 
sprekende lichaamsdelen dienen als inspiratie voor het vormgeven van volumes en vormen. 
Wil het ontwerp een inspirerend en aantrekkelijk uiterlijk krijgen, dan dienen gedijende bolle, 
maar ook strakkere lijnen met een lichte kromming zoals de buik te worden opgenomen in het 
ontwerp. 

5.2 Maquettestudie en proces 
Aansluitend aan het concept is de menselijke lijn gebruikt als kern van het ontwerp. De vorm 
van deze lijn is gebruikt als richting voor de looproute die als kern van het gebouw zal dienen. 
Er is een maquette gemaakt, waarbij de ruimten rondom de menselijke lijn zijn geplaatst. In 
figuur 5.4 geeft de rood gemarkeerde lijn de kernlijn van het ontwerp weer. De rode lijn is de 
centrale verkeersroute door het gebouw. In het midden van de figuur is een volledig wit 
beklede ruimte te zien welke dient als centrale verdeelruimte. Aan beide zijden van de kern 
zijn de twee ruimten te onderscheiden door de gefragmenteerde bekleding, namelijk links een 
slanker volume en rechts een breder volume. 

In figuur 5.4 is op de voorgrond de eerste entree te zien. In het perspectief van de 
volumemaquette is een glooiend landschap te zien waarbij beide ruimten naar boven en opzij 
bollen. Deze bolle volumen geven dezelfde indruk als het gedijen van het lichaam. Men kan 
zich voorstellen dat de bolle volumen op maaiveld niveau een overhellende indruk hebben 
zoals dat ook herkenbaar is bij het menselijke lichaam. Wanneer de volumen bewegingen 
zouden kunnen maken zoals ademhaling, dan zouden deze volumen erg levend voorkomen. 

Dit eerste ontwerp heeft echter nog een veel te symmetrische indeling, waarbij de ruimten niet 
optimaal benut kunnen worden vanwege hun te kleine omvang. De verkeersroute loopt 
namelijk midden door het gebouw, waarbij de volumes in tweeën worden gedeeld. Hierdoor 
ontstaan vier kleine ruimten die qua oppervlak en volume niet functioneel genoeg zijn voor de 
invulling van bijeenkomsten, evenementen etc. op stadsniveau. 
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Figuur 5.5: Lijnenspel plattegrond, kern en ruimten. 

ENTREE 1 
ENTREE 2 

Figuur 5.6: Lijnenspel ingedeelde plattegrond, kern en ruimten. 

) 

Figuur 5.7: Hoeken en rechte lijnen in het lichaam. Figuur 5.8: Hoeken en rechte lijnen in bepaalde houdingen. 
(Bronnen: The Nude as Form and Figure, Peter Basch) 
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5.3 Ontwerp plattegrond 

5.3.1 Routing en lijnenspel 
In figuur 5.5 is het lijnenspel van de plattegrond weergegeven. De lijn is verder naar buiten 
getrokken, waardoor een spannendere routing ontstaat. De bochten in de verkeersroute zijn 
hierdoor ruimer en dit zorgt dat in de gang geen directe doorkijk meer mogelijk is. Door de 
beperkte doorkijk krijgt men het gevoel dat de gang hen door het gebouw leidt. Men loopt 
overigens in aanvang wel in een logische richting naar de ruimte toe, maar men wordt met een 
grote bocht om de ruimten heen geleid. 

De menselijke lijn is in dit ontwerp weer de kernlijn van het gebouw. Dit maal zijn de holle 
krommingen van de lijn gebruikt om de ruimten te plaatsen. De kernlijn geeft namelijk al zelf 
aan de waar de ruimten moeten komen, namelijk in de holtes van de krommingen. Door de 
ruimten hier te plaatsen, ontstaan twee gelijkwaardige ruimten die toch van elkaar verschillen. 
Indien de kernlijn wordt beschouwd als symmetrieas is te zien dat de figuur een uit elkaar 
getrokken symmetrische figuur uitbeeldt. Alsof de figuur in beweging is en zijn gewicht 
verplaatst in deze houding. Deze organische, vloeiende vormgeving, ondersteunt door de 
menselijke lijn en anatomie, zorgt dat het ontwerp zal worden beleefd als een organisme. 

In het buigpunt van de kernlijn is met een zwart vlak aangegeven waar de Centrale Ruimte 
moet komen. In figuur 5.6 is de plattegrond verder uitgewerkt en wordt zichtbaar waar men 
de gangen en zalen kan betreden. Door een van de rood gemarkeerde gangen gelopen, komt 
men in de Centrale Ruimte. In de Centrale Ruimte maakt het niet uit van welke kant men 
komt. Door de kernlijn aan twee zijden te openen en gebruik te maken van twee entrees, zal 
er een doorstroom door de gangen zijn in twee richtingen. Men kan het gebouw betreden en 
verlaten via Entree 1 en Entree 2. Aangekomen in de Centrale Ruimte, kan men kiezen voor de 
gewenste zaal, onafhankelijk van welke kant men komt. Zoals de pijltjes aangeven is het 
mogelijk om vanuit de gangen rechtdoor te steken of een bocht van 180 graden te maken en 
een van de zalen te betreden. 

5.3.2 Lijnenspel plattegrond 
In figuur 5. 7 en 5.8 zijn dezelfde fotomodellen weergegeven in twee verschillende houdingen. 
Naast haar sprekende ronde vormen, zijn er ook hoeken en rechte lijnen, afhankelijk van de 
houding die zij op dat moment uitbeeldt. In het menselijke lichaam komen in elke houding 
hoeken voor die het gevolg zijn van lijnen die elkaar kruisen. De hoeken zijn niet altijd scherp, 
maar meestal op kleine schaal afgerond. In de plattegrond van het ontwerp is ook te zien dat 
er niet alleen ontworpen is met gekromde lijnen. Bepaalde kruisende lijnen, zowel rechten als 
krommen, zijn opgelost door een hoek als referentie naar de natuurlijkheid van organische 
bewegingen en vormen. 

De Centrale Ruimte in figuur 5.6 is ruitvormig. De twee buitenste lijnen van deze ruimte staan 
loodrecht op de gang of kernlijn. Zij zijn ver genoeg doorgetrokken, zodat er genoeg ruimte is 
om een doorgang te kunnen maken naar de twee zalen. De Centrale Ruimte is hierna aan de 
buitenzijden gesloten door twee rechte lijnen waardoor een ruitvormig oppervlak ontstaat. 
Zaal 1 is aan de onderzijde beëindigd met een rechte lijn. Deze lijn is gebaseerd op de vorm 
van de buik (figuur 5. 7) in relatie tot de ver naar buitengetrokken kromming van de kernlijn 
aan de andere zijde. De lijnen van de Centrale Ruimte en de rechte lijn van Zaal 1 kruisen 
elkaar in een flauwe rechte hoek. Dit zorgt voor een afbuiging van richting tussen de twee 
ruimten, waardoor duidelijk wordt gemaakt dat men een andere ruimte betreedt. Aan de 
andere zijde van het gebouw is Zaal 2 aan het eind met een rechte lijn afgesneden. Dit 
afsnijden zal straks in het drie dimensionale ontwerp een volumineuze impressie geven, 
waarbij het "rompvomige" volume van deze ruimte goed zichtbaar wordt. De lengte tussen de 
bovenste hoek van de Centrale Ruimte en de snijlijn van Zaal 2 is erg klein. Om deze spanning 
te benadrukken is hier een naar buiten buigende lijn tussen geplaatst. Ook deze lijn refereert 
weer naar de natuurlijke vorming van een buik in relatie tot de achterliggende kernlijn. De 
oppervlakken van de ruimten liggen zo in het spanningsveld van de kernlijn en zijn afgemaakt 
met het lijnenspel van een buik. 
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5.4 Drie dimensionaal Ontwerp 
Het lijnenspel in de plattegrond is in de volgende stap vertaald naar een drie dimensionaal 
ontwerp. In het eerste ontwerp (figuur 5.3) werd de kernlijn of verkeersroute nog op 
peilniveau door het gebouw geleid. In de volgende fase is met behulp van maquettestudie 
(figuur 5.9 en 5.10) de kernlijn omhoog getrokken. Zodoende ontstaat een spannendere route 
die eveneens een directe relatie heeft met de vormgeving van de twee zalen. 

5.4.1 Omhoog trekken kernlijn 
De kernlijn of verkeersroute is in maquettestudie uit de plattegrond recht omhoog getrokken 
en met hellingbanen van hoog naar laag geleid. De drie dimensionale vorm en richting die de 
lijn beschrijft, zijn weer geïnspireerd door het menselijke lijnenspel. In de maquettestudie van 
figuur 5.9 en 5.10 begint de kernlijn bij Zaal 1 en wordt vanaf Entree 1 omhoog getrokken tot 
het midden van Zaal 1. Hierna daalt hij weer naar peilniveau. De verder dalende gang mondt 
uit in de Centrale Ruimte waar hij fysiek aan zijn einde komt (figuur 5.15). De zichtlijnen en 
richting van de gang worden echter diagonaal door de Centrale Ruimte doorgezet, maar de 
volledige omhulling van de gang verdwijnt . Zo wordt kenbaar gemaakt dat men kan kiezen om 
een zaal te betreden of de weg van de gang te vervolgen. Het tweede gedeelte van de gang 
begint op peilniveau en stijgt langzaam tot het einde van Zaal 2 waar het gebouw is letterlijk 
afgesneden. De gang treedt hier naar buiten op een hoogte van 4 meter. Het ontwerp van 
Entree 2 (Hoofdstuk 7 .2) zal zorgen dat men verder wordt geleid naar het maaiveld. 

Door de kernlijn nu ook de hoogten van de ruimten te laten omschrijven, krijgt hij een drie 
dimensionale relatie met de vormgeving. De stijgingen en dalingen van de kernlijn zijn bewust 
verschillend gemaakt, zodat er een onderscheid ontstaat tussen beide ruimten . Zaal 1 wordt 
door de hoge top in het midden een hoge ruimte en Zaal 2 wordt door het langzaam stijgen 
van de gang een lagere ruimte. Zo ontstaan twee verschillende ruimten die voor verschillende 
invullingen geschikt zijn, zoals het Programma van Eisen dit voorschrijft. De beleving in de 
gang zal door de wisselende hellingen en verloop door het gebouw worden ervaren als een 
soort achtbaan. Dit zorgt voor een levendige en dynamische beleving van de gang en het 
gebouw. 

De ruimten zijn alleen door het verloop van de gang nog niet helemaal gevormd. Aan de ene 
zijde bepaalt de gang de maximale uitwijking en de hoogte. Aan de andere zijde is de ruimte 
bepaald door de lijnen in de plattegrond (figuur 5.6). Om de gang als dominante factor in het 
ontwerp te behouden, is een ondergeschikte constructie ontworpen die letterlijk steunt op de 
gang. Er is gekozen voor bogen die als het ware in de luwte van de beweging van de gang 
liggen (figuur 5.13 tot en met 5.15). De bogen steunen op de gang en fundering en maken zo 
de ruimten af. De hiërarchie, met de gang als kern van het ontwerp, blijft zo behouden. Het 
idee van de buikwerking is hiermee ook ondersteund, doordat een gedijend geheel ontstaat en 
vormen vloeiend in elkaar overlopen. 

5.4.2 Vorming ruimten 
Het ontwerp van de drie dimensionale lijnen zijn in het ontwerp omhullend voor de activiteiten 
die zich binnen zullen afspelen. Toch is ook rekening gehouden met de uiterlijke representatie 
en de dialoog met passanten . De route van de gang is het meest bepalend voor de uiterlijke en 
innerlijke vormen. Het oppervlak en de hoogten van de zalen omhullen de mogelijkheden van 
wisselende functies, waarbij onderscheid is gemaakt tussen twee soorten van ruimten door 
verschil te creëren in hoogten en bruikbaar oppervlak (figuur 5.14 en 5.15). 

De Centrale Ruimte is vormgegeven door het omhullen van de richtingen waarin bezoekers 
zich zullen verplaatsen (figuur 5.16). Daar waar de bezoekers uit de gangen komen is de 
hoogte in de ruimte omhoog getrokken. Deze hoogte zet door in de looprichting naar Zaal 1 en 
2 en diagonaal naar de tegenoverliggende gang. De bogen zijn zo ontworpen dat zij de richting 
aangeven van deze routes. De knopen in het midden van de bogen lopen via de kernlijn van 
gang naar gang en geven zo de hoofdrichting aan. Vanuit deze knopen verlopen de bogen 
volgens een kromming waarbij zij precies de benodigde hoogten volgen die nodig zijn boven 
de looplijnen. 
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5.5 Leidende, vervormbare gang 

5.5.1 Lopende vervorming 
De gang is de kern van het ontwerp van Corpus Vivera Architectura. Het bijzondere van deze 
gang is dat zij, door bekleed te zijn met 3D Adaptable Building Skin, van vorm kan 
veranderen. De vervorming van het gevelelement 3D Adaptable Building Skin is ingezet 
volgens het principe van de lopende vervorming (Hoofdstuk 5.2.3, Deel 1 afstudeerscriptie). 
Dit wil zeggen dat alleen de verticale doorsneden van het gevelelement een extra kabel 
hebben en dus kunnen vervormen. De extra kabels worden om beurt gemanipuleerd waarbij 
een golfbeweging over de gevel ontstaat. In dit geval over de gang . Omdat de zijwanden en 
het plafond van de gang zijn bekleed met 3D Adaptable Building Skin, ontstaat ter plekke van 
de vervorming een bolle ruimte. Deze bolle ruimte treedt alleen op waar de gebruikers door de 
gang lopen om hen ruimte te bieden en door de gang te leiden (figuur 5.19). Daar waar 
niemand loopt is de gang gesloten en onbegaanbaar. Het gevelelement is daar tegengesteld 
vervormd en sluit zo de gang af (figuur 5.18). De vervormingen worden tot stand gebracht 
door de gebruikers zelf. Dit wordt uitgelegd in Hoofdstuk 8. 

Het gevelelement zorgt door zijn vervormbaarheid voor een groot verschil in doorgang. In de 
figuren 5.18 en 5.19 zijn de breedte en hoogte weergegeven van de gesloten en open 
doorgang. Zodra de gang gesloten is, is er maar een hoogte beschikbaar van 1,5 meter en een 
breedte van 1,4 meter. Met name dankzij de hoogte wordt de gang onbegaanbaar. Wanneer 
het aandrijfsysteem in werking treedt en de gang opent, zal de gang 1,2 meter breder worden 
en 60 centimeter hoger. De gang is nu begaanbaar voor personen en groepen. 

De vervormbaarheid van het gevelelement is namelijk in staat om zijn eigen dikte naar binnen 
en naar buiten te vervormen. De twee zijwanden met een dikte van 30 centimeter zorgen 
zodoende voor een verbreding van 2 keer 60 centimeter. Gelijkwijs zorgt het plafond in zijn 
eentje voor een hoogteverschil van 60 centimeter. Om de vervormbaarheid en de vervormbare 
context van de gang te benadrukken, is de vloer ook enigszins indrukbaar gemaakt door hem 
te maken van een luchtkussen met een stabiliserende dikke, rubberen, groene mat. De kleur 
van de mat contrasteert tegen de andere materialen en geeft zo de te volgen route aan. De 
indrukking van de vloer is geschat op zo'n 10 centimeter, welke in figuur 5.19 voor de hoogte 
zijn meegerekend. 

5.5.2 30 Adaptable Building Skin als materiaaltoepassing 
Het doel van het materiaalgebruik van de gang is dat de passant niet alleen de vervorming 
over de gevel ziet lopen, maar ook een silhouet door de gang ziet lopen waar de vervorming 
optreedt. Dit moet de passant zijn aandacht en interesse trekken. Daarnaast kan de gebruiker 
van de gang vanuit de gang door de gevel kijken en krijgt hij contact met passanten buiten het 
gebouw. Er ontstaat op deze manier een dialoog tussen de passant en de gebruiker en het 
gebouw. Ook vanuit de zalen zullen gebruikers van de gang op dezelfde wijze te zien zijn 
(figuur 5.22 en 5.23). Ook hier ontstaat een dialoog tussen beiden. 

3D Adaptable Building Skin is niet alleen een vervormbaar gevelelement, maar ook een keuze 
in materiaalgebruik. De mogelijkheden in kleur, textuur en toepassingen zijn groot. In dit 
voorbeeldproject is echter gekozen voor een semi-transparante toepassing (figuur 5.20 en 
5.21). Een semi-transparante toepassing zorgt voor een niet goed doorzichtige schil, waarbij 
het lichaam als gebouw zijnde gesloten en mystiek blijft. De toplaag van de gevelhuid wordt 
weliswaar uitgevoerd in het transparante en rekbare materiaal Qualatex, maar door de 
weefstructuren van kabels en rode mantelbuizen en de lagen transparante cilindrische 
ballonnen in het element, is de doorkijk beperkt. Hiermee wordt ook ingegaan op de 
menselijke huid waarbij onderhuidse micro organen ook moeilijker zichtbaar zijn door de 
structuren en functies die zich in de huid bevinden. In figuur 5.20 en 5.23 is de gang aan de 
buitenzijde van Zaal 1 weergegeven. Te zien is dat het materiaal een glans over zijn oppervlak 
heeft waarbij de lichtbreking van zonlicht zorgt dat de glooiende vormen van het gebouw goed 
zichtbaar zijn. Ook is de structuur van kabels en rode mantelbuizen zichtbaar. 
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5.25 : Rendering bovenaanzicht Corpus Vivera Architectlira met beplating tussenliggers. 
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5.6 Gevelbekleding en afwerking 

5.6.1 30 Adaptable Building Skin 
Voor de gevelbekleding tussen de spanten wordt eveneens 3D Adaptable Building Skin 
gebruikt. De lijn van de naar buiten vervormde gang in de spanten (zie ook Hoofdstuk 6.1) 
loopt zodoende door in de schil tussen de spanten . Dit zijn de vlakken tussen de bogen en 
onder en boven de gangen. Het gebouw vormt zo één geheel in materiaalgebruik en textuur en 
wordt zo gezien als één volume en één lichaam. De glooiingen en welvende vormen van het 
gebouw worden door gebruik van hetzelfde materiaal sterker benadrukt. In figuur 5.23 is 
Corpus Vivera Architectura volledig bekleed weergegeven. De antraciet gelakte spanten steken 
af tegen de semi-transparante gevelbekleding. De gevelbekleding heeft een wit-grijze tint door 
de transparante folielagen van de cilindrische ballonnen in het element. Daarnaast zijn de rode 
mantelbuizen zichtbaar als van afstand ondefinieerbare, complexe structuur. De overgang van 
buiten naar binnen wordt zo vertaald als de sterk afstekende, opsluitende, antraciet gekleurde 
spanten die naar binnen overgaan naar een complexe structuur van wit-grijs en rood die het 
bijna transparante zicht naar binnen belemmerd en het gebouw mystiek en gesloten houdt. 

