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1. INLEIDING 

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de windbelasting op 

beweegbare bruggen. Bij het opstellen van het rapport is er van 

uitgegaan dat de lezer in de materie voldoende is ingevoerd. 

De doelstelling van het onderzoek luidde: 

I. Het definieren van de windbelasting, waarop het bewegingswerk 

(motorvermogen en aandrijfmechanisme) van een nieuw te bouwen 

beweegbare brug gedimensioneerd moet worden. 

II. Het aangeven tot welk windregime (Beaufort-schaal) bestaande 

beweegbare bruggen nog verantwoord geopend mogen worden. 

Onder "beweegbare bruggen" worden hier uitsluitend bruggen met een 

horizontale draaiingsas verstaan, d.w.z. basculebruggen en 

ophaalbruggen. 

Op grond van de resultaten van het onderzoek is een voorstel voor een 

richtlijn opgesteld die opgenomen is als bijlage 1 bij dit rapport. 

Primair richt het voorschrift zich op een bepaling van belastingeffecten 

door wind via een eenvoudige quasi-statische analyse. Indien gewenst kan 

op basis van de richtlijn ook een dynamische berekening worden 

uitgevoerd. 

Uitgangspunten bij het vaststellen van de windbelasting op beweegbare 

bruggen zijn de TGB 1990 - Algemeen Gedeelte (NEN 6700) en de TGB 1990 - 

Belastingen en Vervormingen (NEN 6702). Een samenvatting van de 

bepalingen die op wind betrekking hebben, alsmede van de relevante delen 

van de achtergronden, is opgenomen als bijlage 2 bij dit rapport. 

Afwijkingen tussen de bepalingen in de TGB 1990 - Algemeen/TGB 1990 - 

Belastingen en Vervormingen enerzijds en de voorgestelde norm anderzijds 

kunnen betrekking hebben op: 
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- de uurgemiddelde windsnelheid; 

- de vlaagfactor; 

- de dynamische gevoeligheid; 

- het gewenste betrouwbaarheidsniveau; 

- coëfficiënten voor druk, onderdruk en lift. 

Ten einde een goede schatting te kunnen maken van de diverse effecten is 

op aanwijzingen van Rijkswaterstaat-Directie Bruggen een rekenmodel 

gemaakt van een ophaalbrug/basculebrug. Zowel het geval van een 

geregelde als ongeregelde motor is bekeken. Het gehanteerde model is 

niet gedetailleerd, maar wordt geacht de dynamische karakteristieken van 

de val, de ballast, het aandrijfmechanisme en de motor in essentie goed 

te beschrijven voor een brede klasse van beweegbare bruggen. 

Het bewegingswerk moet gecontroleerd worden op de uiterste grenstoestand 

(U) en de bruikbaarheidsgrenstoestand (B). Onderstaand zijn de relevante 

grenstoestanden weergegeven. 

a) het bezwijken van onderdelen van de overbrenging, via: 

al) overbelasting (U) 

a2) vermoeiing (U) (blijft in deze richtlijn buiten beschouwing) 

b) onvoldoende motorvermogen door: 

bl) overschrijding maximaal beschikbaar vermogen (B) 

b2) overschrijding van gemiddeld beschikbaar vermogen (B) 

c) onvoldoende remkracht: 

cl) overschrijding van het remkoppel (B) 

c2) overschrijding maximaal toegestane sliphoek (U) (in deze 

richtlijn niet onderzocht) 

In combinatie met de belasting door wind zal bij deze grenstoestanden 

rekening moeten worden gehouden met de volgende belastingen: 

- voorspanning in de brug in gesloten toestand 

- aandrijving door de motor 

- onbalans 

- remkrachten normaal bedrij f 

- noodstop (remmen terwijl de brug in volle snelheid is) 
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Tijdens de bouw- en reparatiefase wordt de brug geacht op de 

vasthoudinrichting te staan, waardoor het bewegingswerk niet wordt 

belast door wind. 
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2. OPZET VAN DE STUDIE 

Tijdens de studie is een dynamisch rekenmodel van de brug opgesteld en 

vertaald in een computerprogramma. 

