TOPTALENT
Praktische rekentool
voor trillingsarme
gebouwconstructies
In de rubriek Toptalent belicht Bouwwereld recente innovatieve afstudeeronderzoeken die zeer hoog zijn gewaardeerd. In deze editie het onderzoek van Gerwin
Schut naar complexe dynamische ontwerpberekeningen van gebouwconstructies.
Schut studeerde in oktober 2019 af aan de TU Delft, Civiele Techniek, zijn scriptie is
gewaardeerd met een 9.
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De gegenereerde bewegende dynamische belasting is sterk
afhankelijk van de dynamische eigenschappen van het voertuig
(massa’s, veerstijfheden en dempingwaardes). Ook de snelheid
van het voertuig en de eigenschappen van de weg(oneffenheid)
hebben grote invloed op de gegenereerde belasting. De pieken
in de dynamische belasting geven het op- en afrijden van de
oneffenheid aan en zijn vergelijkbaar met een impulsbelasting.
De resultaten van FEMIX zijn gelijk aan de rekenresultaten uit
het verificatieproject (Figuur 3).

Transmissie van de trillingen
De bewegende dynamische belasting veroorzaakt trillingen in
de bodemopbouw. De bodem is gemodelleerd met perfect horizontale grondlagen. Elke grondlaag heeft specifieke dynamische eigenschappen, zoals stijfheid, dichtheid, dempingsgraad
en Poisson’s ratio.
Een trillingsveld ten gevolge van een oppervlakte-impuls verspreidt zich in de vorm van halfbollen en oppervlaktegolven.
Het trillingsveld bestaat uit allemaal verschillende trillingen die
elk met een andere snelheid propageren. De grootste verplaatsingsenergie zit nabij de oppervlakte van de grondopbouw. Op
de randen van iedere grondlaag zorgt het verschil in dynamische
eigenschappen voor refractie en reflectie van een inkomende
trilling (Figuur 4). Daarbij komt nog eens dat in werkelijkheid de

1. Onderscheid in FEMIX en EDDABuSgs en 2D-representatie van de constructie.

2. Voertuig, wegoneffenheid (plaatselijke hobbel met hoogte van
circa 50 mm) en 2D dynamisch model van het verificatieproject.

3. Vergelijk resultaten FEMIX (blauw) met verificatieproject (zwart)
voor de gegenereerde dynamische belasting op het wegoppervlak. De
zwarte lijn ligt nagenoeg geheel onder de blauwe lijn.
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4. Bolvormige
voortplanting van
trillingen bij impulsbelasting (links) en
reflectie en refractie
van trillingen bij verschil in grondlagen
(rechts).

Diepgaand en praktisch onderzoek
Dynamische ontwerpberekeningen van gebouwconstructies zijn complex
en tijdrovend. Dynamische belastingen worden daarom vaak omgerekend
naar semi-statische equivalente belastingen. De eisen die aan de dynamische eigenschappen van gebouwen gesteld worden, worden echter steeds
hoger. Hierbij is het dynamische gedrag van zowel de ondergrond als het
gebouw van belang. Het voorliggende probleem is daarmee niet alleen
complex, maar ook multidisciplinair. Er is in het ontwerpstadium van dergelijke gebouwen behoefte aan een ontwerptool, waarmee sneller dan nu
een inschatting kan worden gemaakt van het te verwachten trillingsniveau
en van de effectiviteit van mitigerende maatregelen. Gerwin Schut heeft
zich de verschillende deelgebieden eigen gemaakt, en is erin geslaagd de

5. Vergelijk resultaten FEMIX (blauw) met voorspelling verificatieproject (zwart, niet-onderbroken) en metingen verificatieproject (zwart,
onderbroken) voor de trillingen in de bodem.

verschillende aspecten van dit complexe, multidisciplinaire probleem te
combineren in een model. Hierbij is rekening gehouden met de gelaagde
bodemopbouw. Het model is gevalideerd door de uitkomsten te vergelijken
met eerder door derden gedane praktijkmetingen. Het model heeft ver-
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De ontvanger van trillingen: de gebouwconstructie
Afstudeercommissie TU Delft en Pieters Bouwtechniek: Rob Nijsse, João de

De trillingontvangende gebouwconstructie is versimpeld naar

Oliveira Barbosa, Sander Pasterkamp en Maarten Koekoek.

een symmetrische 2D-representatie van het gebouw (Figuur
6). Globaal gezien is het hele gebouw rigide en heeft daarom
slechts drie vrijheidsgraden: horizontale en verticale translatie

bodemlagen nooit perfect horizontaal zijn. Dit alles maakt het

en rotatie. De excitatie op de constructie bestaat uit de tijds-
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Bodemconstructie interactie

Echter gelden de trillingseisen voor de lokale constructieonderde-

Door de aanwezigheid van een constructie in of op de gelaag-

len, zoals een vloer waarop de trillingsgevoelige apparatuur staat.
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globale gebouw (Figuur 1). Het frame wordt daardoor geëxciteerd
door het dynamische gedrag van de globale constructie.
Het gebouw in het Belgische verificatieproject leent zich niet
ideaal voor EDDABuSgs, omdat het gebouw door zijn lengte,
flexibele constructie en relatief stijve bodem niet als rigide geschematiseerd kan worden. Toch blijkt uit de vergelijking tussen
de rekenresultaten van EDDABuSgs met de metingen uit het
verificatieproject dat de trillingen in de vloer met relatief hoge
nauwkeurigheid voorspeld kunnen worden (Figuur 7). De verwachting is dat de voorspellingen nog beter zullen zijn voor zware en rigide constructies in zachtere bodems.

Gevoeligheidsanalyse
Na verificatie is de tool gebruikt om een gevoeligheidsanalyse

CONCLUSIE

uit te voeren voor een fictieve betonnen trillingsarme gebouw-

Het eenvoudige tweedimensionale gebouwmodel in EDDABuSgs

constructie in Amsterdam. Hieruit is onder andere gebleken

kan met een relatief korte rekentijd (circa 2 uur, waarvan slechts

dat het vergroten van de globale massa en demping van het
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circa 1 week voor een zware EEM-berekening) betrouwbaar in-

lingen in de vloer. Ook het verstijven van de lokale vloer heeft

zicht geven in het dynamische gedrag van gebouwconstructies

een gunstig effect.

waarin trillingsgevoelige werkzaamheden plaatsvinden.

In het algemeen resulteert een stijvere ondersteuning van het
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probleem, een betrouwbare voorspelling gedaan kan worden

stijvere ondersteuning ook een ongunstig effect kan hebben,

van het trillingsniveau van een trillingsarme vloer. Tevens kan

namelijk wanneer de (verhoogde) eigenfrequenties van het ge-

geconcludeerd worden dat de juiste versimpelingen in een

bouw dichter bij de fundamentele frequenties van de excitatie

complex vraagstuk voor een specifieke situatie kunnen resulte-

komen.

ren in een vergrote praktische inzetbaarheid van een tool. n

6. Dynamisch model
van de constructie
in een tweedimensionaal vlak in het
gebouw.

7. Links: situatie
gebouw verificatieproject België.
Rechts: voorspelde
vloertrilling door
EDDABuSgs
(blauw) en gemeten
vloertrilling in het
verificatieproject
(zwart).

35
32-33-34-35_masters.indd 35

06-02-20 10:18