5.6.2 Buitenbekleding verbindende balken 
In figuur 5 .25 is de bekleding van de liggers toegevoegd. Deze bekleding wordt geplaatst over 
de stalen verbindingsbalken tussen de spanten. Zij bevinden zich in de vier hoeken van de 
gang en aan de onderzijden bij de fundering, om het gebouw af te sluiten. De beplating wordt 
uitgevoerd in rood kunststof. Er is gekozen voor rood kunststof om de overgang van buiten 
naar binnen en visa versa te benadrukken. Kunststof heeft als eigenschap het idee op te 
wekken dat iets helemaal massief en gesloten is . De overgang in het materiaalgebruik van de 
spanten en de gevelbekleding wordt versterkt door het gebruik van de rode kunststof. De rode 
complexe structuur van de mantelbuizen in het gevelelement komt zo terug in de bekleding. 
Op deze manier wordt het effect versterkt dat het gebouw hermetisch is afgesloten. Deze wijze 
van glad en naadloos bekleden strookt direct met het concept, waarin geeist werd dat het 
gebouw wordt afgesloten zoals dat bij het menselijke lichaam in bijvoorbeeld de nagelriemen 
herkenbaar is. In figuur 5.25 geeft de rode bekleding in het bovenaanzicht de ontwerplijnen 
weer van de twee dimensionale plattegrond. De contrasterende lijnen versterken ook de drie 
dimensionale welving van het omhoog trekken van de kernlijn. 

5.6.3 Binnenbekleding verbindende balken 
Aan de binnenzijde van de zalen en de Centrale Ruimte worden de verbindende liggers dicht 
gemaakt met wit doorschijnende stroken polyplex. Het gebouw is van de buitenzijde volledig 
gesloten, maar aan de binnenzijde moet alles zichtbaar zijn. De aansturing van de 
vervormingen (Hoofdstuk 8), moeten overal zichtbaar zijn. Zodra het systeem in werking is, 
kan men overal volgen hoe het systeem werkt. De wit transparante bekleding wordt geplaatst 
over de verbindende liggers van de gang, aan de onderzijde van de zalen bij de fundering en 
vloer en bedekt het aandrijfsysteem tussen de bogen. Zoals te zien in figuur 5.26 zorgt de 
witte polyplex dat de ruimte in de zalen zich als één geheel vormt. Het materiaal heft 
onderbrekingen en openingen van de constructie op, maar zorgt dat het aansturingssysteem 
van de gevelhuid toch zichtbaar blijft . 

5.6.4 Afgesneden wand 
Zaal 2 is aan het einde afgesneden om het gebouw tot een abrupt einde te brengen en zo de 
rompvormigheid van het gebouw aan de buitenzijde weer te kunnen geven. In figuur 5.26 is 
aan de binnenzijde van Zaal 2 de afgesneden wand te zien. De snijwand geeft richting aan de 
zichtlijnen in Zaal 2 . De wand wordt eveneens uitgevoerd in rode kunststoffen beplating 
(figuur 5.27). Alle stroken van afwerking aan de buitenzijde van het gebouw komen bij elkaar 
in deze wand . De bogen die aan einde van Zaal 2 in hun stramien doorlopen, zijn ook 
afgesneden. De afgesneden doorsneden blijven in het zicht om de snede te benadrukken. Door 
de contrasterende kleur ten opzichte van de schil en constructie wordt de volumedoorsnede 
van Zaal 2 naar voren gehaald aan de buitenzijde. 
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Figuur 6.1 : Schetsontwerp hoog spant. 

Figuur 6.3: Definitief ontwerp hoog spant. 

Figuur 6.5: gesloten gang in hoog spant. 
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Figuur 6.2: Schetsontwerp laag spant. 

Figuur 6.4: Definitief ontwerp laag spant. 

Figuur 6.6: Open gang in laag spant. 
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6 Ontwerp constructie 
De constructie is een belangrijk onderdeel als integraal ontwerp van Corpus Vivera 
Architectura. Het omhoog trekken van de kernlijn wordt ondersteund door een constructie 
bestaande uit spanten en bogen. Het beïnvloeden van de menselijke interpretatie en referentie 
naar de anatomie van mens in dier komt voor een groot deel tot uiting in de vormgeving van 
de constructie. De spanten zijn buiten het gebouw gehaald om het gevoel van een botstructuur 
te benadrukken. Dit zorgt ook voor een gevoel van opsluiting van het organisme dat wordt 
uitgebeeld in het gebouw. De spanten hebben een hart-op-hart afstand van 2,3 meter. Dit 
resulteert in een overspanning van 2 meter waarbij het gevelelement 3D Adaptable Building 
Skin de gekozen geometrie van het Mechanisme Onderzoek (zie Deel 2 van deze 
afstudeerscriptie) kan worden toegepast. 

6.1 Architectonisch ontwerp spanten 
Er zijn twee soorten spanten in het gebouw. Zaal 1 is een hoge ruimte waarvoor een hoog 
spant is ontworpen waarbij de gang in het midden is geplaatst. Zaal 2 is een lage ruimte 
waarbij de gang in de bovenste hoek van de spanten is geplaatst. Om met behulp van de vorm 
van het gebouw een beweging te kunnen illustreren, zijn de spanten dynamisch vormgegeven. 
Figuur 6.1 en 6.2 geven het schetsontwerp van de spanten weer. De lijnen van de spanten zijn 
ontworpen naar een bal die in een net wordt gegooid. De bal is de gang die de spanten naar 
buiten trekt. Het in beweging zijn van het gebouw en het uiten van een houding die beweging 
illustreert, wordt naast de dynamische glooiing van de kernlijn extra ondersteunt door de 
vormgeving van de spanten. Ook het dominant zijn van de gang of kernlijn of in dit geval de 
bal in het net komt weer duidelijk naar voren. 

Doordat de spanten in de plattegrond naast elkaar worden geplaatst met een tussenruimte van 
2 meter, ontstaat er een reeks van spanten die de gang door het gebouw leiden . Door het 
verloop in hoogte (zie voorgaande figuren) is er een gevoel van contact met de constructie. De 
gang die zich midden in Zaal 1 of aan het einde van Zaal 2 op een hoogte van 4 meter 
bevindt, ligt aan de ingang van de zalen op peilniveau. Het ontwerp van de spanten biedt de 
mogelijkheid om eenzelfde spant te gebruiken met een verloop in hoogte. Door hetzelfde spant 
achtereenvolgend toe te passen, zal het naar buiten trekken van de kernlijn in de zalen sterk 
naar voren komen. Het volume wordt in de richting van de gang getrokken en de zichtlijnen 
zullen zo geleid worden naar de vervormbare gang. Aan de buitenzijde zullen passanten tegen 
de overhellende gevel opkijken . Hierdoor wordt de in beweging illustrerende houding op 
kortere afstand op maaiveld niveau ook duidelijk. 

De lijnen van het schetsontwerp zijn omgezet naar twee soorten spanten met een gelijk 
karakter (figuur 6.3 en 6.4). De rechter ondersteunende constructie van het spant zorgt dat de 
boog wordt ondersteund . Zoals zichtbaar is hun hoofdfunctie het ondersteunen van de gang. 
Het verder uitsteken van de schuine kolommen en de leunende boog is de secundaire functie 
om de zalen te vormen volgens het verloop van de gang. De stalen constructie is aan de 
buitenzijde van het gebouw geplaatst, omdat er op deze manier een interactie ontstaat met de 
vervorming van de gang (figuur 6.5 en 6.6). Zodra de gang gesloten is, wordt de vorm van de 
bal in het net niet vervolledigd. Ter plaatse van een naar buiten gerichte vervorming wordt de 
ronde vorm wel afgemaakt. Passanten worden geprikkeld om te wachten om de lopende 
vervorming over de gevel te zien lopen en te zien dat het spant gevuld wordt zodra iemand 
door de gang loopt. 
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Figuur 6.7: Krachtenwerking op laag spant. 
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6.2 Constructief Ontwerp 
Naast de conceptuele vereisten aan de vormgeving van de spanten, zijn de spanten een 
integraal onderdeel van het ontwerp. Het krachtenverloop ten aanzien van de belastingen zijn 
erg bepalend voor de vormgeving van de spanten. De uitkragende gang heeft aan de 
rechterzijde van de doorsnede (figuur 6. 7) geen verbinding met de bovenliggende constructie. 
Deze verbinding is weggelaten om aan de binnenzijde van het gebouw direct contact te 
houden met de gang. Conceptueel is het gebouw aan de buitenzijde gesloten en aan de 
binnenzijde zichtbaar en open. De uitkragende vloer moet hierdoor wel extra ondersteund 
worden. De hart-op-hart afstand van de spanten bedraagt 2,3 meter. De belaste oppervlakken 
van de gevel en de vloer zijn hierdoor vrij klein. Omdat er zo veel spanten zijn, kunnen ze 
relatief slank worden dimensioneert. Er is met behulp van snelle handberekeningen een H
profiel gekozen met een hoogte en breedte van 300 mm met een flens- en lijfdikte van 20 
mm. Door de dikke flenzen kan de hoogte van het profiel kleiner blijven. 

6.2.1 Laag spant 
Het belastingpatroon van het lage spant in figuur 6. 7 laat zien waar de grootste krachten en 
momenten zullen optreden. Ten eerste is er de leunende boog. Deze boog is scharnierend 
verbonden aan beide zijden en draagt aan de rechter zijde zijn kracht (rood) direct naar de 
fundering. Aan de linker zijde moet de kracht via het spant worden afgedragen (groen). Het 
probleem is dat er aan de rechterzijde van de gang geen verbinding is om de kracht 
eenvoudiger weg te leiden. De kracht zal dus met een grote bocht via het spant moeten 
worden weggeleid. De stijfheid van de doorsnede van de onderdelen van het spant zullen 
hierop moeten worden gedimensioneerd. Het gevelelement 3D Adaptable Building Skin zal 
door zijn vervormbaarheid ook willen trekken (blauw) aan het spant. Met name omdat er geen 
verbinding is aan de rechterzijde van de gang, moet hier rekening mee worden gehouden. 
Deze twee moeilijk af te dragen krachten zijn haalbaar doordat de hart op hart afstand van de 
spanten maar 2,3 meter bedraagt. 

De belasting van bezoekers (blauw) die door de gang lopen wordt eenvoudiger afgedragen. De 
uitkraging wordt ondersteund door de rechtopstaande ribbe onder het steunvlak. De stijfheid 
in de doorsnede neemt toe (de plaat wordt hoger) naarmate het moment in de uitkraging 
groter wordt. Het koppel (groen) dat ontstaat in de onderste schuin geplaatste kolom wordt 
eveneens opgelost met een stalen plaat waarvan de stijfheid in de doorsnede toeneemt 
naarmate het moment groter wordt. 

6.2.2 Hoog spant 
De hoge spant in figuur 6.8 heeft aan de onderzijde een overeenkomstige krachtwerking en 
ontwerp als het lage spant. Aan de bovenzijde wordt de kracht uit de boog weggeleid via de 
schuin uitkragende kolom van het spant. De kracht uit de boog wordt echter ontbonden in een 
normaalkracht recht door de kolom en een kracht loodrecht op de kolom. De loodrecht gerichte 
kracht zorgt voor een moment in het spant welke opgevangen wordt door de stijve plaat in de 
hoek tussen de ligger bovenin de gang en de schuine kolom. 

6.2.3 Stabiliteit 
Het grote knikprobleem van beide spanten blijkt het uiterst linkse buigpunt ter hoogte van de 
gang te zijn. In dit punt zal het grootste moment ontstaan, omdat aan de rechter zijde van de 
gang geen verbinding is gemaakt. Wanneer men naar figuur 6.9 kijkt, ziet men dat, door de 
kleine hart-op-hart afstand, de orde van grootte van krachten erg mee zal vallen. De 
cirkelvormige opstelling van de spanten ten opzichte van elkaar zorgt voor onderlinge 
ondersteuning en verzorgt de totale stabiliteit van het gebouw door de driehoeksopstelling. 
Door de verbindende gang en de verbindingspunten in de nok, zijn alle spanten volledig met 
elkaar verbonden. Daarnaast zijn de spanten uit figuur 6.7 en 6.8 de grootste spanten in het 
gebouw. De overige gelijkvormige spanten zijn lager en hebben hierdoor minder grote 
momenten door de kortere uitkraging. 
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6.2.4 Onderbreking bogen 
De spanten zijn bij de zalen zo veel mogelijk parallel geplaatst. Door de krommingen van de 
kernlijn was dit niet overal mogelijk. In figuur 6.9 is het bovenaanzicht van de spanten 
weergegeven. Te zien is dat in het midden van de kromming van de kernlijn, een aantal 
spanten vanuit een centraal punt geroteerd zijn geplaatst. De onderlinge afstand ter hoogte 
van de gang bedraagt nog steeds 2.3 meter, maar vanaf dit punt lopen de spanten naar elkaar 
toe. Omdat de spanten allen identiek zijn qua kromming en naar hetzelfde punt toe lopen, kan 
er een gebogen ligger worden geplaatst om alle spanten op één lijn op te vangen. Wanneer zij 
tot de fundering zouden doorlopen, zou er een onoplosbare knoop ontstaan. De ligger rust op 
de twee buitenste spanten en vangt alle liggers op. Tussen de dragende tussenligger en de 
fundering ontstaat nu een gat. Dit gat wordt naderhand gedicht met een dubbelgekromde 
stalen plaat. 

6.2.5 Aansturing installaties 
De ontstane ruimte die in figuur 6.9 aan de linkerzijde is opengemaakt en aan de rechterzijde 
dicht, zal gaan dienen voor de plaatsing van de aansturingapparatuur van 3D Adaptable 
Building Skin. De onderzijde van de stalen plaat, die over het gat wordt gelast, wordt eerst 
geïsoleerd en vervolgens worden meetapparaten en inblaasapparatuur voor de cilindrische 
ballonnen hierin geplaatst. De beschikbare hoogte voor deze apparaten is 60 cm min de dikte 
van de stalen plaat en de isolatie. Vanuit deze plek in de constructie kunnen alle geveldelen 
direct worden bereikt. Ten eerste zijn er de aangrenzende bogen in het dak en daarnaast 
kunnen via de verbindende liggers aan de onderzijde de overige bogen worden bereikt. De 
onderbrekingen in de constructie in Zaal 1 en Zaal 2 krijgen op deze manier een toepasselijke 
functie welke is afgeleid van het zenuwstelsel van de mens. Vanuit de centrale kernen worden 
technische en sturende verbindingen gemaakt die zich verspreiden door het hele gebouw. 
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Figuur 6.11 : Principe van opstelling spanten. Figuur 6.12: Spanten met verbindende liggers. 

Figuur 6.13: Spanten met liggers en vloerbalken. Figuur 6.14: Spanten met gevel element. 

Figuur 6.15: Spanten volledig opgebouwd. 
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6.3 Opbouw spanten 
De spanten als kaal ontwerp zijn aangekleed met een secundaire constructie om het 
gevelelement te bevestigen en de verbinding tussen de spanten te maken. 3D Adaptable 
Building Skin moet tussen een vast frame worden gemonteerd. Bij een lopende vervorming 
hoeft dit frame alleen aan de onder- en bovenzijde en over grotere lengte aan de einden van 
de gang. In figuur 6.11 tot en met 6.15 is stapsgewijs het principe van de opbouw van de 
spanten weergegeven. In de eerste figuur staari de spanten naast elkaar waarna in het 
volgende plaatje de liggers erin worden gezet waartussen 3D Adaptable Building Skin zal 
worden gemonteerd. De liggers zijn zo gevormd dat zij ruimte bieden voor de aansturing van 
de vervormingen van de gang {zie ook de details in figuur 6.19 tot en 6.20). Zij passen precies 
in het gat dat is vrij gehouden in het spant. Dit knikgevoelige punt in het spant wordt naast 
een extra verstijvingsribbe door de liggers opgevuld en verstevigd met kopplaten. In figuur 
6.13 wordt de vloer van de gang erin gezet. De vloer komt op drie H100 profielen te liggen die 
op de uitkragende vloerbalk van de spanten liggen. Op de liggers komt een stalen plaat te 
liggen die de vloerbelasting zal verdelen. Zodra de vloer en de constructie gemonteerd zijn kan 
het gevelelement tussen de liggers worden geplaatst. De rubberen vloermat wordt gelegd op 
een gepartitioneerde luchtkussen welke weer op de stalen vloerplaat ligt (zie ook Hoofdstuk 9). 
Als laatste wordt de constructie aan de buitenzijde dicht gemaakt met de rode kunststoffen 
afwerking in figuur 6.15. 

6.4 Maakbaarheid en kostenbesparing 
De hoge en lage spanten hebben in Zaal 1 of Zaal 2 steeds dezelfde karakteristieke vorm. Het 
enige optredende verschil tussen de hoge dan wel lage spanten is dat de hoogte van de gang 
of de nok afneemt. Omdat de spanten wellicht uit platen worden gesneden en gelast, zullen 
kosten van het maken van zoveel verschillende spanten erg oplopen. Om deze kosten tegen te 
gaan, zijn de hoge en lage spanten hetzelfde uitgevoerd. Elk spant kan nu hetzelfde gemaakt 
worden, alleen aan de onder en bovenzijde moet een stuk worden afgezaagd. In figuur 6.22 en 
6.23 is het ontwerp van de spanten te zien. Bij de hoge spanten in figuur 6.22 wordt aan de 
boven- een onderzijde een stuk afgezaagd. Aan de onderzijde kan opnieuw de onderplaat en 
verstijvingsribbe worden gelast en aan de bovenzijde wordt de kopplaat met het scharnier 
teruggelast. Bij de lage spanten gaat het exact hetzelfde, alleen hier hoeft alleen steeds de 
onderzijde te worden aangepast. Door zulke herhaling wordt het productieproces verkort en de 
kosten verlaagd. 

In figuur 6.11 en 6.12 is te zien hoe de spanten aan boven- en onderzijde gemakkelijk kunnen 
worden afgezaagd. De verbinding tussen fundering aan de onderzijde en scharnierende knoop 
aan de bovenzijde is immers steeds dezelfde. De liggers tussen de spanten en de montage van 
de gevelhuid zijn bij gelijke stijging en kromming van de gang ook steeds gelijk en kunnen in 
serie worden gemaakt. Het principe van herhaling geldt ook voor de prefab fundering die voor 
zowel voor de hoge als lage spanten hetzelfde is. Tussen de prefab funderingen wordt een 
langsfundering geplaatst die de funderingbak afsluit. 

Naam: 
Studentnummer: 
Darum: 

A.B. Suma 
0552518 
03-04-2007 

TU Eindhoven 
Faculteit Bouwkunde 
Unit COUT en ADE 

51 



Comus Vivera Architectura 

Naam: 
Studentnummer: 
Datum: 

A.B. Suma 
05525 18 
03-04-2007 

Afstudeerscriptie. Deel 3 

Figuur 6.20: Detail rechter onderhoek spant. 
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Figuur 6.21: Detail principe van liggers aan gevel element. 
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Figuur 6.22: Principe van afsnijden van herhaald toepassen hoge spanten. 
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Figuur 6.23: Principe van afsnijden van herhaald toepassen lage spanten. 
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7 Ontwerp Entrees 
De entrees zijn erg belangrijk in het ontwerp van Corpus Vivera Architectura. Zij moeten de 
overgang overbruggen tussen het grote verschil tussen binnen en buiten. Dit verschil wordt 
veroorzaakt door het gevoel van het betreden van een gesloten lichaam. De entrees zijn de 
enige openingen in dit lichaam en liggen in het verlengde van de gang of kernlijn van het 
gebouw. Om de enige openingen van het gebouw extra te benadrukken, wijken zij enigszins af 
van het lijnenspel in het ontwerp. Hierdoor zullen zij meer opvallen als entree om bezoekers de 
weg naar de ingangen te wijzen. De locatie van de entrees liggen aan de twee uiteinden van 
de kernlijn en bieden zo van twee zijden toegang tot het gebouw. 