Dit model is onderworpen aan de belastingen zoals gespecificeerd in de 

TGB 1990 - Belastingen en Vervormingen, eventueel onder invoering van 

modificaties waar die noodzakelijk bleken. Op basis van met dit model 

uitgevoerde simulaties zijn onzekerheden en dynamische effecten in de 

responsie berekend. Met behulp daarvan zijn twee (quasi-statisch en 

dynamisch) vereenvoudigde rekenprocedures afgeleid. 

Het primaire uitgangspunt van de TGB 1990 - Belastingen en Vervormingen 

voor wind is de uurgemiddelde windsnelheid met een herhalingstijd van 

12,5 jaar ongeacht de richting, hetgeen overeenkomt met de uurgemiddelde 

windsnelheid met een herhalingstijd van 50 jaar, in een bepaalde 

richting. Indien de brug ten aanzien van windbelasting een beperkt 

openingsregime heeft, kan worden volstaan met een lagere windsnelheid. 

Gegeven het bovenomschreven uurgemiddelde, een turbulentie-intensiteit 

en een spectrum (beide eveneens te bepalen via de TGB 1990 - Belastingen 

en Vervormingen) ligt in statistische zin de windsnelheid voor de 

periode van het maatgevende uur vast. Gedimensioneerd moet worden op de 

verwachtingswaarde van het belasting-effect in dat uur, vermenigvuldigd 

met een partiele veiligheidsfactor i.v.m. de onzekerheden. 

Om deze berekening te kunnen maken dient bekend te zijn hoe vaak en hoe 

lang de brug in een uur open staat. Statistische gegevens daarover 

bleken niet voorhanden. De keuze in dit onderzoek is gevallen op 

gemiddeld één openingscyclus per uur (overeenkomend met 500.000 per 50 

jaar) met een duur van circa 3 minuten. De gezochte verwachtingswaarde 

voor het belastingeffect in het maatgevend uur komt dus overeen met de 

verwachtingswaarde van het belastingeffect gedurende de openingscyclus 

van 3 minuten ergens in dat uur. Door bij de gegeven uurgemiddelde 

windsnelheid, de gegeven turbulentie-intensiteit en het gegeven spectrum 
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een groot aantal keren een openingscyclus te simuleren, kan de gezochte 

verwachtingswaarde van de van belangzijnde belasting-effecten worden 

vastgesteld. 

In combinatie met een quasi-statische beschouwing kan dan een dynamische 

vergroting worden uitgerekend. 

De partiele veiligheidsfactor in de berekening verdisconteert 

onzekerheden in de volgende parameters: 

1) uurgemiddelde windsnelheid v 

2) omgevingsconditie E 

3) winddrukcoefficient of vormfactor Ct 

4) vlaagfactor G 

De onzekerheid in v is zowel aanwezig bij bruggen met een onbeperkt 

openingsregime als bij bruggen met een beperkt openingsregime, zij het 

dat de aard van de onzekerheid anders is. De onzekerheden in E en C^. 

zijn in gelijke mate aanwezig als bij gewone bouwconstructies. Zij 

behoeven geen nadere discussie. De onzekerheid in G is afhankelijk van 

de dynamica van het systeem en volgt uit de analyse van het model van de 

brug. Gegeven de variatie-coëfficiënten voor de genoemde 4 parameters 

kan de partiele veiligheidsfactor worden afgeleid. De verwachtingswaarde 

van het belastingeffect moet hiermee worden vermenigvuldigd om de 

uiteindelijke beoordelingsprocedure te kunnen uitvoeren. Aangenomen is 

dat de niet-lineaire effecten geen noemenswaarde invloed hebben op de 

doorwerking van onzekerheden in v, E en C^. 