7.1 Entree 1 
Voor Entree 1 is gezocht naar een gepaste overgang van buiten naar binnen en visa versa. 
Hierbij mocht er geen doorkijk zijn, maar dit was snel opgelost door de bocht die meteen aan 
het begin van de gang begint. De entree moet een overgang vormen van de open hemel naar 
de gesloten vervormbare gang die de bezoekers met een peristaltische beweging door het 
gebouw leidt. De vorm van de entree is geïnspireerd door de vorm van een stofzuigermond . 
Deze vorm refereert erg naar het opslurpen van dingen die met een versnelling door de mond 
naar binnen glijden. Omdat de gang de bezoekers door het gebouw zal leiden, moeten de 
bezoekers eerst in de entree worden geslurpt. Referenties van Anish Kapoor met zijn 
kunstwerk Unilever Series en de ingang van het Kruisherenhotel in Maastricht waren eveneens 
grote inspiratiebron voor het ontwerp van de entrees. 

In figuur 7.1 is een perspectifische render weergegeven van Entree 1. Te zien is dat de groene 
rubberen mat uit de stofzuigermond komt. Deze mat is de gidsende vloerlijn voor bezoekers. 
De groene kleur moet de bezoeker enigszins en geruststellend gevoel geven tussen de sterk 
aanwezige kleuren en de vervormbare gevels. De stofzuigermond loopt breed uit en vormt zich 
naar binnen tot de afmetingen van de gang en maakt zo de overgang naar binnen. De lijnen 
die perspectivisch naar binnen leiden zullen een opslurpend gevoel bij de bezoekers te weeg 
brengen. 

In figuur 7 .2 is het zijaanzicht van Entree 1 weergegeven. De vorm van de stofzuigermond 
heeft zich door de constructie en het gevelelement naar buiten gewerkt. Dit versterkt het idee 
van het opsluiten van het organisme onder de spanten. De fundering versterkt dit eveneens 
door als het ware de spanten vast te nagelen aan de grond. De entreebuis en de gevelhuid 
sluiten naadloos aan. Daar waar de entreebuis begint, is de gevelhuid naar buiten vervormd 
alsof de buis zich naar buiten heeft gewurmd. De spanten aan de rechter zijde van de figuur 
zijn niet afgemaakt met bogen, terwijl de scharnierpunten wel aanwezig zijn. De 
buitenbekleding werkt het geheel gesloten af zoals te zien in figuur 5.27. 
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7.2 Entree 2 
De entree aan de andere zijde van het gebouw komt veel verder naar buiten. De entree begint 
met een zelfde stofzuigermond en loopt over in een grote ronde buis (figuur 7.3 tot en met 
7.5). De buis wordt gesteund door een opengewerkte constructie van de spanten en draait zich 
van het gebouw weg naar de zijkant. Hier is geprobeerd de indruk te wekken dat het 
organisme leeft en gedeeltelijk uit de gevangen hOudende constructie is gekomen. In figuur 
7.5 wordt de rode buis, die zich naar buiten heeft gewerkt, omhuld door het gevelelement. De 
afgesneden achterwand van Zaal 2 sluit naadloos aan op de buis. De richting van Entree 2 is 
afwijkend van de kernlijn. Dit benadrukt de kernlijn die als ontwerp dient voor het gebouw, 
waarbij de entreebuis zich uit dit stramien heeft gewerkt en buiten het gebouw dringt. 

De dragende spanten van de rode buis zijn identiek aan de lage spanten van Zaal 2, maar 
hebben geen enkele toevoeging van verbindende liggers, bogen of bekleding. De ronde buis 
wordt vastgeklemd in de spanten met behulp van rubberen blokken die in de gaten van de 
verbindende balken zijn geplaatst. Zo wordt de buis in elk spant met vier zwarte rubberen 
blokken vastgeklemd. 

Vanuit het beeld in figuur 7.3 krijgt Corpus Vivera Architectura nu de uitbeelding van een 
levend organisme dat gezien kan worden als een gevangen beest, een opstaand veulen of in 
figuur 7.1 een slang. 
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Figuur 8.1: Detail rechteronderhoek gang met aansturingssysteem naar buiten gekromde vervorming. 
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Figuur 8.2: Detail rechteronderhoek gang met aansturingssysteem naar binnen gekromde vervorming. 
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8 Aandrijving vervormingen gang 
Het trekken van de extra kabel in de doorsneden van 3D Adaptable Building Skin moet worden 
aangedreven door een mechanisme dat grote trekkrachten kan opbrengen (zie Deel 2 van 
deze afstudeerscriptie). Het aandrijfsysteem van de vervormbare gang moet worden 
aangestuurd door de gebruikers zelf. Zodra iemand door de gang loopt, moet de gang zodanig 
worden aangestuurd dat de gebruikers niet worden gedwongen sneller te lopen. In de eerste 
ontwerpen zijn mechanische aansturingen bedacht die met de gebruiker meeliepen. Een 
andere optie was om de besturing te laten verlopen door sensoren met aan elke extra kabel 
een motortje. Aangezien om de 15 cm een extra kabel aan beide zijden van elk geveleiement 
moet worden getrokken en de gang uit aan drie zijden is voorzien van aparte gevelelementen, 
wordt dit een kostbare aangelegenheid. Er moest een andere oplossing komen waarbij de 
aansturing niet afhankelijk is van het gewicht van de bezoeker. Wanneer een kind door de 
gang zou lopen, zou het mechanische systeem niet werken. Tevens moet het systeem zich 
aanpassen aan de loopsnelheid en de grootte van de groep gebruikers. Bij een grotere groep 
zal de vervorming namelijk een groter volume moeten bevatten. 

In figuur 8.1 is een detail van de rechter onderhoek van de gang weergegeven. Wanneer 
iemand door de gang loopt, staat hij met zijn gewicht op de groene rubberen mat. De mat ligt 
op een gepartitioneerde luchtkussen die door het gewicht van de gebruiker wordt ingedrukt. 
Zodoende wordt de luchtdruk in het kussen verhoogd. Het luchtkussen is gepartitioneerd, 
zodat het zijn opgebouwde druk niet verdeelt over een de lengte van de gang. De mat zakt 
hierdoor ook niet te veel in. In figuur 8.1 is een pijltje getekend naar het ventiel tussen de 
blauwe slang en het luchtkussen. De verhoogde luchtdruk wordt hierdoor geperst en leidt naar 
de pneumatische veer die aan de blauwe slang verbonden is. Door de verhoogde druk gaat de 
pneumatisch veer open en opent zo de opening van de rood gearceerde hoge druk leiding 
onder de pneumatische veer. Nu wordt lucht met hoge druk door de rode leidingen geperst en 
wordt met een verbindend slangetje de bolvormige ballon opgeblazen. In de figuur 8.2 is de 
nog lege bolvormige ballon getekend en is in het verschil tussen beide figuren de geometrische 
verkorting door het opblazen van de ballon goed zichtbaar. 

Wanneer de gebruiker verder loopt, verdwijnt de druk van het luchtkussen onder de vloer en 
zal de pneumatische veer weer sluiten. Dit betekent dat de hoge luchtdruk toevoer stopt. De 
grote veer aan de andere zijde (aangegeven met een pijltje in figuur 8.2) is verbonden aan de 
tegengesteld geweven extra kabel in het gevelelement. De grote veer trekt de gang weer in de 
naar binnen gekeerde vervorming en sluit de gang achter de gebruiker af. De bolvormige 
ballon moet echter nog leeglopen en dit gebeurt door het overdrukventiel dat aan de ballon is 
bevestigd (figuur 8.2). Dit betekent dat de bolvormige ballon constant lekt en dat de hoge 
luchtdruk toevoer continu moet doorpompen om de vervorming te behouden. Zodra de toevoer 
stopt, neemt de grote veer de macht over en trekt hij de bolvormige ballon leeg. 

Nu is de extra kabel pas aan één zijde getrokken. 3D Adaptable Building Skin biedt echter de 
mogelijkheid om slangen en leidingen door het weefpatroon te laten lopen. In de details is al 
zichtbaar dat er een verbinding naar het detail in de bovenhoek (figuur 8.3) gaat. Door deze 
verbinding met de bolvormige ballonnen in de bovenhoeken, kan de vervorming van alle 
wanden gelijktijdig worden aangestuurd. Aan de linker zijde werkt het systeem namelijk 
hetzelfde (figuur 8.4 ). Op deze manier worden alle wanden tegelijk vanuit de vloer 
aangestuurd en is de gebruiker omringd door een vervormde wand. 

In de lengte richting moet een bolvorm ontstaan waarin een persoon of groep door de gang 
wordt geleid. Door de rubberen mat in het midden vrij dik en dus stijver in de lengterichting te 
maken, wordt de druk van het gewicht van de gebruiker of groep verdeeld over een grotere 
lengte. Op deze manier wordt het systeem over grotere lengte aangestuurd en past de 
vervorming zich aan de grootte van de groep en de snelheid van lopen. Tevens is het systeem 
niet afhankelijk van het gewicht, doordat het gewicht alleen de pneumatische veer hoeft te 
openen. Aan de binnenzijde van het gebouw zijn nu lege en opgeblazen ballonnen zichtbaar 
die worden opgeblazen door de hoge luchtdruk leiding 
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9 Wisselend gebruik en scènes 

9. 1 Aanpassing vloer 
Het programma van eisen schrijft voor dat het gebouw geschikt moet zijn voor continu 
wisselende invullingen, waarbij evenementen en bijeenkomsten in het gebouw afwisselend 
mogelijk moeten zijn. Om steeds van inrichting te kunnen veranderen qua technische 
aansluitingen en leidingen, heeft de vloer een verdiepte technische ruimte gekregen. 

De verdiepte ruimte bestaat uit een funderingsbak van 60 cm diep onder de vloeren in de 
zalen en de Centrale Ruimte. De bak heeft een fundering bestaande uit een betonvloer die 
aansluit op de langsfundering en prefab funderingspoeren van de spanten. In deze bak worden 
raatliggers geplaatst met een hart-op-hart afstand van 1,2 meter. Bovenin de raatliggers 
komen H-profielen met eveneens een hart op hart afstand van 1,2 meter hebben. Op de 
balkenrooster komen lichte stalen vloerplaten te liggen met een dikte van 12 cm. De platen 
bestaan aan de bovenzijde uit een dunne stalen plaat en aan de onderzijde uit een stalen 
zwaluwstaartplaat. Hiertussen wordt een drukvaste isolatie geplaatst. De elementen zijn zo 
instaat om 1,2 meter te overspannen en het gewicht blijft zo beperkt. De vloerplaten zijn niet 
te groot, maar toch toegankelijk om leidingen te koppelen. Deze ruimte kan worden geopend 
door de vloerplaten eruit te tillen (figuur 9.1). De platen kunnen met mankracht eruit worden 
getild. Zodoende kan op elke plek in de zalen worden voorzien van stroom, water en afvoer. In 
figuur 9.3 zijn enkele platen uit het 3D model gehaald om de opbouw van de vloerconstructie 
te laten zien. 

Het raster van vloerplaten wordt diagonaal geplaatst om de bezoekers met behulp van de zo 
ontstane vloerlijnen door de ruimten te leiden. In figuur 9.2 is de balkenrooster als 
bovenaanzicht afgebeeld. Te zien is dat de rooster parallel loopt met de looplijn van de ingang 
van de Zaal 1 en Zaal 2. De rooster moet de bezoekers van de zalen door de ruimte leiden in 
het verlengde van hun looplijn uit de Centrale Ruimte. Zij zullen zo langs de buitengevels 
worden geleid aan de zijde waar de ruimte in volume naar buiten is getrokken. 
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9.2 Scènes 
Om het gebouw leven in te blazen zijn twee scènes uitgewerkt in figuur 9.4 en 9.5. Figuur 9.4 
geeft een expositie van beeldhouwkunst weer in Zaal 1. Deze zaal is hier uitermate geschikt 
voor, omdat het een hoge en niet al te grote zaal is. De beelden zijn opgesteld vanuit het 
geometrische middelpunt van de bogen en de ruimte. De gang leidt in deze zaal minder af, 
omdat hij zich in een groot gedeelte van de ruimte op een hoogte van 4 meter bevindt. De 
expositie kan vanuit dit punt worden ingericht. In figuur 9.5 is een popconcert afgebeeld. De 
lange ruimte laat het toe om veel mensen in de richting van het podium te sturen. Het podium 
is opgesteld tegen de snijwand aan het achterste einde van de zaal. Aan de rechter zijde onder 
de gang zijn bars opgesteld die hier hun eigen ruimte krijgen. Zij staan op deze manier niet in 
weg en iedereen weet zijn drankje te vinden. 
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10 Relatie tot de stedelijke context 
Het gebouw wordt niet geplaatst op een bepaalde locatie in een bepaalde stad. Corpus Vivera 
Architectura is ontworpen om in het centrum van een stad te worden geplaatst, omdat de 
wisselende functies in het gebouw de ruimte bieden voor grote toestromen van bezoekers. De 
invullingen zullen daarnaast gerelateerd zijn aan stedelijke activiteiten zoals cultuur en politiek 
en het gebouw dient daar te staan waar deze activiteiten zich ontwikkelen. 

Er is een stad ontworpen die representatief is voor de gemiddelde Europese stad. In figuur 
10.1 zijn een park, kanaal en hoofdwegen te zien. Dit zijn enkele ingrediënten die 
representatief zijn voor Europese steden. Corpus Vivera Architectura is in het park geplaatst, 
omdat hij een sterke relatie met de natuur door zijn organische vormgeving. Het culturele 
centrum van een stad speelt zich meestal af nabij de parkachtige omgevingen in het centrum 
van een stad. Het gebouw past niet en is niet ontworpen naar een stedelijke context, daarom 
heeft hij in deze omgeving een enigszins vrije plek in de stad gekregen. 

In figuur 10.1 en 10.2 is op de achtergrond een historisch centrum te zien met bebouwing 
zoals dat onder invloed van religie en stedelijke evolutie in Europa dikwijls voorkomt. De 
straatjes zijn klein, kronkelend en beperkt toegankelijk voor autoverkeer. In figuur 10.3 zijn op 
de achtergrond van Corpus Vivera Architectura modernistisch kantoorpanden gesitueerd die in 
deze tijd in elke Europese stad aan de rand van het centrum te vinden zijn. De gebouwen zijn 
schreeuwerig en ontworpen in overdaad. De wijken geven een representatieve achtergrond 
van een omgeving waarin Corpus Vivera Architectura gebouwd zou kunnen worden. 

Met deze achtergronden in de figuren is getracht de dialoog tussen Corpus Vivera Architectura 
en omliggende bebouwing in een typisch Europese stedelijke context vast te leggen. 
Geconcludeerd kan worden dat het gebouw goed gedijd in een groene omgeving, bijvoorbeeld 
een stadspark. In de directe omgeving zal het gebouw alle aandacht naar zich toetrekken 
zonder de omliggende bebouwing in het niet te laten vallen. Dit komt vooral door zijn relatief 
geringe hoogte en zijn gestrektheid waardoor het gebouw zich aan het maaiveld klampt en niet 
in de hoogte alle zichtlijnen domineert. 
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ABSTRACT 

This paper sets out to develop a principle on which a façade element can be deformed in shape. By 
using a flexible structure with cables, smal! bars and inflatable tubes, which together form a woven 
pattem, a 3D freedom of deformability results. The shape of the façade element can be manipulated 
and deformed in shape at wil!. By studying the structure of the human skin, a pattem was discovered 
and translated into a constructive principle. The façade element is capable of single curved and double 
curved surfaces, both concave as well as convex. Moreover the different elements in the structure are 
constantly in equilibrium with each other. Through this; great freedom in form is achieved. This 
principle will create many new possibilities in architectmal design. 

1 Human Skin 

Research into the structure of hurnan skin led to the discovery of a structural pattem which can be 
used for façade elements. Hurnan skin is very elastic and deformable and that's why it was interesting 
to investigate it from constructive perspective. 
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Figure 1. Schematical viewof the layers ofhuman skin. (Source: Molecule Biology ofthe Cel/) 
Figure 2. Schematical Cross-section of human skin. (Source: Molecule Biology of the Cel/) 

Hurnan skin consists of three layers: the epidermis, the dermis and the hypodermis (figure 1). The 
dermis is the structural layer and absorbs all the stresses and deformations. The structural behavior in 
the dermis consist mainly of a cooperation of elastin fibers, collagen fibers and the extracellular 
matrix. The elastin fibers take care of the elasticity and the ability of reshaping the human skin. The 
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collagen fibers take care of the u !ti mate strength and fini te strain. The structural behavior of these two 
fibers is shown in figure 3. The red line indicates the cooperation of the fibers and speaks for the 
structural properties of human skin. When deformation occurs, the elastin fibers will first take in the 
primairily tensions forces. They will stretch till the collagen fibers are lie straight, now the tension will 
be taken by the collagen fibers. The extracellular matrix lies between these fibers. This layer consists 
out of a dense mass of fluids which keeps the fibers in place in the dermis layer. This way the 
cooperation of the chaotic pattem of the fibers in hurnan skin is met. By analyzing these properties 
and studying the structure, an analogy was developed for a constructive façade element. 3D Adaptable 
Building Skin has the elasticity as wellas the 3D deformability ofhuman skin. 

s 

Skin 

Sfr:dn 

Figure 3. Structural behavior of the collagen and elastin fibers in human skin. (Based on a graph of 
Structures, or why things don 't fa// down by J.E. Gordon) 
Figure 4. Pattem of collagen fibers type I and type IX (Source: Molecule Biology of the Cel/) 

2 Translation to a constructive façade element 

In order for the project to succeed as a commercial venture, the constructive façade element must be 
easily manufactured, installed and exploited at low cost. To achieve this, the chaotic skin structure 
was schematized to a regular pattem. By scale model studies (figure 5), it was possible to design this 
3D structure. In the cross section (figure 6), we see a hexagonal structure which is made up of small 
bars connected by cables. The cross section can be expanded in three directions. The façade element 
can therefore be adapted to different bounding conditions. By putting more cross section one after 
another, a series exists which can function two dimensionally. Wh en putting a same set of cross 
sections at right angles through the previous set (the red dots, figure 6), a three dimensional structure 
is generated. The cross sections don't have any contact in both directions and are not capable to 
cooperate yet. In the open spaces of the structure, inflatable tubes are placed which wiJl establish the 
cooperation between all the structure elements. The cross sections are never directly mutually joined. 
This gives the façade element elasticity and freedom of deformation. 

Figure 5. Scale model with three layers. 
Figure 6. Cross section of cables and rigid pipes. 

A.B. Surna 3D Adaptable Building Skin 
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Figure 7 shows a two dimensional translation of a structural mechanism which meets the structural 
behavior of human skin. When this cross section is pulled at both sides, the gray arrows wil! keep the 
red horizontal bars in place. Horizontal deformation is possible by the elastic properties of the blue 
cables. When the deformation becomes so large that the red curved cables are stretched, the system 
has reached its finite strain. Finally these elements are translated into structural materials at a makable 
scale. The red dots indicate the same cross sections which are woven at right angles through the cross 
sec ti on in figure 7. In this way a three dimensional system exists. 

• 

• 

• 

-Ex tro.cellulo.r 
Mo.trix 

• 

/Col.o.g e~f ibers 

Figure 7. Litera/ translation of the structura/ properties of hu man skin. 
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To give the façade element properties comparable to human skin; inflatable tubes, steel cables, rigid 
pipes and springs are used. The inflatable tubes represent the properties of the extracellular matrix by 
their resistance in pressure. The steel cables, rigid pipes and springs represent the structural behavior 
of the cooperation of the collagen and el astin fibers. Figures 8 gi ves the pattem of a cross section. The 
red beams are rigid pipes and the diagonal cables are steel cables. The rigid pipes are hollow so the 
steel cables can slide through them. In the geometry of figure 8, six cables are used. Four cables in the 
body and two cables on the outside. The cables on the outside are straight. The cables in the body are 
woven like for example the blue cable starting left under through the rigid pipe and going upward 
through the second rigid pipes and going downward through the next rigid pipe and so on. This 
weaving pattem gives the façade element much more freedom of deformation. At the end supports 
each cables is hold by a spring. The spring limits the ability to deform. When the cross section gets 
deformed, the tension caused by the spring wil! become higher for geometrically non linear behavior. 
The structural mechanism must be pretensioned by the springs or it wil! become kinematically 
undeterminated. The behavior of the façade element now roeets the structural behavior of human skin 
as shown in figure 3. 

Lr!' 
\ 

Figure 8. Translation to a constructiona/ pattern . 
Figure 9. Springs in the end supports give the cables elastic behavoir. 

A.B. Suma 30 Adaptable Building Skin 
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Study the geometry of the façade element, a scale model has been produced. As seen on tigure 10 and 
11, the cross sections are woven at right angle through each other. A complex system exists as seen on 
tigure 10, but tbe top view of tigure 11 shows a regular pattem of cross sections. Figure 12 shows the 
hollow corridors through the cross sections. These hollow corridors give tbe opportunity to place the 
inflatable tubes in right angle per layer over one anotber as seen in tigure 13. Tbis way local surface 
loads cao be absorbed three dimensionally and distributed through the façade element. 

Figure 10. 3D scale model of the cross sections of cables and rigid pipes. 
Figure 11. Top view ofthe 3D sirneture of cables and rigid pipes. 

Figure 12. The hollow cylindrical corridors through the 3D scale model of the façade element. 
Figure 13. lsolation tubes as injlatable tubes in the 3D scale model of the façade element. 

3 3D Adaptable Building Skin 

The above mentioned structure cao be deformed into convex and concave surfaces by varying the 
tension in the cables or pressure in the inflatable tubes. Using an extra cable wbich is woven through 
the cross sections, the façade element is also capable of local deformations. Many deformations cao be 
manipulated depending on the geometry and woven pattem of the extra cable. The most obvious 
contiguration is shown in tigure 14. The red cable causes an upward deforrnation as shown in tigure 
15 and the blue cable causes a downward deformation. When extra cables are used in a 3D system, 
many deformations become possible. Deformations are always curved and never higher than the 
façade elements thickness. 

A.B. Suma 3D Adaptable Building Skin 
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Figure 14. Extra cables (blue and red) to cause deformations. 

Figure 15. Scale model of a 2D cross section with upward deformation. 
Figure 16. Scale model of a 2D cross section with downward deformation. 

4 Research of structural behavior 

Research project carries out to investigate the structural behavior of a two dimensional cross section. 
Tomeet the commercial market, the sectional geometry is set to 318 mm thickness and a span of 1950 
mm in two orthogonal surface directions. Structural elements like inflatable tubes, steel cables and 
springs will be investigated and adjusted to the desirabie behavior. 

5 Architectural advantages 

Since years many designers have been searcbing for a façade element whose shape can be 
manipulated, Elements with adaptable shape promise great freedom in architectmal design. Tbis 
becomes possible with this façade element. Using this façade element wbich can be used for large 
surfaces and can deform into many different shapes, a building can express itself in many ways. The 
building is thus able to adapt to its surroundings, or express different characters both inwards and 
outwards. Possible shapes on the façade are 20 and 30 waves, walking bulges, logos of firms, 
pictures, expression of scenes and faces, texts and narnes etc. The façade of a building constructed 
with this element, can even become a living organism, literally comparable with human skin. Even 
rooms and halls can grow or shrink and adapt to its internat circumstances. These spaces can be 
differently used and experienced. On the outside the deformations are also experienced and may result 
in a totally different meaning ofthe building. The outward defonnations have a direct relation to the 
ins i de experiences. The freedom of shape is not the only advantage. By the great thickness of 
inflatable tubes, the façade consists almost entirely of stagnant air; the best isolator. Also the choice of 
the top layer is free. Tbe best solution would be an elastic fabric which can deform with the 
underlying façade element. This fabric may or may not be transparent or colored. The possibilities are 
endless. 

A.B. Suma 30 Adaptable Building Skin 
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Figure 17. A corridor can adapt to passing people. The width of the corridor with a plan width of two 
meters expandsfrom 1.40 meter to 2.60 meters. 

Figure 18. Jnside experience of the corridor. 
Figure 19. Se veraf possible JD deformations for façade elements. 
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ABSTRACT 
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This paper sets out a principle for a façade element which can be deformed in shape. By using a flexible 
structure with sliding steel cables, hollow pipes and cylindrical intiatabie tubes, which tagether farm a woven 
pattem, a 3D treedom of deformability results. The shape of the façade element can be manipulated and 
deformed at will. By studying the structure of the human skin, a structural pattem was discovered and 
translated into a constructive principle. The façade element can have single curved and double curved 
surfaces, bath concave and convex. The deformations can be manipulated at wil! by the use of an intemal 
cable, woven in the original pattem. Moreover the different elements in the structure are constantly in 
equilibrium with each other. Through this, great treedom in farm is achieved. This principle wil! create many 
new possibilities in architectural design. To show the possibilities, a design for a museum, which mainly is 
determined in farm by a corridor, is made. The corridor can adapt in volume and cross section when 
passengers walk through. The adapting volume can react on the number of people and the speed of walking 
by a sophisticated system at the supports. This way the corridor has a living expression for outside observers. 
In the corridor the passengers wil! experience their passage like walking in a bulge which guides them through 
the narrow corridor. 

Introduetion 
Since many years designers have been searching for a façade element whose shape can be manipulated. 
Elements with adaptable shapes promise great treedom in architectural design. This becomes possible with 
the developed façade element. 3D Adaptable Building Skin can be used for large surfaces and can deform into 
many different shapes, a building can express itself in many ways. The building is thus able to adapt to its 
surroundings, or express different characters bath inwards and outwards. Possible farms on the façade are 2D 
and 3D waves, walking bulges, on larger scale even logos of firms, pictures, expression of scenes and 
faces, texts and narnes etc. The façade of a building constructed with this element, can even become a living 
organism, literally camparabie with human skin. Even rooms and halls can grow or shrink and adapt to its 
intemal circumstances. These spaces can be differently used and experienced. On the outside the 
deformations are also experienced and may result in a totally different meaning of the building. The outward 
deformations have a direct relation to the inside experiences. The treedom of shape is nat the only advantage. 
By the great thickness of intiatabie tubes, the façade consists almast entirely of stagnant air; the best isolator. 
Also the choice of the top layer is free. A good salution would be an elastic fabric like Qualatex which can 
deform with the underlying façade element. This fabric may or may nat be transparent or colored. For these 
many possibilities 3D Adaptable Building Skin might have an interesting future. 

1 Human Skin 
Research on the structure of human skin led to the discovery of a structural pattem which can be used for 
façade elements. Human skin is very elastic and deformable and that's why it was interesting to investigate it 
trom a constructive perspective. 

Hypodermis 

Figure I. Schematical view of the layers ofhwnan 
skin. (Source: Ref. [2]) 
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Figure 2. Schematical view of the Cross-sec ti on of 
human skin.( Source: Ref. [2]) 



Human skin consists of three layers: the epidermis, the dermis and the hypodermis (figure 1 ). The dermis is 
the structural layer and absorbs all the stresses and deformations. The structural behavior in the dermis 
consists mainly of a cooperation of elastin fibers, collagen fibers and the extra cellular matrix (figure 2). The 
elastin fibers take care of the elasticity and the ability of reshaping the human skin. The collagen fibers take 
care of the ultimate strength and finite strain. The structural behavior of these two fibers is shown in figure 3. 
The red line indicates the cooperation of the fibers and represents the structural properties of human skin. 
When deformation occurs, the pretensioned elastin fibers wiJl first take in the primarily tension farces. They 
wiJl stretch till the collagen fibers lie straight, now the tension wiJl mainly be taken by the collagen fibers. The 
extra cellular matrix lies between these fibers. This layer consists of a dense mass of fluids which keeps the 
fibers in place in the dermis layer. In this way the cooperation of the chaotic pattern of the fibers in hu man skin 
is met. By analyzing these properties and studying the structure, an analogy was developed fora constructive 
façade element. 30 Adaptable Building Skin has the elasticity as well as the 30 deformability of human skin. 
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Figure 3. Structural behavior ofthe collagen and elastin 
fibers in human skin. (Adapted from ref. [I]) 
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Figure 4. Relaxed en Pretensioned Elastine fiber 
structure. ( Source: Ref. [2]) 

2 Translation to a constructive façade element 
Figure 5 shows a two dimensional translation of the structural mechanism which meets the structural behavior 
of human skin. When this cross section is pulled at bath sides, the gray arrowswiJl keep the red horizontal bars 
in place. Horizontal deformation is possible by the elastic properties of the blue cables. When the deformation 
becomes so large that the red curved cables are stretched, the system has reached its finite strain. The red 
dots indicate the same mechanisms which are woven perpendicular to the cross section of figure 5. In this way 
a three dimensional system is created. Finally these elements are translated into realistic structural materials . 
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Figure 5. Composition of3D Adaptable Building Skinbasedon the structural properties ofhuman skin. 

In order to succeed as a commercial venture, the constructive façade element must be easily manufactured, 
installed and exploited at low cast. To achieve this, the chaotic human skin structure was schematized to a 
regular pattern. By model studies (figure 6), it was possible to design the 30 structure. In cross section (figure 
7), we see a hexagonal structure which is made up of rigid bars connected by cables. The cross section can 
be extended in two directions. The façade element can therefore be adapted to different bounding conditions. 
By putting more cross sections one after another, a series exists which can tunetion two dimensionally. When 
putting a same set of cross sections perpendicular to the previous one (red dots in figure 7), a three 
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dimensional structure is generated. The cross sections don't have any contact in bath directions and are nat 
capable to cooperate tagether yet. In the open spaces of the structure, cylindrical intiatabie tubes are placed 
which will establish the cooperation between all the structural elements . The cross sections are never directly 
mutually joined. This gives the façade element elasticity and treedom of deformation. 

Figure 6. Scale model with balloons in three Jayers. 
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Figure 7. Cross sec ti on of the woven pattem of cables and 
rigid pipes. 

To give the façade element properties camparabie to human skin, intiatabie cylindrical tubes, steel cables, 
springs and hollow pipes are used. The intiatabie tubes represent the properties of the extra cellular matrix by 
keeping the other elements in place. The steel ca bles, rigid pipes and springs represent the structural behavior 
of the cooperation of the collagen and elastin tibers. Figures 8 gives the pattem of a cross section. The red 
beams are hollow rigid pipes and the diagonals are steel cables. The rigid pipes are hollow so the steel cables 
can slide through them. In the geometry of tigure 8, six cables are used. Four cables in the body and two 
cables on the edges of the façade element. The cables on the outside are straight. The cables in the body are 
woven like for example the blue cable starting left under through the rigid pipe and going upward through the 
second rigid pipe and going downward through the next rigid pipe and so on. This weaving pattem gives the 
façade element treedom of deformation. At the supports each cable is hold by a spring (figure 9). The spring 
limits and controls the ability to deform. When the cross section gets deformed, the tension caused by the 
spring will become higher for non linear behavior. The structural mechanism must be pretensioned by the 
springs or it will become kinematically undetermined. The behavior of the façade element now simulates the 
structural behavior of human skin as shown in tigure 3. 

:1-l 

Figure 8. Translation to a structural pattern. 

Studying the geometry of the façade element, a model has been produced. As can be seen in tigure 11, the 
cross sections are woven perpendicular toeach other. A complex system exists as can beseen in tigure 10, 
but the top view of tigure 11 shows a regular pattem of cross sections. Figure 12 shows the hollow corridors 
through the cross sections. These hollow corridors, indicated with circles, give the opportunity to place 
cylindrical intiatabie tubes in layers perpendicular to each other as can be seen in tigure 13. This way local 
surface loads can be absorbed three dimensionally and distributed through the façade element. 
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scale model of the façade element 

To research the structural behavior a square formed façade element was chosen with dimensions of 2 by 2 
meters and a thickness of 30 cm. To apply the element in a building, a frame of beams will fit the façade 
element and can be assembied at the structure of a building. The beams must be able to resist the farces of 
the pretensioned cables and extra farces which occur when the façade element deforms in shape. Moreover 
the beams have to give space for passing of steel cables, springs and the control of air pressure of the 
cylindrical balloons (figure 14 and 15). Behind the beam must be roomfortransport of pipes with pressured air 
and other supplies. 
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Figure 14. Detail of support with steel ca bles. springs 
and air pressure supplies of the cylindrical inflatables. 

Figure 15 . Square framed façade element with supporting 
frame and supplies. 
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3 30 Adaptable Building Skin 
The above mentioned structure can easily be deformed into convex and concave surfaces by a mechanism 
consisting of pretensioned cables, springs and pressured intiatabie tubes. Using an extra cable which is woven 
through the original pattern of the cross sections, the façade element can be deformed . Many deformations 
can be manipulated depending on the geometry and woven pattern of the extra cable. The most obvious 
contiguration is shown in tigure 16: a single curved deformation. The red cable is pulled at both sides and 
causes an upward deformation (figure 17). The blue cable can cause an opposite downward deformation 
(figure 18). When extra cables are woven in all the cross sections of the three dimensional façade element, 
more deformations become possible (figure 19). Deformations are always curved both upward and downward 
and never more than the thickness of the façade element. 
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Figure 16. Extra cables (blue and red) to cause deforrnations. 
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Figure 17. Deforrned cross section by pre-stressing the red cable. 

Figure 18. Model of a 2D cross section with downward 
deforrnation. 

Fiwe 19. Façade element with single curved surfaces 

Next to the single curved deformation, many other deformations are possible depending on the dimensions of 
the facade element. The most simple deformation is the single curved deformation as shown in tigure 19. 
Another kind of deformation is the multiple curved deformation. In the cross section of tigure 22 two extra 
cables are oppositely woven through the element. The cross section is longer and the extra cable can be 
woven further through the pattern. When one of the extra cables is stressed at both sides, the cross section 
will deform both convex as concave in just one cross section. The angles at the point of intieetion in the middle 
of the cross section will be greater than the single curved deformation. The angles at the borders will be 
smaller. An example is given in tigure 23 where the element is manipulated in several different deformations 
over one surface. 
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Figure 22: Cross section with two extra cables for a multiple deformation. 

Figure 23. Façade element with multiple curved surfaces. 

/ 

In the above mentioned possibilities of deformations, the extra cable was woven in two directions in the cross 
sections of 30 Adaptable Building Skin. Weaving the extra cable in only one direction offers new possibilities. 
The façade element doesn't have to be square shaped anymore and more treedom in use exists as well. 
When the extra cables are woven through the shortest cross sections of a rectangular shaped element, the 
extra cables can be seperately manipulated to cause a wave. By manipulating the extra cables at the start of 
the rectangular and moving on to the other end, a walking bulge occurs. 

4 Adapting corridor in Corpus Vivera Architectura 
In tigure 24 an example is given for a corridor. The façades escort the people walking through the corridor by 
offering more space where the passengers walk. The corridor adapts to the amount of people and speed of 
walking. 

Figure 24. A corridor can adapt to passing people. Figure 25 . lnside experience ofthe corridor. 

In this graduation project a proposal for an architectural design of a museum, named Corpus Vivera 
Architectura, was made. The museum has an adaptable corridor which mainly determines the farm and 
structure of the building. Three façades of the corridor are covered with 30 Adaptable Building Skin. In tigure 
26 a cross section of one of the two halls is given. This cross section shows the unused corridor which is toa 
narrow to walk through. In tigure 27, the corridor is used by a passenger and the corridor adapts to its 
presence by becoming higherand wider. The frame has a plan width of two meters, but adapts trom 1.5 to 2.7 
meters. The height of the corridor can adapt trom 1.5 to 2.2 meters. Large groups can now use the corridor to 
enter the museum. The cavity in this narrow corridor can nat only be experienced trom the inside by walking 
through, but also trom the outside. When someone is passing the corridor, observers can see a walking bulge 
and the silhouette of the passenger trom the outside. In the museum halls the same can be experienced, but 
here the system which operates the deformations can also be revealed. 
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Figure 26. l '' Cross sec ti on of Co rous Vivera Architecture. no passengers in the corridor. 

Figure 27. 2"d Cross sec ti on of Co mus Vivera Architecture. passengers in the corridor. 

The system which manipulates the deformations in the corridor skin consists of the basic supplies for the cross 
sections (figure 14 and 15) and extra supplies to manipulate the deformations. In the figures 28 and 30 we see 
the system of the corridor at the right corner of the frame which is in use at the moment. The tloor of the 
corridor consists of a thick rubber mat to spread the loads of the passengers over the underlying partitioned 
intiatabie cushion. When a person walks through the corridor, the intiatabie cushion is more pressured and 
pushes air through the blue pipe into the pneumatic spring. The spring opens the high-pressured pipe (red) by 
the increasing air pressure trom the cushion caused by the passenger. The high-pressured air trom the pipe 
pumps up the spherical balloon. By the high-pressured air, the geometry of the balloon changes to spherical 
(figure 28), instead of elongated (figure 29), and stresses the extra cable in the cross section. The high
pressured air will also flow through the cross sections of the façade element and pump up the spherical 
balloons at the top of the frame . Bath sides of the cross sections can now be pulled, as well as the cross 
section in the ceiling. At the left side of the frame, the system is constructed symmetrically. The left façade 
element works identical and the ceiling can now be manipulated at bath sides as well. When a passengers 
walks through the corridor, the facades will be opened by his own steps and weight tor a certain length by the 
partitioned intiatabie cushions in the tloor. The corridor doses behind the passenger by a large spring which is 
attached at the opposite woven extra cable in the cross section. When the passenger doesn't put pressure by 
its weight on the intiatabie cushion, the pneumatic spring which opened the high-pressured pipe closes. The 
large spring at the extra cable, which is constantly pulling, can now manipulate the opposite deformation. The 
spherical balloons have an overpressure valve to let the air escape. The spherical balloons will detlate by the 
constantly pulling large springs and lengthen the extra cable sa the cross section can deform to its starting 
position. 
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Figure 28. System at the right corner to manipulate 
defonnations, in use. 

Figure 30. 3D view of system at the right corner to 
manipulate defonnations, in use. 

5 Conclusions 

Figure 31 . 3D view of system at the right corner to 
manipulate defonnations. not in use. 

Based on the principle of human skin, 30 Adaptable Building Skin has been developed. The cross section 
consists of steel cables, springs at the supports, hollow pipes and cylindrical inflatables, which make the 
structural behavior of the façade element comparable to the elastic and deformable properties of human skin . 
By pre-stressing an extra woven cable in the original pattern of the cross section, the shape of the façade 
element can be manipulated. The use of the developed façade element has been demonstrated in the design 
of an adaptable corridor. This corridor is able of adapting in volume and cross section. By the design of a 
sophisticated system at the supports, the corridor is able to guide its visitors in a walking bulge through the 
corridor. In further research a 20 numerical model simulates the structural behavior of a 20 scale model. 