De genoemde simulaties zijn uitgevoerd voor verschillende brugtypen. In 

figuur 2.1 is dit in beeld gebracht. 
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Figuur 2.1: Schema van de berekening 
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Het centrale deel van de berekening bevindt zich in het omkaderde 

gedeelte. Hier wordt N keer een simulatie uitgevoerd voor een 

openingscyclus onder random windbelasting bij gefixeerde: 

- uurgemiddelde windsnelheid 

- turbulentie-intensiteit en spectrum 

- constructie-model 

- winddrukcoefficient 

- terreinomstandigheden 

Per simulatie wordt ten behoeve van iedere grenstoestand de waarde van 

de relevante grootheid genoteerd, bijvoorbeeld de maximale waarde van 
A 

het moment op de motoras M. Door dit een groot aantal keren te herhalen, 
A AA 

ontstaat een histogram voor M, waaruit /¿(M) en V(M) te schatten zijn. 

A 

De waarde van /¿(M) wordt dan gebruikt om de dynamische vergroting te 

schatten: 

M(M) 

^w M /f/ w' 
(2.1) 

Het moment is de "quasi statistische waarde" voor het moment op de 

motoras, dat berekend kan worden uit: 

M = ip q C A e /i (2.2) w ^ ^o t z' ' 

ip = duurfactor, die in rekening brengt dat een brug niet permanent open 

staat (n.b., deze factor bevat ook nog enkele andere correcties) 

qQ = stuwdruk volgens TGB 1990 - Belastingen en Vervormingen of behorend 

bij een openingsregime 

= winddrukcoefficient 

A = oppervlak van de brug 

e^ = afstand geometrisch zwaartepunt brugdeel tot draaiingsas 

i = overbrengingsverhouding van de aandrijving 
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Op de genoemde grootheden wordt verder in het rapport nog teruggekomen. 

A 

De waarde van de variatiecoefficient V(Mw) wordt gebruikt bij de 

bepaling van de veiligheidscoëfficiënt ten aanzien van de windbelasting 

7w> De procedure daarvoor wordt aangegeven in hoofdstuk 3. 
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3. PROBABILISTISCH MODEL VOOR DE WINDBELASTING 

3.1. Inleiding 

In de TGB 1990 - Belastingen en Vervormingen zijn partiele 

veiligheidscoëfficiënten gegeven voor belastingen op bouwconstructies. 

Daarbij wordt verondersteld dat de constructie gedurende de periode 

gelijk aan de referentieperiode (50 jaar) permanent aan de wind is 

blootgesteld. Voor bouwfase of reparatiefase zouden daarom andere 

veiligheidscoëfficiënten kunnen gelden, evenals voor beweegbare bruggen 

die slechts gedurende korte tijd in een uur open staan. In dit hoofdstuk 

wordt op deze problematiek ingegaan. 

3.2. Partiele veiligheidsfactoren 

Voor belastinggrootheden met normale verdeling waarbij de nominale 

belasting in het voorschrift ongeveer overeenkomt met de gemiddelde 

waarde van de belasting in de referentieperiode, wordt de partiele 

veiligheidsfactor (pvf) gegeven door [3.3]: 

7X = X*/ Xn = 1 + ax £ V(X) (3.1) 

X = waarde van X in het design point 

7 = partiele veiligheidsfactor voor X 
.A. 

Xn = nominale waarde voor X (hier dus /¿(X)) 

a = invloedscoefficient voor X (0 < a < 1.0) 

ß = betrouwbaarheidsindex 

V = Variatiecoefficient van X 
A. 

Indien de grootheid lognormaal verdeeld is gaat (3.1) over in: 

7 = exp ( a ß V) (3.2) 
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Zolang a /? V < 0,35 kan (3.1) als een goede benadering voor (3.2) worden 

gezien. Indien de grootheid dubbelexponentieel verdeeld is gaat (3.1) 

bij benadering over in (zie bijlage 3): 

(3.3) 7=1+ 1,43 a ß V 

De invloedscoefficient a dient in feite bepaald te worden uit FOSM 

(First Order Second Moment ofwel Niveau II) berekeningen waarin sterkte 

en belasting beide aanwezig zijn. In het kader van de Eurocodes is 

echter de gewoonte ontstaan de a voor belastingen te standaardiseren op 

0.7 à 0.8 voor de belangrijkste belastingcomponent. Deze waarde komt ook 

ongeveer uit het Veiligheidsproject [3.3], met ondersteuning waarvan de 

keuze voor de betrouwbaarheidsindices in de TGB-1990 Algemeen en de 

belastingfactoren in de TGB 1990 - Belastingen en Vervormingen tot stand 

is gekomen. 

De waarde van ß volgt uit de kans die acceptabel wordt geacht ten 
aanzien van bruikbaarheid en uiterste grenstoestand. De waarde van ß 
voor de uiterste grenstoestand kan volgen uit de TGB 1990 - Algemeen 

gedeelte. Afhankelijk of wind wel of niet dominant is, gelden 

respectievelijk de volgende waarden: 

klasse gevolgen bezwijken ß 
(1) (2) 

3 

2 

1 

middel 

klein 

groot 

2.3 3,3 

2.4 3,4 

2,6 3,6 

(1) wind wel dominant 

(2) wind niet dominant 
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Een keuze-probleem is of men (voor klasse 3) uit wil gaan van ß = 2,6 

(wind dominant) of 3,6 (wind niet dominant). Keuze in dit rapport: 

ß = 2,6 

Ten aanzien van bruikbaarheid wordt in TGB 1990 - Algemeen Gedeelte ß = 

1,8 gesteld. Dit houdt in dat in de referentieperiode (50 jaar) een brug 

een kans P = 0,036 heeft dat deze niet bruikbaar is. Voor bruggen kan 

gezien de aard van de grenstoestanden waarschijnlijk een hogere kans 

worden gehanteerd. Voorlopig wordt daarom uitgegaan van ß = 0,5 waarbij 

P = 0,3. 

3.3. Toepassing op de winddruk 

De winddruk w op een constructie kan geschreven worden als het product 

van een aantal factoren: 

w=Cp=CtEGp (3.4) 

Betekenis, verdelingstype en variatiecoefficient V van de diverse 

factoren zijn overeenkomstig [3.4]: 

symbool omschrijving verdeling V 

P 

C, 

uurgemiddelde stuwdruk gumbel 

winddrukcoefficient lognorm 

invloed obstakels in directe lognorm 

omgeving 

vlaagfactor lognorm 

0,20 

0,12 

0,11 

0,16 
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De variatiecoefficient voor de maximale uurgemiddelde windsnelheid in 50 

jaar op 10 m hoogte in het open veld bedraagt ongeveer 0,10. De stuwdruk 

is evenredig met de windsnelheid in het kwadraat, hetgeen leidt tot een 

variatiecoefficient voor p van 0,20. In [3.3] is in eerste instantie de 

waarde 0,30 gebruikt, uitgaande van de gedachte dat de nominale stuwdruk 

in heel Nederland dezelfde zou zijn. Na de verdere onderverdeling in 

drie gebieden kon dit worden teruggebracht tot de 0,20 [3.4], 

Voor de gekozen lognormale verdeling voor C^, E en G bestaat nauwelijks 

bewij smateriaal. De keuze is vooral te motiveren omdat het product van 

een aantal onafhankelijken variabelen op grond van de Centrale 

Limietstelling naar een lognormale verdeling tendeert. De variatiecoef- 

ficienten zijn overgenomen uit [3.8], 

Belangrijker wellicht dan de schatting van de variatiecoefficienten is 

de veronderstelling dat de gemiddelden voor deze grootheden gelijk zijn 

aan de nominale waarden. Dit zou dus inhouden dat er in Ct, E en G geen 

verborgen (on)veiligheden zitten. Voor G is dat realistisch, voor E en 

Ct misschien minder. 