6 References 
I. Gordon, J.E. 1978, Structures, or why things don ' t fall down, Plenum Press, New York 
2. Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., et al. 2002, Molecule Biology ofThe Cell, Garland Science-Taylor and Francis 
Group, New Y ork. 

8 



30 Adaptable Building Skin Afstudeerscriptie, Appendix 

8.1 Oplosmethode GSA 

8. 1. 1/teratieve berekeningsmethode 
GSA [2] werkt in al haar berekeningen volgens een iteratief proces het evenwicht in de 
constructie . Dit wil zeggen dat een constructie uit evenwicht wordt gebracht door een 
belasting of opgelegde verplaatsing en dat het rekenprogramma elk knooppunt in de 
constructie een probeerwaarde in kracht en verplaatsing geeft en hierbij steeds dichter bij de 
eindtoestand probeert te komen. Het iteratieproces kan voorgesteld worden als een verticaal 
koord met onderaan een kogel . Wanneer het koord in beweging wordt gebracht en gaat 
zwaaien, zal het zolang uitwijken totdat het weer in rust is en verticaal hangt. De uitwijkingen 
van het koord worden steeds kleiner en dichter bij de verticale eindtoestand. GSA noemt de 
uitwijkingen "cycles" en heeft in de meest complexe berekeningen van dit onderzoek 
ongeveer 2 miljoen "cycles" nodig gehad. Een iteratieproces convergeert nooit tot het exacte 
resultaat, maar geeft een benadering van het evenwicht dat nagenoeg exact is. Het 
programma is dus nooit in staat om het koord helemaal verticaal te laten hangen, maar wel 
bijna verticaal. De nauwkeurigheid van het eindresultaat is ingesteld op 1 *10'5 N. en dit is 
dus nauwkeurig genoeg . 

"The analysis of ties and struts uses an iterative salution technique. This means that each laad case has to 
be considered separately. The report view shows the number of iterations required for convergence. lf the 
salution fails to converge the number of iterations and the convergence toleranee can be modified in the 
'Advanced ' dialog in the Analysis Wizard." 

(Bron: Oasys Ltd 2005 , GSA8 Manual) 
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3D Adaptable Building Skin Afstudeerscriptie, Appendix 

8.1.2 Kinetische energie. 
Kinetische energie is een vertaling van snelheid en massa. De beginpositie van de constructie 
wordt vertaald in een energiewaarde en de externe belasting wordt hieraan toegevoegd. Door 
elk knooppunt te verschuiven naar een andere locatie, ontstaat een trilling zoals afgebeeld in 
figuur 8.1.1. Deze trilling heeft een kinetische energiewaarde als functie van de tijd 
(frequentie). GSA [1] probeert de maximale energiewaarde van de totale constructie te 
vinden door elk knooppunt telkens opnieuw te verschuiven en te laten trillen. In figuur 8.1.1 
is afgebeeld hoe de curve van kinetisch energie eruit ziet. De top van deze curve is de 
maximale energiewaarde van de totale constructie. GSA [1] zoekt in "cycles" naar dit punt. 
Bij elke "cycle" berekent hij de afgeleide van de kinetische energie en bekijkt of deze positief, 
negatief of nul is. Wanneer hij positief is, zit hij aan de rechterzijde en negatief aan de 
linkerzijde van de top van de curve. Dit betekent dat hij de knoop te ver respectievelijk niet 
ver genoeg heeft verplaatst. Wanneer hij de maximale kinetische energie heeft gevonden, 
dan is de richtingscoëfficiënt nul en heeft de constructie met de externe belasting evenwicht 
bereikt. 

Ek(kinetic energy) 

P;.t -t--+-----1----11---------""'r-.. 

Ek;.t 

Time 

·-I !.;., 

Kinetic energy of strudure 

Figuur B.l . ! : Curve van kinetische energie 
(Bron: Oasys Ltd 2005, GSA8 Manual) 

"Kinetic damping is unrelated to conventional conceptsof damping used in structural dynamic analysis. ft is 
an artificial control to reduce the magnitude of the vibration in order to make it come to rest. ft is based on 
the behaviour of structures with only one degree of treedom or the vibration of a multiple degree of treedom 
structure in a single mode. Forthese cases it is known that the structure 's kinetic energy reaches a 
maximum at the static equilibrium position. 

The structure's kinetic energy is monitored in the analysis at each time increment. The Kinetic energy 
increases as equilibrium is approached and starts to decrease once the equilibrium point is passed. Once 
the kinetic energy starts to decrease, an estimate of the equilibrium position of the structure can be 
interpolated trom the previous cycles." 

(Bron: Oasys Ltd 2005, GSA8 Manual) 
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3D Adaptable Building Skin Afstudeerscriptie. Appendix 

8.1.3 Viseaus Damping 

8.1.3.1 GsRelax Static 
Alle onderzochte modellen zijn berekend volgens geometrisch niet lineaire berekeningen. GSA 
[1] lost geometrisch niet lineaire berekeningen op in de "sotver GsRetax" met de "sotution 
option: Statie". Deze oplossingsmodule maakt gebruik van demping van kinetische energie 
(damping kinetie energy), voor te stellen als een veer die wordt belast door een kracht en na 
enkele trillingen zijn evenwicht vindt (figuur 3). Dit is weer een iteratief proces dat de 
mogelijkheid biedt te werken met grote vervormingen en een uitvoer met juiste resultaten. 
De optie "Statie" wil zeggen dat de constructie is verbonden aan de vaste wereld. De 
constructie kan dus wel vervormen, maar zal zich niet in zijn geheel verplaatsen (dynamisch). 

''The GsRelax solver uses an iterative process controlled by damping .. .. " 

(Bron: Oasys Ltd 2005, GSA8 Manual) 

8.1.3.2 

mo~t nubalauced po;;iliou. 
zem ;;p~ed p<l:'itiou. 
ma:x a<·.-d~.-:rliou po,itiou 

~qni.Libo.i1uu po~iti<>u. 
nl:.xirram1 ~ed po:'ition. 
a<"<.d~tatioo =(I positiou. 
m:o: kimtic euCJ"gy posiliou 

<il.u':ltiou 

Vibration of the slructure 

Figuur B.l.2: Visualisatie van demping 
(Bron: Oasys Ltd 2005, GSA8 Manual) 

Viscous Damping en Artificial Viscous Damping 
Viseaus Damping is een van de twee vormen van demping die GSA [1] gebruikt in zijn 
oplosmethoden. In de eerste vorm, Viseaus Damping, wordt de kracht in de knopen gedempt 
en daarmee de trilling in de iteratieve berekening. Deze methode is dus gebaseerd op 
krachten (kinetische energie). De tweede methode, Artificial Viseaus Demping, is gebaseerd 
op verplaatsing. Deze methode dempt de verplaatsing van de knopen en daarmee de snelheid 
van de trillingen. Voor beide methoden gaat hetzelfde principe op als afgebeeld in figuur 
B.l.l. 

Beide methoden zijn een goede toepassing om een constructie te berekenen. GSA [1] schrijft 
voor dat wanneer een van de methoden geen evenwicht bereikt, kan de andere methode 
gebruikt worden. Dit is erg vaag. Wanneer het programma een berekening uitvoert, kan 
gezien worden waarom de ene methode beter werkt dan de andere. Dit is natuurlijk voor elke 
invoer anders. 

Two types of artificial damping are used - Kinetic Damping & Viscous Damping. There are two types of viscous 
damping, one is viscous damping and one is artificial viscous damping. Viscous damping will apply the specified (or 
automatically selected) percentage of the critica! damping to the system. Artificial viscous damping will artificially 
reduce the velocity at each cycle by the specified (or automatically selected) percentage. Once artificial viscous 
damping is used, kinetic damping will be disabled automatically. By applying one or bothof these artificial damping 
methods, the vibration will gradually come to rest at the equilibrium position and this will be the solution given by 
dynamic-relaxation analysis. 

(Bron: Oasys Ltd 2005, GSA8 Manual) 
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JD Adaptable Building Skin Afstudeerscriptie. Appendix 

8.2 Rigid Constraints 
Een "Rigid Constraint" is een functie die wordt toegevoegd in de berekening van het 
mechanisme. Deze functie zorgt dat men bijvoorbeeld twee knopen aan elkaar kan koppelen 
hen het voorschrift te geven niet ten opzichte van elkaar te mogen verplaatsen of roteren. Dit 
kan reactiekrachten opleveren die worden opgenomen door de Rigid Constraint en deze zijn 
in de resultaten ook afleesbaar. 

In de berekeningen in dit onderzoek zijn alleen Rigid Constraints gebruikt die meerdere 
knopen belemmeren ten opzichte van elkaar te verplaatsen. De knopen werken op deze 
manier samen als een onzichtbaar stijf lichaam. De Rigid Constraints [1] worden ingevoerd 
door één "Master" en eventueel meerdere "Siave" knopen te benoemen. In deze 
berekeningen heeft de toewijzing van "Master" of "Siave" aan bepaalde knopen geen invloed. 
In het opstellen van dit model waren 82 Rigid Constraints nodig. 

In onderstaande figuren zijn balloncellen zichtbaar die in de numerieke berekeningen 
hetzelfde als de cilindrische ballonnen in een echt model zouden moeten vervormen en 
gedragen. Dit gedrag wordt nagebootst met behulp van de staven en met name de Rigid 
Constraints. De Rigid Constraints zorgen bijvoorbeeld dat de cellen als geheel roteren en 
daarbij toch nog het indrukkingsgedrag vertonen van cilindrische ballonnen. Dit is mogelijk 
door bepaalde knopen, verbonden door een stippellijn (als oneindig stijve staaf) in de figuren, 
het voorschrift te geven dat zij niet ten opzicht van elkaar kunnen verplaatsen. 

•fec.,."-~ , ,,----- ~ , . ~~ 

Figuur 8.2.1: Rigid Constraints in de balloncellen 
in onvervonnde toestand. 

Naam: 
Studentnummer: 
Darum: 

A .B. Suma 
0552518 
03-04-2007 

,..::. - --

r 
l _ 

; . 1-UI: 

I 
r 
I 
['"" 
i 

.. ;.c t l . ... 
Figuur 8.2.2: Rigid Constraint in de balloncellen in 
in vervonnde toestand . 

TU Eindhoven 
Faculteit Bouwkunde 
Unit COUT en ADE 

13 



3D Adaptable Building Skin 

Naam: 
Studentnummer: 
Datum: 

A.B. Suma 
0552518 
03-04-2007 

Afstudeerscriptie, Appendix 

TU Eindhoven 
Faculteit Bouwkunde 
Unit COUT en ADE 

14 



3D Adaptable Building Skin Afstudeerscriptie. Appendix 

8.3 Niet lineaire berekeningsmethoden 
Het mechanisme is statisch onbepaald en heeft bij belasting grote vervormingen. Deze 
vervormingen ontstaat door de verticale belasting die horizontaal moet worden afgedragen. 
De ervaring leert dat deze combinatie van belasting en geometrie zorgt voor grote 
vervormingen en hierdoor grote verschillen in krachten in de elementen van het mechanisme. 
Wanneer bijvoorbeeld een kabel horizontaal gespannen wordt en iemand gaat hierop zitten, 
zal men theoretisch oneindig hard moeten trekken om de kabel nog even horizontaal te 
houden als in onbelaste toestand. De kabel zal doorzakken en hoe meer de kabel naar 
onderen zakt hoe minder dat de kabel hoeft te trekken om de vervorming in stand te houden. 

Figuur B.3. I: koorddanser. 
(Bron: http://www.vega.demon.nVpersonen/k-koorddanser.gif) 

Grote vervormingen in de geometrie van de constructie zorgen voor grote verschillen in de 
richting en grootte van de normaalkrachten in staven en kabels. Wanneer getracht wordt de 
berekening uit te voeren als lineaire berekening, geeft GSA een foutmelding dat het model 
een dynamisch mechanisme is dus grote vervormingen heeft. Het mechanisme in de 
doorsnede is daarbij statisch onbepaald en bestaat uit meerdere mechanismen. Hiermee 
wordt bedoeld dat de kabels die door de doorsnede liggen allemaal aparte mechanismen zijn. 
De kabels zijn alleen verbonden aan de staven door zogenaamde "Rigid Constraints" (zie 
appendix B.2). De zes kabels in de doorsnede zijn dus niet aan elkaar verbonden, maar zijn 6 
verschillende samenwerkende systemen. Tussen de kabels liggen de staven (cilindrische 
ballonnen) die eveneens verbonden zijn door "Rigid Constraints". Dit zorgt dat er meerdere 
losse, maar samenwerkende systemen liggen in de doorsnede die uiteindelijk zorgen voor de 
werking zoals deze het meeste lijkt op de doorsnede van 3D Adaptable Building Skin. 

Door de geometrie en verticale belasting van het model geeft GSA zelf al de foutmelding dat 
een lineaire berekening niet mogelijk is vanwege de grote vervormingen. Hij verklaart dat de 
resultaten waarschijnlijk niet juist zullen zijn en dat hij waarschijnlijk geen evenwicht zal 
kunnen vinden. Hij geeft in de foutmelding het advies een geometrisch niet-lineaire 
berekening uit te voeren. 

"Geometrie non-linearity--where the loading causes changes in the shape of the stroefure which must be 
taken into account in order to get an accurate solution." 

(Bron: Oasys Ltd 2005, GSA8 Manual) 
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30 Adaptable Building Skin Afstudeerscriptie, Appendix 

8.4 Patchtest's 

8.4. 1 Rechte glijdende kabel met veren 

8.4.1.1 Rechte glijdende kabel met veren, K=1 0.000 N/mm 
Een rechte glijdende kabel is ingevoerd (figuur B.4. 1.) en aan beide zijden verbonden met 
een veer die op zijn beurt aan de uiteinden is vastgemaakt met een Pin (scharnierende 
oplegging). De stijfheid van de veer is K = 10.000 N/mm aangenomen. Zodoende kan naast 
de GSA berekeningen, een handberekening worden gemaakt waarmee aangetoond kan 
worden dat de resultaten in GSA betrouwbaar zijn. In tabel B.4.1 zijn zowel de resultaten van 
de handberekeningen als de uitvoer van GSA weergegeven. De voorspanning in de 
tussenliggende kabel wordt gevarieerd in zeer kleine tot grotere waarden om te kijken in welk 
gebied de resultaten betrouwbaar zijn. Zodra de voorspanning is aangebracht, zal de kabel 
korter worden waardoor de veren zullen moeten uitrekken. Uiteindelijk ontstaat evenwicht 
waarbij de veren zijn uitgerekt en de kabel korter is geworden, afhankelijk van de 
veerstijfheid K en de grootte van voorspanning Fv. 

F voorspanning 

----------- - ---·~___z..,__ 

Lo=2150 """ 

Figuur B.4.1: Statisch schema patchtest rechte glijdende kabel. 

.. 
Figuur B.4.2: Patchtest veren met een voorspanning van Nywnmanning=3 N, K=IO.OOO N/mm. 

!5./\f'0/l/\/\/\;'-~rv - ) rv ) • ---- ----- -- - •' rv 
Del~ I J_l'l'r 112 ~l~a loè"""a'o""t?l~------"'-LI ______ I!.C!/2'--!D!!l;'\la Lo-:(::..oQl 

'"'~-- ·-VVVV'V\N 1\ 
D{'l!g. l J_l'E'r 

L 0 '~' 2150 MM 

Figuur B.4.3: Ontbinding krachten en elementen Patchtest rechte glijdende kabel. 

Handberekening: 

!J.Lkabel = 2 * !J.Lveer 

!J.L = Nveer 
veer K veer 

2 *!J.Lveer 
-8 =---'='-l,kabel L 

0 

2 * Nveer 
K* L0 

N kabel = EA(81,kabel- 8o) 

2*N F 
N = EA(- veer +-v) 

kabel K* L EA 
0 

N Fv 
veer/ kabel = 2E' A 
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Voorbeeld handberekening F~ = 3 N: 

A = 3,14159mm2 

E = 170000N I mm 2 

L0 = 2l50mm 

K = IOOOON I mm 

N veer/ kabel = -~ +-Fz"-vE_A-= l + 2 * 17g000*3,l4 = 2,858N 

K * L0 l 0000 * 2150 

Afstudeerscriptie, Appendix 

In de resultaten van tabel 8.4.1 komt naar voren dat de residukrachten groter worden bij een 
invoer van Fv<3 N bij een veerstijfheid van K=10.000 N/mm. De resultaten uit de 
handberekeningen verschillen in alle resultaten minimaal met de resultaten van GSA. De 
kleine verschillen zijn te wijten aan de iteratieve oplossingsmethode van GSA. Omdat het 
residu in het geel gemarkeerde gebied groter wordt, worden deze resultaten als minder 
betrouwbaar beschouwd . Omdat er residukrachten optreden, is de constructie theoretisch niet 
in evenwicht. De in dit gebied groter optredende residukrachten kunnen verklaard worden 
door rekenfouten die optreden door de geometrie en eigenschappen van de elementen in de 
constructie die in verhouding zeer groot zijn tot de ingevoerde krachten. In het volgende 
hoofdstuk zal een kleinere stijfheid worden toegepast om te controleren of de resultaten 
hetzelfde zijn. 

Residu = Nkabel- Nveren 

Invoer Handberekening GSA uitvoer 

Fv (N) Nkabellveren (N) Nkabet (N) Nveren (N) Residu (N) Reactiekrachten Fx (N) 

Knoop 1 Knoop 2 

0,1 0,095267042 0,09545 0,09413 0,001 3 -0,09413 0,09413 

... 

0,5 0,47633521 0,4773 0,4707 0,0066 -0,4707 0,4707 

0,6 0,571602252 0,5727 0,5648 0,0079 -0,5648 0,5648 
0,7 0,666869294 0,6682 0,6589 0,0093 -0,6589 0,6589 

0,8 0, 762136337 0,7636 0,7531 0,0105 -0,7531 0,7531 

0,9 0,857403379 0,8591 0,8472 0,0 119 -0,8472 0,8472 

1 0,952670421 0,9545 0,9413 0,0132 -0,9413 0,9413 

2 1 '905340841 1,909 1,883 0,0260 -1,883 1,883 

3 2,858011262 2,862 2,861 0,001 -2,861 2,861 

4 3,810681683 3,816 3,815 0,001 -3,815 3,815 

5 4,763352104 4,77 4,769 0,001 -4 ,769 4,769 

6 5,716022524 5,724 5,723 0,001 -5,723 5,723 
7 6,668692945 6,678 6,677 0,001 -6,677 6,677 

8 7,621363366 7,632 7,63 0,002 -7,63 7,63 

9 8,574033786 8,586 8,584 0,002 -8,584 8,584 

10 9,526704207 9,54 9,538 0,002 -9,538 9,538 
Tabel 8.4 .1: Resultaten Patchtest veren K=IO.OOON/mm. 
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8.4.1.2 Rechte glijdende kabel met veren, K=1 0 N/mm 
In de volgende Patchtest is hetzelfde statisch schema gebruikt als in de figuren B.4.1 en 
B.4.2. De stijfheid van de veer is nu verlaagd naar K= 10 N/mm . De resultaten in tabel B.4.2 
zijn afkomstig uit het rekenprogramma GSA en onderstaande handberekening. In de tabel is 
te zien dat een voorspanning in de kabel van F=4 N bij een veerstijfheid van K= 10 N/mm 
geen exact evenwicht bereikt. Een invoer met een veerstijfheid lager dan K=10 N/mm moet 
met voorzichtigheid bekeken worden. Het blijkt echter dat de resultaten steeds nauwkeuriger 
worden naarmate de voorspankracht hoger wordt. Vanaf Fv>4N zijn de resultaten namelijk 
exact. De onnauwkeurigheid van de geel gemarkeerde resultaten is wellicht toe te schrijven 
aan de lage kracht, de slappe veer en de relatief grote doorsnede van de kabel. De 
constructie heeft moeite met zulk een kleine invoer en laat bij de kleinste invoer alleen 
spanningen in de veren zien. Dit betekent dat het verschil van veerstijfheid en de doorsnede 
eigenschappen van de kabel niet te groot mogen zijn. In onderstaande handberekening is de 
rek berekend bij een voorspanning van Fv=3N. Te zien is dat de rek zeer laag is. Het is 
mogelijk dat GSA een eindig aantal getallen achter de komma in zijn berekening meeneemt, 
waardoor geen spanning wordt gemeten en de resultaten naar nul worden afgerond. 