Met deze gegevens wordt de variatie-coefficient voor C = C^. E G: 

V2(C) = 0,122 + 0,112 + 0,162 

V (C) = 0,22 

Omdat de windbelasting het product is van de factoren C en p, is ook de 

partiele veiligheidsfactor voor de wind te schrijven als het product van 

de veiligheidscoëfficiënt voor C en die voor p: 

w 'C 'p 

Gelet op de verdelingen van C en p: 

(3.5) 

7C = exp { ac ß V(C) } (3.6) 
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7p = 1 + 1,43 ap ß V(p) (3.7) 

Aangezien de variatie-coefficienten V(C) en V(p) ongeveer aan elkaar 

gelijk zijn, zullen volgens de theorie van FOSM-betrouwbaarheids- 

berekeningen [3.3] ook de a en ac ongeveer aan elkaar gelijk zijn. 
2 2^ ^2 

Aangezien geldt dat a + a = (0,7) volgt a = a = 0,5. p U p L» 

Daarmee zijn de ingrediënten voor het bepalen van de partiele veilig- 

heidsfactor gereed. Voor de uiterste grenstoestand geldt (klasse 3): 

7C = exp[(0,5)(2,6)(0,22)] = 1,33 

7p = 1 + 1,43 (0,5)(2,6)(0,20) = 1,37 

7 = (1,33)(1,37) = 1,8 w 

Voor de bruikbaarheidsgrenstoestand geldt: 

7c = exp[(0,5)(0,5)(0,22)] = 1,06 

7p = 1 + 1,43 (0,5)(0,5)(0,20) = 1,07 

7w = (1,05) (1,07) = 1,13 

In de TGB 1990 - Belastingen en Vervormingen [3.2] [3.5] wordt voor de 

uiterste grenstoestand de waarde 1,5 genoemd. Dit is in feite een buiten 

de theorie om opgelegde waarde. Compensatie wordt gevonden in een iets 

te hoge waarde voor de factoren voor eigen gewicht en sterkte. Voor 

beweegbare bruggen ligt hier dus een keuze-probleem: indien gemeend 

wordt dat deze compensatie ook bij bruggen aanwezig is, kan men volstaan 

met 7w = 1,5, anders 7w = 1,8. In dit rapport wordt er vanuit gegaan dat 

er bij bruggen geen aanleiding is voor een overeenkomstige reductie. 
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Daarmee volgt bijvoorbeeld voor een brug in gebied II (indien deze als 

gebouw behandeld zou worden), onbebouwd, h = 20 m, = 1,2 

(vormfactor), <£ = 1,05 (geschatte dynamische vergrotingsfactor): 

wd = 7W ¿ 
c
t % - a.8) (1,05) (1,2) (1100) = 2500 N/m2 

De Ct-waarde van 1,2 geldt als de brug helemaal geopend is (zie bijlage 

7). Verder staat qQ voor E G p en volgt uit bijlage II, tabel 4. 

3.4. Windbelasting op beweegbare bruggen 

3.4.1. Bouwfase 

De bouwfase duurt ongeveer een jaar. De windsnelheid in gebied II 

(onbebouwd) met een herbalingstijd van 50 jaar is 22,5 m/s en van 1 jaar 

ca. 16 m/s. Daarmee volgt als reductiefactor: (16/22,5)2 =0,5. De TGB 

staat een reductie met een factor 0,6 toe. Ook hier ontstaat dus een 

keuze-probleem: theorie volgen of TGB. Voorlopige keuze volgt TGB met 

een reductie tot 60%. Merk op dat de partiele veiligheidsfactor 

ongewijzigd blijft, alleen de basisstuwdruk wordt gereduceerd. 

In de bouwfase staat de brug "op de klink". De belasting gedurende de 

bouwfase geldt dus alleen de brug zelf en niet het aandrijfmechanisme. 

3.4.2. Reparatiefase 

De reparatiefase is vergelijkbaar met de bouwfase. Indien wordt 

uitgegaan van 1 dag per jaar (0,3% van de tijd) dan is een grotere 

reductie mogelijk dan voor de bouwfase. Het is aan de andere kant echter 

niet onredelijk bouwfase en reparatiefase voor de kans van optreden bij 

elkaar op te tellen. De reductiefactor blijft dan in de orde van 60%. 
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3.4.3. Open stand/statisch 