Voorbeeld handberekening Fv = 3 N: 

A=3,14159mm2
, E=170000N/mm 2

, L0 =2150mm, K=10N/mm 

N veerikabel - ;EA 2 * 17g000 * 3 14 = 0,0592N 
1+-- 1+ ' 

K * L0 10 * 2150 

Mveer = _!!__ = 
0

•
0592 

= 0 00592mm 
K veer 10 ' 

G = 2 * Mveer = 0,01184 = 5 5 * 10_7 

kabel L 2150 ' 
0 

Residu = Nkabel- Nveren 

Invoer Handberekening GSA uitvoer 

fv (_N}_ Nkabellveren ( N) Nkabet (N) Nveren (N) Residu (N) 

0,1 0,001973128 0 0,002562 -0,0026 

.. . 
0,5 0,009865638 0 0,01281 -0,0128 

0,6 0,011838766 0 0,01537 -0,01 54 

0,7 0,013811894 0,01205 0,01479 -0,0027 

0,8 0,015785021 0,01377 0,0169 -0,0031 

0,9 0,017758149 0,1549 0.01901 -0.1 359 

1 0,019731277 001721 0,021 12 0,0039 

2 0,039462553 0,03442 0,04225 ·0,0078 

3 0,05919383 0,05163 0,06337 -0 ,01 1'14 

4 0,078925106 0,06883 0,0845 -0,01567 

5 0,098656383 0,1052 0,1052 0 

6 0,118387659 0,1263 0,1263 0 
7 0,138118936 0,1473 0,1473 0 

8 0,157850212 0,1683 0,1683 0 

9 0,177581489 0,1894 0,1894 0 

10 0,197312765 0,2104 0,2104 0 
Tabel 8.4.2: Resultaten Pa tchtest veren K= IO N/mm. 

Naam: 
Studenmummer: 
Datum: 

A.B. Suma 
0552518 
03-04-2007 

Reactiekrachten Fx (N) 

Knoop 1 Knoop 2 

-0,002562 0,002562 

-0,01281 0,01281 

-0,01479 0,01479 

-0,01479 0,01479 

-0,0169 0,0169 

-0,1549 0,1549 

-0,02112 0,02112 

-0,04225 0,04225 

-0,06337 0,06337 

-0,0845 0,0845 

-0,01052 0,01052 

-0,1263 0,1263 

-0,1473 0,1473 

-0,1683 0,1683 

-0,1894 0,1894 

-0,2104 0,2104 
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8.4.2 Geweven glijdende kabel met veren 

8.4.2.1 Geweven glijdende kabel met veren, K=1 0 N/mm 
Nu is een glijdende kabel ingevoerd die langs enkele knopen zal glijden in overeenstemming 
met de geometrie van een kabel in de doorsnede van 30 Adaptable Building Skin (Appendix 
12.5 en 12.6). De veerstijfheid is K=10 N/mm en de voorspanning F is weer variabel. Het 
statische schema van deze constructie is vergelijkbaar met figuur 8.4.1. Het enige verschil is 
dat de kabel langs enkele knopen zal glijden en hierdoor enkele bochten heeft. In figuur 8.4.4 
is te zien dat de normaalkracht in de kabel dezelfde waarde heeft als in de veren. 

Figuur B.4.4: Patchtest glijdende kabel met een voorspanning van Nvooqpanning=2 N. K=IO N/mm. 

Voorbeeld handberekening Fv = 3 N: 

A= 3,14159rnm2 
1 E = 170000N I mm 2 

1 K =ION I mm 
L0 = 8 * 104,6614 + 7 * 150 + 2 * 325 = 2537,29mm 

Fv 3 
2EA = 2*170000*314 =0,069609324N 

1+-- 1+ ' 
N veer I kabel = 

K*L0 10*2537,29 

M = _!!_ = 0,0592 = 0,00592mm 
veer K veer } Q 

& = 2*!J.Lveer = 0,01184 = 55 *l0-7 
kabel L 2537 29 ' 

0 ' 

Residu = Nkabel- Nveren 

Invoer Handberekening GSA uitvoer 

fv (N) Nkabellveren (N) Nkabet (N) Nveren (N) Residu (N) Reactiekrachten Fx (N) 

Knoop 1 Knoop 2 

0,1 0,002320311 0 0,00264 -0,0026 -0,00264 0,00264 

. .. 

0,5 0,011601554 0 O,Q132 -0,0132 -0,0132 0,0132 

0,6 0,013921865 0 0,01584 -0,0158 -0,01584 0,01584 

0,7 0,016242176 0,01654 0,01623 0,0003 -0,01623 0,01623 

0,8 0,018562486 0,01891 0,01855 0,0004 -0,01855 0,01855 

0,9 0,020882797 0,02087 0,02087 0 -0,02087 0,02087 

1 0,023203108 0,02319 0,02319 0 -0,02319 0,02319 

2 0,046406216 0,04639 0,04639 0 -0,04639 0,04639 

3 0,069609324 0,06958 0,06958 0 -0,06958 0,06958 

4 0,092812432 0,09277 0,09277 0 -0,09277 0,09277 

5 0,116015539 0,116 0,116 0 -0,116 0,116 

6 0,139218647 0,1392 0,1392 0 -0,1392 0,1392 

7 0,162421755 0,1623 0,1623 0 -0,1623 0,1623 

8 0,185624863 0,1855 0,1855 0 -0,1855 0,1855 

9 0,208827971 0,2087 0,2087 0 -0,2087 0,2087 

10 0,232031079 0,2319 0,2319 0 -0,2319 0,2319 
.. 

Tabel B.4.3: Resultaten Patchtest gl11dende kabel, K= I 0 N/mm . 
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Uit tabel B.4.3 blijkt dat de "Sliding Cable" beter presteert wanneer zij wordt ingevoerd in een 
geometrie waarbij zij langs knopen kan glijden die niet op één lijn liggen. Geconcludeerd kan 
worden dat een Sliding Cable verbonden door veren met een veerstijfheid K> 10 N/mm vrijwel 
altijd juiste resultaten geeft, behalve bij zeer lage invoer van krachten. De onjuiste resultaten 
en het optreden van residukrachten zijn weer te verklaren door het te grote verschil in 
elementeigenschappen en de grootte van krachten. 

8.4.2.2 Geweven glijdende kabel met veren, K=1 N/mm 
Aangezien in het mechanisme onderzoek een veerstijfheid van K = 1 N/mm wordt toegepast, 
is deze stijfheid ook onderzocht op juistheid van resultaten. De constructie is exact hetzelfde 
als in hoofdstuk 4.2.1. Het enige verschil is de stijfheid in de veren. Figuur B.4.5 laat zien dat 
tot Nvoorspanning=6 N/mm de kabel geen normaalkracht heeft, terwijl de normaalkracht hier 
gelijk zou moeten zijn aan de normaalkracht in de veren. Dit is wederom te verklaren door 
afrondfouten in de spanningen. 

Voorbeeld handberekening Fv = 3 N: 

A=3,14159mm2
, E=170000Nimm 2

, L0 =2537,29mm 

K = IN/mm 

N Fv 
veerikabel = 2EA 

1+
K* L0 

3 
2 * 170000 * 314 = 0,007 1IN 

1+ ' 
I* 2537,29 

Invoer Handberekening 

Fv (N) Nkabel/veren ( N) Nkabel (N) Nveren (N) 

0,1 0,00023698 0 0,000275 

... 
0,5 0,001184899 0 0,00 1376 

0,6 0,001421879 0 0,001651 

0,7 0,001658859 0 0,001926 

0,8 0,001895839 0 0,002201 

0,9 0,002132819 0 0,002477 

1 0,002369799 0 0,002752 

2 0,004739598 0 0,005503 

3 0,007109396 0 0,008255 

4 0,009479195 0 0,011007 

5 0,011848994 0 0,013759 

6 0,014218793 0 0,015997 

7 0,016588592 0,01664 0,016558 

8 0,018958391 0,019017 0,019858 

9 0,021328189 0,021394 0,022382 

10 0,023697988 0,023698 0,023771 

GSA uitvoer 

Residu (N) Reactiekrachten F, (N) 
Knoop 1 Knoop 2 

-0,0003 -0,000275 0,000275 

-0,0014 -0,001376 0,001376 

-0,001 7 -0,001651 0,001651 

-0,0019 -0,001926 0,001926 

-0,0022 -0,002201 0,002201 

-0,0025 -0,002477 0,002477 

-0,0028 -0,002752 0,002752 
-0,0055 -0,005503 0,005503 

-0,008255 -0,008255 0,008255 
-0,011007 -0,011007 0,011007 

-0,013759 -0,013759 0,013759 

-0,015997 -0,015997 0,015997 

8,2E-05 -0,016558 0,016558 

-0,000841 -0,019858 0,019858 

-0,000988 -0,022382 0,022382 

-7,3E-05 -0,023771 0,023771 
.. 

Tabel B.4.4: Resultaten Patchtest gliJdende kabel. K=l N/mm . 

Bij zeer lage krachten blijkt de invoer niet betrouwbaar. Dit kan te wijten zijn aan de eindige 
precisie van het rekenprogramma. Het gaat hier om erg lage krachten met zogezegd een 
schijnnauwkeurigheid. De oplossingsmethode met behulp van iteratie blijkt gevoelig voor de 
verhouding tussen veerstijfheid en krachtgrootten. Kleine iteratie onnauwkeurigheden zijn te 
zien in de rechter kolom. De grootte van de fout is echter marginaal. Geconcludeerd kan 
worden dat normaalkrachten vanaf N=6N bij berekeningen met een veerstijfheid K=1 N/mm 
genoeg betrouwbaar zijn. 
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8.5 Verdeling belastingen 
In het rekenprogramma GSA kan geen verdeelde Q-last op de kabels worden aangebracht. 
De belasting is daarom verdeeld over bepaalde knooppunten die op gelijke afstand aan de 
bovenzijde van de doorsnede liggen. 

In figuur B.5.1 is het bovenaanzicht van een 3D Adaptable Building Skin weergegeven, waarin 
de staven te zien zijn die aan het oppervlak liggen. De locaties van elke doorsnede zijn 
gemarkeerd met de blauwe stramienlijnen. In het bovenaanzicht bestaat het element uit een 
vierkant raamwerk. In appendix 12.1 is dit figuur groter weergegeven. 

Naam: 
Studemnummer: 
Datum: 

: ---1 +;=+ ~~ 
- 1 1-J-1+-i-
~- I ~ - 1 - 1-1 
-r -~ - 1- - -1--: -+--
l t l - l - !- 1 

-~- I · l - I -r-· l 
-1 I r - 1-- : t-

--1 - l -t- i- --11 
H' "U "'l 1"11 

~t. . AU 

Figuur B.5.1: Bovenaanzicht en doorsneden structuur gevelelement. 
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De verdeling van de belasting per doorsnede is als volgt verdeeld. Het totale oppervlak van 
het gevelelement is verdeeld in kleine oppervlakken die door alle doorsneden gedragen 
worden. De gearceerde vlakken in figuur 8.5.2 geven het oppervlak aan dat per doorsnede 
wordt gedragen. In appendix 12.2 is deze figuur groter weergegeven. 

I -
----+. 
--1·- ;!Ç 
- ,-

Figuur 8.5.2: Bovenaanzicht van het dragend oppervlak per doorsnede. 

Omdat het constructieve gedrag en de samenwerking tussen de haaks op elkaar staande 
doorsneden in samenwerking met de cilindrische ballonnen nog niet bekend is, is een 
aanname gedaan voor de wijze van aangrijpen van de belasting. Er wordt een belastingsveld 
aangenomen die alle krachten opneemt over het gearceerde oppervlak in figuur 8.5.2. In de 
kruispunten van de doorsneden wordt de belasting over twee doorsneden verdeeld en is de 
Q-last per doorsnede lager. 
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Figuur 8.5.3: Verdeling belasting over de doorsnede. 

Afstudeerscriptie, Appendix 

De doorsnede is opgebouwd uit stalen kabels en cilindrische ballonnen. De cilindrische 
ballonnen in de 2 dimensionale doorsnede worden vertaald als ballonstaven. In het 
rekenprogramma GSA worden deze elementen respectievelijk ingevoerd als "Sliding Cables" 
en "Bars". Een vereenvoudigde geometrie met de belastingswaarden verdeeld over de 
knooppunten is te zien in figuur B.5.4. en BS.S. Na het bepalen van de representatieve 
belastingen kunnen in appendix 6 de waarden van de belastingen op de doorsnede worden 
gezet. 

/ 
/ , , 

J !50,0 
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Figuur 8.5.4: Geometrie en verdeelde 0-last. 
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Figuur B.5.5: Geometrie en belastingswaarden (%) verdeeld over de knooppunten. 

De Q-lasten zijn per veldknoop gelijk door de gelijkmatige en repeterende geometrie. De 
breedte van elk dragend stuk is Bverd=112,5 mm oplopend van Q=O% tot Q=lOO%. De 
knoopbelastingen aan de randen zijn niet hetzelfde als in het veld en dragen een breedte van 
Brand=75 mm oplopend van Q=O% tot Q,and=Q=67,67% 

fveld,d = 1h*Bveld*Qd = 1h*112,5*Qd 
Frand,d = 1h*Brand*Qrand,d = 112*75*Qrand,d 
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8.6 Bepalen representatieve belasting 

8.6.1 Eigen gewicht 
Hoeveelheden per doorsnede zijn gebaseerd op bevindingen in "Deel 1: 30 Adaptable 
Building Skin, hoofdstuk 6.3" met voorzieningen voor een manipuleerbare vervorming. De 
veldknopen nemen Qveld=lOO% belasting op, de randknopen Qrand=67,67% (Appendix 5). De 
draagbreedte B (mm) per doorsnede is afgeleid van Appendix 6. 

Stalen kabels: 
Per doorsnede lopen 6 kabels met een totale lengte van lstalen kabels=13,8 m. 
Het gewicht van een kabel met een doorsnede van 2 mm Mstalen kabels=O,l53 N/m 
Totaal gewicht van de kabels per doorsnede Fstalen kabels=2,1 N 

Extra stalen kabels: 
Per doorsnede lopen 2 kabels met een totale lengte van 4xtra kabels=4,8 m. 
Het gewicht van een kabel van met een doorsnede van 3 mm Mextra kabels=0,313 N/m. 
Totaal gewicht van de kabels per doorsnede Fextra kabels= 1,50 N. 

Mantelbuizen: 
Per doorsnede loopt lmantelbuis= 10,26 meter mantelbuis. 
Het gewicht van een mantelbuis van 190 mm (d=6 mm) is Mmantelbuls=0,19 N. 
Totaal gewicht van de mantelbuizen per doorsnede Fmantelbuls=1,95 N. 

Extra mantelbuizen: 
Per doorsnede loopt 4xtra mantelbuis= 1, 71 meter extra mantelbuis. 
Het gewicht van een mantelbuis van 190 mm (d=8 mm) is Mextra mantelbuis=0,46 N. 
Totaal gewicht van de extra mantelbuizen per doorsnede Fextra mantelbuis=O, 79 N. 

Cilindrische ballonnen: 
Per doorsnede lopen 4>auonnen=8 meter cilindrische ballon van ETFE folie. 
Het oppervlak per meter lengte bedraagt Aballonnen=1,414 m 2

• 

Het gewicht per oppervlak is onbekend. 
Totaal gewicht van de cilindrische ballonnen per doorsnede dus ook onbekend. 

Aluminium klemmen: 
De aluminium klemmen wegen per stuk Falu klemmen=0,07 N (7 gram). 
Elke doorsnede bevat n=54 klemmen. 
Totaal gewicht van de aluminium klemmen per doorsnede is Faluklemmen=3,78 N. 

F.g.drsn ,rep = IP.g,drsn = 2,1 + 1,5 + 1,95 + 0,79 + 3,78 = 1 0,12N (excl. cilindrische ballonnen) 

Q Feg ,drsn ,rep = 10'12 =5,19Nim=0,00519N/mm 
eg,drsn,rep = B },95 

Gezien het de onbekende massa van de cilindrische ballonnen en het lage eigen gewicht van 
de overige materialen, schat ik het eigen gewicht op maximaal 50 N per doorsnede. 

F eg,drsn,aanname,rep = 50N 

Verdeelde belasting eigen gewicht oer doorsnede: 

Q = Feg,drsn,aanname,rep = _22..._ = O 02564 N/ 
eg,vetd,rep L 1950 , I mm 

drsn 

Veld(lOO%) 

Rand(66,67%) Error! Objects cannot be created from editing field codes. 

Naam: 
Studenlnummer: 
Oarum: 

A.B. Suma 
0552518 
OJ-04-2007 

TU Eindhoven 
Facuheil Bouwkunde 
Unil COUT en AOE 

27 



3D Adaptable Building Skin Afstudeerscriptie, Appendix 

8.6.2 Windbelasting 
Om voor extreme situaties een toepasbaar element te ontwikkelen, wordt uitgegaan van 
extreme windbelasting. De windbelasting wordt niet dynamisch, maar· als statische belasting 
bekeken. De uitgangspunten in de onderstaande berekeningen zijn gebaseerd op een gebouw 
met eigenschappen waarbij de windbelasting maximaal zou zijn. 

Hoogte gebouw = 50 meter 
Breedte gebouw = 10 meter 
Meetwaarde aan een vlakke gevel, loodrecht op de windrichting. 
Gebied I, onbebouwd. 
Strookbreedte volgens figuur B.6.2: 0,225 meter. 

cdim = 0,92 
Pw = 1,62 kN/m 2= 0,00162 N/mm 

Lokaal aangrijpende windbelastingsfactor (NEN6702): 
Cpe,loc,gevels = 0, 9 
Cpe,loc,daken = 1,2 maatgevend 
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Figuur 8.6.1: Factor helling dak en windbelasting. 
(Bron: NEN6702) 

A,--~ 

Figuur B.6.2: groottefactor gevelelement 
(Bron: NEN6702) 

P..-ind rep = Cdim * C,oc doken * P.v = 0,92 * 1,2 * 0,00162 = 0,0017885 o/n · · mm 

Verdeelde windbelasting per doorsnede: 

Veld(100%) Qwind,veld,rep = Pwind,drsn,rep * B = 0,0017885 * 225 = 0,402%m 

Rand(66,67%) 

Naam: 
Studentnummer: 
Datum: 

A.B. Suma 
0552518 
03-04-2007 

Q..-ind ,rond,rep = 66,67% * Qwind ,rand ,rep = 0,667 * 0,402 = 0,268 %m 

TU Eindhoven 
Faculteit Bouwkunde 
Unit COUT en ADE 

28 



3D Adaptable Building Skin Afstudeerscriptie, Appendix 

8.6.3 Sneeuwbelasting 
Wanneer het element op een dak zal worden gebruikt, kan het te maken krijgen met een 
hoge sneeuwbelasting. Aangezien het element vervormbaar is en holle vormen kan 
aannemen, moet men ervan uitgaan dat in een extreme situatie deze holle vormen ook 
gevuld zijn met sneeuw (figuur B.6.3). De sneeuw die bovenop het dakvlak ligt zal zich door 
de wind echter weer enigszins verdelen. Om deze extra belasting te benaderen, wordt de 
sneeuwbelasting verhoogd met een factor van 1,33. Wanneer het element doorbuigt c.q. 
vervormt, zal de hoogte niet meer bedragen dan 318 mm (de dikte van het element). Ter 
benadering betekent dit een extra volume van ongeveer 1,33 maal 350 mm. 

1950 

Figuur 8.6.3: Sneeuwbelasting in extreme toestand. 

Dak wordt aangenomen als vlak; a=O' 
Strookbreedte: 0,225 meter. 

c1 = o,8 
Psneeuw,rep = 0,7 kl\l/m 2 = 0,0007 N/mm 
Factor = 1,33 

P.neeuwrep = C; * Csnee~wrep *Factor= 0,8* 0,0007 *1,33 = 0,0007448N I · '· lmm 

Verdeelde sneeuwbelasting per doorsnede: 

Veld(100%) Qsneeuw,veld,rep = P.neeuw,drsn,rep * B = 0,0007448 * 225 = 0,1676 %m 
Rand(66,67%) Qsneeuw rand rep = 66,67% * Qsneeuw rand rep = 0,667 * 0,1676 = 0,11 NI 

· · · · lmm 
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8.6.4 Maatgevende belastingen 
Veiliqheidsklasse 3: 

Qg,d = Qg,rep * r [;g = Qg,rep * 1,2 

Qq,d = Qq,rep * r [;q = Qq,rep * 1,5 

BGT (N/mm) UGT (N/mm) 
Belastingen 

Veld Rand Veld Rand 
Eigen gewicht 0,0256 0,0171 0 0308 0,0205 
Windbelasting 0 402 0 268 0 603 0 402 
Sneeuw 0 1676 0 110 0,2514 0 1676 

Totaal: 

Combinatie 1 
(UGT) 

Veld Rand 
0,0308 0 0205 
0 603 0 402 

0,6348 0,4225 
Tabel B.6.1: Representatieve belastmgscombmahes 

Maatgevende belastingscombinatie: Eigen gewicht + Sneeuw! 

Combinatie 2 
(UGT) 

Veld Rand 
0,0256 0,0171 

0 2514 0 1676 

0 277 0 1847 

Maatgevende belasting Eigen Gewicht + Wind vertaald naar puntlasten. 
Volgens Appendix 5 krijgt elke knoop aan de bovenzijde van de doorsnede een bepaald 
oppervlak te dragen. Dit oppervlak kan worden vertaald naar een puntlast, welke ingevoerd 
kan worden in het rekenprogramma GSA. De repeterende bovenzijde van de doorsnede 
maakt het mogelijk om bijna overal dezelfde gelijkmatig verdeelde belasting te kunnen 
invoeren (figuur B.6.4). De maatgevende belasting is als volgt vertaald: 

BGT: 

Fveld e = 1/2* Bveld *Qveldre = 1/2*112,5*0,1932 = 10,8675N 
,rp /2 ' P 72 

Frand,rep =/i* Brand * Qrand,rep =/i* 75 * 0,1271 = 4,766N 

UGT: 

Fveld,d =/i* Bveld * Qveld,d = /i* 112,5 * 0,6348 = 35,64N 

Frand,d =/i* Brand * Qrand,d =/i* 75 * 0,4225 = 15,84N 

" 
a 
c 

"' 
_: 

r =35,64 
f =Jj,61, 

r =\5,84 1 

[, / 

" ~ 

F 35,61 
F =3S,61 

.l \1 

F =35,60: 
f"=35,61 

V '/ 

f 35,64 
f =35,61 

f - ]~.64 
F=J5,64 

I 
I 

- " 35,64 
F =35,64 

' 

F= 35,64 F 3~.64 
f' = J5.6~ r=35,6'+ 

.], I l I 
r =:5.84 

l 

·- ~. 

500 ~ • .l i ]j ' 

Figuur B.6.4: Geometrie en belastingswaarden (N) verdeeld over de knooppunten. 
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B. 7 Explorerend onderzoek mechanisme 

B. 7. 1 Resultaten veren zeer stijf 
Er is geprobeerd om te rekenen met een fictieve stijfheid in de ballonstaven van Efictlet= 100 
N/mm, maar het rekenprogramma GSA vond hier na vele "cycles" geen evenwicht. Verder 
lijkt een lagere waarde dan Encuet= 1 N/mm toepassen niet reëel. 

E ficuet. ballonstaven N max randkabels N max middenkabels N gem,kabels N ballonstaven 

(N/mm) (N) (N) (f'Ü (N) w(mm) 

90 1027 170 598,5 181 58,78 
80 1043 160,4 601,7 170,8 59,28 
70 1062 149,7 605,85 159,5 59,82 
60 1085 138 611,5 146,7 60,45 
50 1113 125 619 132,2 61,17 
45 1130 118 624 124,2 61,58 
40 1149 110,4 629,7 115,6 62,03 
35 1171 102,3 636,65 106,1 62,54 
30 1194 93,26 643,63 95,37 63,07 
25 1221 83,33 652,165 83,63 63,65 
20 1252 72,51 662,255 70,74 64,2 
15 1289 60,52 674,76 56,42 65,05 
10 1334 46,33 690,165 39,98 65,87 
5 1403 29,27 716,135 35,67 67,07 

1 1657 13,84 835,42 22,51 73,34 
.. 

Tabel 8 .7.1 : Resultaten veren zeer stqf. 

B. 7.2 Resultaten ballonen zeer stijf 
Bij de stijfheden van de veren is getracht te rekenen met K=120 N/mm, maar na vele 
"cycles" gaf het programma nog geen evenwicht. Een lagere waarde dan K= 1 N/mm 
toepassen is ook hier niet reëel. 

N max randkabels N max middenkabels N gem,kabels N ballonstaven 

K veren (N/mm) (N) (N) .(N) (N) 

110 427,2 174,3 300,75 289,8 
100 413,5 172,3 292,9 295,2 
90 398,6 170 284,3 298,2 
80 382,3 167,3 274,8 299,8 
70 364 ,3 164,2 264,25 300,1 
60 344,2 160,5 252,35 299,4 
50 321 ,5 156 238,75 297,6 
45 309 153,4 231 ,2 296,2 
40 295,4 150,4 222,9 294,3 
35 280,6 147 213,8 291,8 
30 264,4 143 203,7 288,8 
25 246,4 138,3 192,35 284,7 
20 226,1 132,6 179,35 279,1 
15 202,5 125,4 163,95 271 
10 188,6 115,4 152 257,5 
5 168,8 99,5 134,15 229,5 
1 115 71,24 93,12 126 .. 

Tabel 8 .7.2: Resultaten, ballonstaven zeer stuf. 
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8.8 Resultaten bepaling stijfheden elementen 

8.8.1 Resultaten in lokaal gebied van stijfheden 
In de volgende tabellen worden de resultaten gegeven die het rekenprogramma GSA gaf na 
berekeningen volgens de aangegeven invoer. De rood gemarkeerde waarden vonden in het 
rekenprogramma geen evenwicht na zeer lange rekentijd. Uit het mechanisme onderzoek 
blijkt dat deze waarden wel op zijn minst in de buurt moeten liggen van het uiteindelijke 
resultaat. Om een beter beeld in de grafieken te kunnen geven, zijn deze waarden toch 
meegenomen om het verloop van het gedrag aan te kunnen tonen. Deze resultaten worden 
uiteindelijk niet gebruik in de bepaling van het mechanisme. 

Resultaten Normaalkrachten (_Nl_in de randkabels: 
Efic=50 Efic=40 Efic=30 Efic=20 E"c=10 E"c=1 

K (N/mm) (Nimm) (N/mm) (Nimm) (N/mm) (Nimm) (N/mm) 
10 196,4 200,8 207,6 219,6 247,4 551 ,2 
20 261,5 268,9 280,3 299,5 341 641,4 
30 311 320,8 335,4 359,8 409,7 750,9 
40 351 ,8 363.5 380,6 409 464,5 823,5 

50 386,9 400 419,2 450,7 510,2 906,1 
Tabel 8 .8. 1: Resultaten normaalkrachten randkabels (N) . 

Resultaten Normaalkrachten (N) in de middenkabels: 
Efic=50 Efic=40 Eoc=30 Eoc=20 Eoc=10 Efic=1 

K (N/mm) (N/mm) (Nimm) (N/mm) (N/mm) (N/mm) (N/mm) 

10 89,25 84,95 78,77 69,31 50,2 0 
20 88,17 81,87 73,13 61,19 40,33 0 
30 85,01 77,57 68,07 55,38 35,82 0 
40 81,64 73,62 64,1 51,35 33,21 0 
50 78,5 70,63 60,89 48,52 31,39 30,14 

Tabel 8 .8.2: Resultaten normaalkrachten middenkabels (N). 

Resultaten qemiddelde Normaalkrachten (N) in de kabels: 
Efic=50 Efic=40 Efic=30 Efic=20 Efic=10 Enc=1 

K (N/mm) (N/mm) (N/mm) (N/mm) (N/mm) (N/mm) (N/mm) 
10 142,825 142,875 143,185 144,455 148,8 275.6 
20 174,835 175,385 176,715 180,345 190,665 320,7 
30 198,005 199,185 201,735 207,59 222,76 375,45 
40 216,72 218,56 222,35 230,175 248,855 411 ,75 

50 232,7 235,315 240,045 249,61 270,795 468,12 
Tabel 8.8.3: Resultaten gemiddelde normaalkrachten kabels (N). 

Resultaten Normaalkrachten (N) in de ba/lonstaven: 
Efic=50 Eoc=40 Eoc=30 E"c=20 Eoc=10 Efic=1 

K (N/mm) (N/mm) (N/mm) (N/mm) (N/mm) (N/mm) (N/mm) 
10 173,9 165,1 154,1 135,5 96,11 46,33 
20 183,3 173,2 158,7 134,9 90,41 34,23 
30 186 174,2 157,2 130,8 85,08 28.95 
40 186,3 173,2 154,4 126,7 80,82 32,18 

50 185,6 171,2 151 ,5 123 77,36 31 ,55 
Tabel 8.8.4: Resultaten normaalkrachten ballonstaven (N). 
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Resultaten verplaatsingen w (mm): 
Er.c=50 Efic=40 Eflc=30 Eflc=20 Er.c=10 Efic=1 

K (N/mm) (N/mm) (N/mm) (N/mm) (N/mm) (N/mm) tN/mmj 
10 177 179,6 183,3 189.4 201,2 317,1 
20 145,5 148,2 151 ,9 157,7 168,1 231 ,9 
30 130,9 133,5 137,1 142,5 151,6 206 
40 121,8 124,4 127,8 132,8 141 188,8 

50 115,5 117,9 121 '1 125,8 133,2 174,5 
Tabel 8 .8.5: Resultaten verolaatsmgen w Cmm). 

8.8.2 Resultaten K30 E12 
De resultaten van de uiteindelijk gekozen materiaaleigenschappen K30 en E12, zijn in tabel 
8 .8.6 weergegeven. 

Stap F (N) N randkabels ( N ) Nmiddenkabels (N) N kabels aem ( N) Nballanstaven (N) w(mm) 

0 0 0 0 0 0 0 
1 3 584 87,37 9,688 48,529 24,1 63,76 
2 7,168 128,3 13,41 70,855 36,39 84,3 
3 10,752 169,8 17,8 93,8 47,78 97,33 
4 14,336 207,7 21,76 114,73 57,52 107,9 

5 17 92 243,1 25,44 134,27 66 116,8 
6 21,504 276,6 28,92 152,76 73,58 124,7 
7 25,088 308,8 32,04 170,42 80,2 131,8 
8 28,672 339,5 34,97 187,235 86,08 138,2 
9 32 256 369,2 37,76 203,48 91,54 144,2 

10 35,84 397,8 40,42 219,11 96,58 149,6 
Tabel 8.8.6: Resultaten mechamsme 1<30 El 2. 

Stap 1 convergeerde niet tot evenwicht in de volledig ingevoerde geometrie, omdat de 
doorbuiging (verticale verplaatsing w) te klein was. Het mechanisme ging asymmetrisch 
vervormen en wist niet precies wat het moest doen door de kleine verticale belasting F en de 
horizontale afdracht. De doorsnede is in symmetrie doorgesneden om asymmetrische 
vervorming te omzeilen. De knopen in de snede kregen het voorschrift alleen in verticale 
richting te mogen verplaatsen met vrijheid in rotatie. Met behulp van dit model, welke 
dezelfde eigenschappen heeft als de vorige onderzoeksmodellen, werd snel evenwicht 
gevonden met juiste resultaten. De invoer is weergegeven in figuur 8.8.1. 
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8.8.3 Grafisch gedrag mechanisme K30 E12 
Resultaten Normaalkrachten (N) in de kabels: 

Figuur B.8.2: Normaalkrachten in de kabels (N), K30 El2. 

Resultaten Normaalkrachten (N) in de ballonstaven: 

Afstudeerscriptie. Appendix 

Elernentllst P3 P4 PG PO P7 P8 P'O P11 P12 

9uk 1:11.80i 

Oofotmriioft m.agnific.dion: 1.000 

No•h Lo•-. r orq: 215.00 tut~.o. 

Alll.d Force. rx: 1000 , Nlpic..cm 

300,2 N 

345.4N ....... 
2Cl,7 N 

IG2.8 N 

t42.0N 

01,t3 N 

40.77N 

c..-: A1 •Au~ C.an ..-

El•m• nt list P2 

Sc.!.: 1:11,86 

Oolorm.nion ""~gnl1io.~tion: 1.000 

Node Lo.ads. r otet: 2:1.00 Nlplc.cm 

A>d~l F'otCI', he 200,0 Nipk an 
.qg_75 N 

28,8GN 

· 12~N 

-33,71 N 

-64,a7 N 

-7e .44 N 

-Ge.30 N 

C.~:A : A1 •An•tysi:r Ca. 1• 

Figuur B.8.3: Nonnaaikrachten in de Ballonstaven (N), K30 El2. 
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Resultaten verplaatsingen w Cmm) in de doorsnede: 

Figuur B.8.4: Verplaatsingen w (mm), KJO El2. 

8.8.4 Grafische controle vervormingen K30 E12 
Controle vervormingen nabij randoplegging: 

o Cellen behouden hun vorm. 

Afstudeerscriptie, Appendix 
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o De veren rekken goed mee met de verplaatsingen van de kabels. 
o De opleggingen behouden hun vorm en hebben geen invloed op de doorsnede. 
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Controle vervormingen in het veld: 
o Cellen behouden hun vorm. 
o De vervorming beschrijft een duidelijke parabool. 

-

.i 
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8.9 Resultaten manipuleerbare vervorming 

8.9. 1 Nauwkeurigheid berekeningen 

Naam: 

Gemiddelde krachten in 
Nauwkeurigheid (N)1 mechanisme2 Percentage3 

0,2 4,028516667 
1,5 9,52625 
3 20,23041667 
5 34,28091667 

8,5 51,7525 
12,5 74,145 
16 101,1033333 
21 135,6625 
30 185,8508333 
35 251,8208333 
50 353,8625 
60 548,415 
70 846,3341667 
75 1315,591667 
80 1872,883333 
80 2483,925 
80 3087' 166667 
80 3734,608333 
80 4342,758333 

80 4974,266667 
Gemiddelde 

Tabel B.9.1: Nauwkeurigheidsbepaling van de berekeningen. 

I. "Nauwkeurigheid' is de minimale kracht waarmee de berekening convergeert. 

4,96% 
15,75% 
14,83% 
14,59% 
16,42% 
16,86% 
15,83% 
15,48% 
16,14% 
13,90% 
14,13% 
10,94% 
8,27% 
5,70% 
4,27% 
3,22% 
2,59% 
2,14% 
1,84% 

1,61% 
9,97% 

2. "Gemiddelde krachten in mechanisme" is het gemiddelde van alle resultaten in de berekening (tabell2). 
3. "Percentage" is de "Nauwkeurigheid" gedeeld door de "Gemiddelde krachten in het mechanisme" maal 

100% 
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8.9.2 Resultaten gemanipuleerde vervorming 

u (mm) Nrandkabels (N) Nmlddenkabels (N) Nkabels aam (N) Naxtra kabel (N) Nballonstaven (N) w(mm) 
0 0 0 0 0 0 0 

10 11,68 0,4074 6,0437 1,595 0,99 3,455 
20 23,56 1,733 12,6465 5,246 4,888 9,084 
30 44,71 3,645 24,1775 15,58 10,41 22,86 
40 71,74 6,937 39,3385 36,21 21,44 30,02 
50 104,1 10,85 57,475 58,82 31,56 47,71 
60 141,8 19,04 80,42 100,2 45,61 57,8 
70 187,7 19,82 103,76 166,3 63,05 65,99 
80 247 23,11 135,055 243,4 78,74 86,67 
90 302,8 34,89 168,845 404,1 109,7 94,77 
100 394 42,55 218,275 601,1 136,2 118,8 
110 477,7 43,75 260,725 1046 157,4 137,6 
116 573,2 62,44 317,82 1463 184,6 152,9 
120 637,3 83,76 360,53 1840 204,5 164,4 
130 811,4 82,87 447135 3280 261,2 195,4 
140 947,6 83,5 515,55 5721 407,1 218,8 
150 1078 103,4 590,7 8789 438,9 237,3 
160 1169 138,7 653,85 12260 434,5 247,5 
170 1277 123,2 700,1 15700 460,4 262,3 
180 1277 157,7 717,35 19510 484,4 261,2 
190 1381 130,1 755,55 23080 435 274,9 
200 1408 129,8 768,9 26830 430,9 278 

Tabel 8.9.2: Resultaten gemampuleerde vervormmg, K30 El2. 
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Grafiek 8.9.1: Doorbuiging van de doorsnede w t.g.v. gemanipuleerde vervorming, K30 E 12. 
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Grafiek B.9.2: Normaalkracht in extra kabel t.g.v. gemanipuleerde vervorming, K30 E l2. 
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8.9.3 Probeermodellen manipuleerbare vervorming 

8.9.3.1 Symmetrisch model 
In de eerste berekeningen van het volledige model dat in het onderzoek is toegepast, 
vervormde de doorsnede na lange berekeningen niet symmetrisch. Meestal betekent een 
lange berekening dat GSA moeilijk evenwicht vindt, maar uiteindelijk tot zal convergeren. 
Toen de vervormingen a-symmetrisch werden, was duidelijk dat het GSA niet zou lukken om 
evenwicht te vinden. Om de rekentijd te verkorten en eenvoudiger te maken, is het model in 
symmetrie sneden en ingevoerd. De snijlijn kreeg de randvoorwaarden om alleen in verticale 
richting te kunnen bewegen en in horizontale richting dus krachten af kon dragen. Op deze 
manier kon een zuiver symmetrische vereenvoudiging worden gemaakt. 

Figuur 8.9.1: Probeermodel I: Gesneden symmetrische geometrie. 

In de berekeningen bleek dat bij grotere voorgeschreven verplaatsingen het model naar 
onderen ging vallen. In de volledige geometrie werken toch nog verticale krachten in de 
snijlijn van de symmetrie. In dit gesneden model is dit niet mogelijk vanwege de benodigde 
verticale vervormingsvrijheid. Bij grote vervormingen kon de vervormde geometrie te weinig 
weerstand bieden tegen verticale verplaatsingen. Om deze reden was deze toepassing niet 
bruikbaar. 
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8.9.3.2 Extern geplaatste extra kabel 
Nadat bleek dat een snede in de symmetrieas niet werkte, is geprobeerd om de berekening 
eenvoudiger te maken door de extra kabel buiten de doorsnede te leggen en te verbinden 
met de originele doorsnede in de punt en waar de extra kabel normaliter ook aangrijpt. Deze 
verbinding is gemaakt met pendelstaven (Bar's), omdat deze trek- en drukkrachten kunnen 
overbrengen. De geometrie van de extra kabel bleef bewaard doordat alle knooppunten zich 
alleen in verticale richting konden bewegen. Wanneer aan beide zijden van de extra kabel 
getrokken werd, werkte de extra kabel zoals hij dit zou moeten doen. Echter doordat de kabel 
niet direct in de doorsnede ligt, ondergaat hij niet dezelfde geometrie veranderingen als de 
doorsnede zelf. De doorsnede vervormde in eerste instantie symmet r isch, maar op een 
bepaald moment ging de extra kabel asymmetrisch vervormen doordat deze in bepaalde 
knooppunten weggleed in verticale richting. De oncontroleerbare vervorming kreeg ook vat 
op de doorsnede en deze werd beïnvloed door de pendelstaven (Bar's) die bijna willekeurig 
trek- en drukkrachten gingen overbrengen. Hierdoor gingen de verticale kolommen van cellen 
in de doorsnede roteren en kantelen. 

In de berekeningen is geëxperimenteerd het invoeren van extreem grote voorgeschreven 
verplaatsingen. Tot gestelde verbazing vervormde de extra kabel zich naar beneden tot hij en 
holle vorm beschreef aan de bovenzijde. Deze vervormingen zijn uiteraard onmogelijk, maar 
misschien verklaarbaar door de drukkrachten die in de pendelstaven kunnen optreden. 

De doorsnede kan met een externe extra kabel grotere vervormingen maken dan hij in 
werkelijkheid kan, doordat de kabel buiten de doorsnede ligt. De kabel zou nu volledig 
kunnen strekken, terwij l dit in de originele doorsnede onmogelijk zou zijn . 

~---===-
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8.9.3.3 Symmetrisch model met extern geplaatste extra kabel 
Om de problemen van het wegglijden van de doorsnede in Probeermodel 1 en de 
asymmetrische vervormingen in Probeermodel 2 te voorkomen, zijn beide modellen 
gecombineerd. Dit model gaf weliswaar geen asymmetrische vervormingen, maar bleef wel 
wegglijden. Om deze redenen is dit model ook niet bruikbaar en betrouwbaar. 

Ol$l 

!Bt 

' ''"'" !80 

1171l 

01 

I I !Cl 
Pin 

Figuur B.9.3: Probeermodel 3: Gesneden symmetrische geometrie met extern geplaatste extra kabel. 
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8.1 0 Wrijving 

8.10.1 Trekproeven kabel 2 mm 
De kabels zijn beproefd op treksterkte in een 100 kN trekbank in het van Musschenbroek 
Laboratorium in het gebouw Vertigo van de TU/e. De treksterkte diende te worden 
vastgesteld om de opgegeven treksterkte van de leverancier [3] te verifiëren. Er bleken grote 
verschillen op te treden in de op te nemen treksterkte in de verschillende wijzen van het 
vastklemmen van de kabels in de trekbank. Zodra de gegevens van de uiterste sterkte en de 
beste manier van vastklemmen bekend waren, konden de wrijvingsproeven worden 
uitgevoerd. 

8.10.1.1 Trekproeven met verschillende soorten verbindingen 
De verbindingen tijdens de trekproeven gaven grote verschillen in de uiterste treksterkten 
van de kabels. In figuur B.lO.l tot en met B.10.3 zijn de verschillende verbindingen 
afgebeeld. Achtereenvolgend zijn een verbinding met een enkele aluminium klem, meerdere 
aluminium klemmen en met een knoop in de kabel afgebeeld. De eerste verbinding is 
beproefd door de lus aan de uiteinden om een bout te hangen en in de trekbank te 
bevestigen. De twee laatste verbindingen zijn beproefd door de verbindingspunten in het 
bekken van de trekbank te klemmen en vervolgens ook te belasten op trek. 

Figuur B. l 0.2: Verbinding door middel van meerdere aluminium klemmen. 

Figuur 8.10.3: Verbinding door middel van een knoop. 

De eerste soort verbinding viel al snel af doordat de kabel na een kleine belasting al door de 
aluminium klem werd getrokken. De kabel kon op deze manier niet worden beproefd op 
treksterkte en is daarom niet meegnomen in grafiek B.lO.l. De tweede en derde soort 
verbinding deden gaven wel resultaten en zijn meerdere keren beproefd. 

Naam: 
Srudentnummer: 
Datum: 

A.B. Suma 
0552518 
03-04-2007 

TU Eindhoven 
Faculteit Bouwkunde 
Unit COUT en ADE 

45 



30 Adaptable Building Skin Afstudeerscriptie, Appendix 

3,2 

3,0 

2,8 

2,6 

2,4 

2,2 

2,0 

! 1,8 

:fi 1,6 

"' ~ 1,4 

1,2 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 

Overzicht treksterkte 02,0mm stalen kabel 

- 7r - --· -
I / I -

1 
I A 
I .-- - / 
I J 

---
/ 

I I L 
I I / L 

~fr 
l - __ / 1..,.,. 
I - / 

I / ..... 
I I I / lf -
I I I ./ 

~~--11- ._ I / __,... 
/ ./'_ ---- -1/ ... 

0 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 

Verplaatsing U [ mm ] 

r:= Knoop Meerdere busjes 1 - Meerdere busjes 2 - Meerdere busjes 3 I 

Figuur B. I 0.4: Trekproeven stalen kabels met verschillende soorten verbindingen. 

De resultaten van de trekproeven zoals weergegeven in grafiek B.lO.l, waarin de trekkracht 
F (N) tegen de verplaatsing u (mm) is uitgezet, laten goed het gedrag van een op trek 
belaste kabel zien. De bruine, groene en blauwe lijnen geven de verschillende trekproeven 
weer waar gebruik is gemaakt van een inklemming met meerdere aluminium klemmen. Te 
zien is dat de grafiek een eerste piek bereikt die staat voor de uiterste treksterkte van de 
kabel. 

De pieken van de verschillende kabels zijn niet allen even hoog. Dit is te verklaren door de 
mate van inklemming. De stalen kabel wordt namelijk gelust en om de lus worden de 
aluminium klemmen geplaatst. De klemmen worden dichtgeslagen en de lus zit vast. Door 
het klemmen en dichtslaan wordt de kabel lokaal ook plat geslagen en ontrafelt de kabel 
nabij de verbinding. Dit gedeelte is het zwakste gedeelte van de gehele kabel. In figuur 
B.10.2 is te zien dat de kabel op deze plek kapot gaat. Afhankelijk van hoezeer de kabel plat 
geslagen is en de verbinding verzwakt, des te lager de uiterste treksterkte van de kabel is. 

Na de grote piek geven de kabels nog meerdere kleine pieken. Deze kleine pieken zijn te 
verklaren door het om beurt breken van één of meerdere kabeltjes in de kabels. De stalen 
kabels zijn gevlochten (gedraaid) uit 42 kleine kabeltjes (zie hoofdstuk 5.2.1 in Deel 2 van 
het afstudeerverslag). Bij de uiterste treksterkte breken één of meerdere kabels. Na dit 
breken trekt de trekbank verder en zal de stalen kabel enigszins ontvlechten en een nieuwe 
positie zoeken om weer krachten te kunnen opnemen. Zodra de overige kabeltjes weer in de 
juiste trekpositie zitten, zal de kabel weer krachten opnemen, totdat weer een uiterste 
trekkracht is bereikt. 

De paarse lijn is de proef waarbij gebruik is gemaakt van een knoop in de kabel, ingeklemd in 
het bekken van de trekbank. Het duurde lang voordat deze kabel kracht begon op te nemen. 
De knoop werd eerst in de kabel strak getrokken en dit leverde een grote verlenging 
(verplaatsing u (mm)) van de kabel op. Zodra de kabel zo goed als strak was getrokken, kon 
de kabel ongeveer evenveel krachten opnemen als alle andere verbindingssoorten. De lijn is 
echter veel vlakker doordat de kabel meer kon blijven rekken in de knoop ten opzichte van de 
andere verbindingsmiddelen. Deze verbinding zorgt dus voor veel meer rek in de kabel en 
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zou dus ongeschikt zijn voor toepassing in 3D Adaptable Building Skin. Ook bij deze kabel zijn 
na de uiterste treksterkte nog enkele pieken te zien. 

8.10.1.2 Treksterkte kabels 2 mm 
De treksterkte van de kabel bleek na onderzoek met behulp van trekproeven Nu,rep,gem=2717 
N met een standaardafwijking van s=448,96 N (zie berekening Gemiddelde en 
Standaardafwijking). Deze waarde voldoet aan de opgegeven waarde van de leverancier [3] 
van Nu,rep=2255 N. Aangezien de fabrikant wellicht een grotere steekproef heeft genomen, 
wordt zijn gevonden treksterkte aangenomen. De fabrikant gebruikt hierbij volgens de 
leverancier [3] een materiaal veiligheidsfactor van p= 1,4. Er kan gesteld worden dat de 
gegeven uiterste treksterkte betrouwbaar is en kan worden aangehouden. 

N = Nu,rep = 2255 = 1610N 
u,d 14 

p ' 

Ten aanzien van de gebruikte verbindingen is geconcludeerd dat een verbinding met behulp 
van meerdere aluminium klemmen de krachten het beste kan inleiden waardoor de kabel 
bijna zijn werkelijke uiterste sterkte kan halen. De verbinding is altijd een verzwakking van 
de kabel doordat de kabel op deze plek platgedrukt of ontrafeld wordt. In 3D Adaptable 
Building Skin moet om deze redenen ter plaatse van verbinden met de veren aan de 
randopleggingen een verbinding worden gebruikt die de krachten zo geleidelijk mogelijk 
inleidt en de kabel zo min mogelijk ontrafelt. Zodoende zal er geen rek in de verbinding 
optreden en kan de kabel zijn uiterste treksterkte vinden in de doorsnede in plaats van ter 
plekke van de verbinding met de veer. 

Rem-B04a 

Berekening Gemiddelde en Standaardafwijking. 
n=4 

x=_!_* L.x = 2717 N 
I n 

s 2 = -
1-* 1:(x1 -x) 2 

= 201570 
n-1 

s = J"7 = 448,96N 
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8.10.2 Wat is wrijving? 

"Wrijving is het natuurkundige begrip dat de weerstandskracht aanduidt, die ontstaat al~ 
twee oppervlakken langs elkaar schuiven, terwijl ze tegen elkaar aan gedrukt worden. Doo 
wnjving ontstaat warmte productie, vormverandering en een vertraging van de tegengesteldE 
beweging." 

Bron: www.wipikedia.nl. wrijving 

In het wrijvingsonderzoek zijn twee soorten WriJVIng te onderscheiden, namelijk statische 
wrijving en kinetische wrijving. Statische wrijving is de wrijving die ontstaat wanneer twee 
voorwerpen een contactoppervlak hebben en een tegengestelde kracht. De twee voorwerpen 
bewegen nog niet, maar vinden statisch evenwicht in het contactoppervlak [4]. Dit is de 
eerste wrijving die optreedt bij het starten van een beweging en is meestal hoger dan de 
wrijving die plaatsvindt tijdens het bewegen. Kinetische wrijving is dan ook de wrijving die 
optreedt tijdens de beweging van de twee voorwerpen langs elkaar [4]. 

De mate van wrijving is zeer afhankelijk van de eigenschappen van de contactoppervlakken. 
Dit contactoppervlak kan worden gekenmerkt door de wrijvingscoëfficiënt Jlw [4]. De 
wrijvingscoëfficiënt moet altijd experimenteel worden vastgesteld, omdat een oppervlak nooit 
voor elk materiaal constante eigenschappen heeft. Onderstaande formule geeft aan hoe de 
wrijving zich verhoudt tot de kracht die beweging wil veroorzaken. 
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Statische wrijving: 

Fw = f-lw * Fn 

Kinetische wrijving: 

F,,, = 1:1 f-lw * Fn 

Fw: de wrijvingskracht (N); 
Fn: de kracht loodrecht op het oppervlak (N); 
1-Jw: de wrijvingscoëfficiënt. 
v: relatieve snelheid tussen beide oppervlakken 

Bron: www.wipikedia.nl, wrijving 
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8.11 Resultaten onderzoek cilindrische ballon 

8.11.1 

Naam: 
Studentnummer: 
Datum: 

Resultaten metingen 

-... IV e 
11. 
.lil: 
:s ... 
"0 
Q) 
c: ... 
Q) -.: 

0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 

0 
81 mm 
93mm 
103 mm 
113 mm 
120 mm 
128mm 

Belasting F 

10 20 
78mm 70mm 
90mm 85mm 
100 mm 95mm 
110 mm 104 mm 
116 mm 108 mm 
123 mm 117 mm 

N) 

30 40 
61 mm 57mm 
75mm 67 mm 
88mm 82mm 
96mm 90mm 
101 mm 93mm 
113 mm 103 mm 

Tabel B.ll.l : Resultaten zakkende hoogte H door belasting F. 

Belasting F (N) 

0 10 20 30 40 

0,2 Omm 3mm 11 mm 20mm 24mm 

0,3 Omm 3mm 8mm 18mm 26mm 

0,4 Omm 3mm 8mm 15 mm 21 mm 

0,5 Omm 3mm 9mm 17 mm 23mm 

0,6 Omm 4mm 12 mm 19 mm 27mm 

0,7 Omm 5mm 11 mm 15mm 25mm 
Tabel B.ll .2 : Resultaten zakkmg ~H ten opz1chte van de begmhoogte Ho door belastmg F. 
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8.11.2 

8.11.2.1 
MI 

E:=-

Ho 

Resultaten fictieve staafwerking 

Bepaling van de fictieve rek 

Belasting F 

0 10 20 

0,2 0,037037 0,135802 
0,3 0,032258 0,086022 
0,4 0,029126 0,07767 
0,5 0,026549 0,079646 
0,6 0,033333 0,1 
0,7 0,039063 0,085938 

N) 

30 

0,246914 
0,193548 
0,145631 
0,150442 
0,158333 

0,117188 
. . 

Tabel 8.11.3: Fictieve rek e geïnterpreteerd als staaf . 

B.11.2.2 Bepaling van de fictieve spanning 
F z 

a-fictief =--(NI mm ) 
A fictief 

Afictier=100 mm2 

B.11.2.3 Bepaling van de fictieve elasticiteitsmodulus 

E . = a-fictief (NI ) 
ficuef mm 

E: fictief 

Fictieve spanning a 
(N/mm2) 

Afstudeerscriptie, Appendix 

40 
0,296296 
0,27957 

0,203883 
0,20354 

0,225 

0,195313 

0,10 0,20 0,30 0,40 Gemiddelde fictieveE (N/mm) 

Naam: 
Studentnummer: 
Datum: 

0,20 2,70 1,47 1,22 1,35 1,68 
0,30 3,10 2,33 1,55 1,43 2,10 
0,40 3,43 2,58 2,06 1,96 2,51 
0,50 3,77 2,51 1,99 1,97 2,56 

0,60 3,00 2,00 1,89 1,78 2,17 
0,70 2,56 2,33 2,56 2,05 2,37 

.. 
Tabel 8.11 .5: Fictieve elasticiteitsmodulus E geinteroreteerd als staaf. 
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8.11.3 

8.11.3.1 
tili 

E: fictief = H 
0 

Resultaten belasting F 

Fictieve rek in relatie tot belasting F 

Belastin{ F (N) 
0 10 20 30 40 

0,2 0,037037 0,135802 0,246914 0,296296 
0,3 0,032258 0,086022 0,193548 0,27957 
0,4 0,029126 0,07767 0,145631 0,203883 
0,5 0,026549 0,079646 0,150442 0,20354 
0,6 0,033333 0,1 0,158333 0,225 
0,7 0,039063 0,085938 0,117188 0,195313 

.. 
Tabel B.ll.6: Ftctteve rek m mterpretahe als staafmet belastmg F. 

Fictieve rek E uitgezet tegen belasting F 

0,3,1----------------------------------------------------~ 

"' .11: 
I!! 

I 

0,25 t-
1 

0,2 ' 

~ 0,15 +-----------r"------:;;o,.L-----::::;~=.!"'-
0,4 Bar 

0,5 Bar n 
i.L 

0,1 +-----~~-~~~~~--<=------------~ 

0,05 

Naam: 
Student nummer: 
Datum: 

15 20 25 

Belasting F (N) 

-----r-
30 35 

Figuur B.ll.l: Fictieve rek geïnterpreteerd als staaf met belasting F. 
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8.11.3.2 Vergelijkende elasticiteitsmodulus m.b.v. kracht 

E Fbe/osting 
fictief ,kracht -

&fictief ,kracht 

Belasting F (NJ 
Gemiddelde 

10 20 30 40 Efictief kracht 

0,2 270,00 147,27 121,50 135,00 168,44 

0,3 310,00 232,50 155,00 143,08 210,14 

0,4 343,33 257,50 206,00 196,19 250,76 

0,5 376,67 251 '11 199,41 196,52 255,93 
0,6 300,00 200,00 189,47 177,78 216,81 

0,7 256,00 232,73 256,00 204,80 237,38 
.. 

Tabel 8.11.7: Fictieve elastiCiteitsmodulus m mteroretatle als staaf met belastmg F. 

Fictieve elasticiteitsmodulus E uitgezet tegen belasting F 

400 

Ê 350 
.ê 
~ 
w 300 
en 
:I 

-+-- 0,2 Bar 
:i 250 
"0 
0 
E 200 J!l 
:! ·u 150 
~ 
Gi 100 ----
Q) 
> 
Q) 

~ 50 
LL 

0 · 
10 

Naam: 
Studentnummer: 
Datum: 

15 20 25 

Belasting F (N) 

- T 

30 
r ·---

35 40 

Figuur 8.11.2: Fictieve elasticiteitsmodulus E geïnterpreteerd als staaf met belasting F. 
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B.12Tekeningen 

8.12.1 

Naam: 
Studentnummer: 
Datum: 

Bovenaanzicht en doorsneden 
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8.12.2 

Naam: 
Studentnummer: 
Datum: 

Verdeling belastingen per doorsnede 
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