Stel dat de brug onder alle omstandigheden geopend moet kunnen worden en 

dat de geopende toestand 5% van de tijd in beslag neemt (een opening van 

3 minuten per uur). Bij deze uitgangspunten kan de uurgemiddelde 

windsnelheid niet worden gereduceerd, maar wel de vlaagfactor G: 

0.577 
G = 1 + 2gl = 1 + 21(7 (2ini/T) + (3.8) 

7(2 ¿n i/T) 

I = turbulentie-intensiteit 

V = effectieve windvlaagfrequentie 

T = beschouwde tijdsduur 

Met I = 0,25, V = 0,13 Hz en T = 3600 s volgt G = 2,8. Via een reductie 

van T = 3600 s naar T = 180 s komen we op G = 2,3. De reductiefactor 7 

(duurfactor) is dus 2,3/2,8 = 0,8. 

3.4.4. Reductie openingsregime 

Stel dat het openingsregime gereduceerd wordt tot een bepaalde 

windkracht. Daardoor daalt de gemiddelde winddruk, tevens zou wellicht 

de onzekerheid in p kunnen afnemen. In deze paragraaf worden twee 

mogelijkheden om het openingsregime te reduceren nader uitgewerkt: 

1) via de waarschuwingen voor de scheepvaart volgens het KNMI; 

2) door windmetingen in de omgeving van de brug. 

ad 1) Waarschuwingen voor de scheepvaart 

In bijlage 8A is de verhouding geanalyseerd van de windsnelheden op land 

en op zee. Uit de analyse volgt een uurgemiddelde windsnelheid welke bij 

de brug gemiddeld verwacht kan worden bij een bepaalde windkracht op 

zee. Deze is weergegeven in onderstaande tabel. De bijbehorende stuwdruk 

volgt via formule (1) in bijlage 2. 
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uurgemiddelde windsnelheid [m/s] bij hm= 10 m Waarschuwing op zee 

5 vrij krachtig 

6 krachtig 

7 hard 

8 stormachtig 

9 storm 

10 zware storm 

11 zeer zware storm 

onbebouwd 

I II III 

7,3 6,3 5,4 

9,7 8,3 7,2 

12,1 10,3 9,0 

14.8 12,7 11,0 

17.6 15,1 13,1 

20.7 17,7 15,4 

23.9 20,4 17,8 

bebouwd 

I II III 

5,1 4,6 4,1 

6,7 6,0 5,4 

8,4 7,5 6,8 

10.3 9,2 8,3 

12.3 11,0 9,9 

14.4 12,9 11,6 

16,6 14,8 13,4 

Het blijkt (bijlage 8B) dat de standaardafwijking van de voorspelling 

ongeveer in dezelfde orde is als de standaardafwijking van de verdeling 

van de extreme uurgemiddelde windsnelheden. De in 3.4.4 genoemde 

onzekerheid in p blijkt dus niet af te nemen, en 7^ mag niet worden 

gereduceerd. Eigenlijk zou voor lage windkracht de 7^ zelfs iets moeten 

worden opgevoerd. Dit is verder verwaarloosd. 

ad 2) Windmeting bij de brug 

In geval van windmeting aan de brug kan geopend worden tot de windsnel- 

heid waarop de brug gedimensioneerd is. Men meet dan de 10-minuten 

gemiddelde windsnelheid, die geïnterpreteerd wordt als een voorspelling 

van het gemiddelde voor de komende brugopening. Als turbulentie- 

intensiteit houdt men daarbij dezelfde waarde van I aan als in de 

berekening zonder voorspelling. Volgens bijlage 8 ontlopen de 

standaardafwijking van het 10-minuten gemiddelde bij gegeven voorgaand 

10 minuten gemiddelde («7 = 0,18 aQ) en bij gegeven uurgemiddelde 

(er = 0,22 ffQ) elkaar niet veel. Daar komt bij dat de voorspellende 

waarde van het 10-minuten gemiddelde in de praktijk tegen blijkt te 
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vallen. Via formule (1) in bijlage 2 kan vervolgens de bijbehorende 

winddruk qQ worden bepaald. Daarbij is het nodig te corrigeren van een 

eventueel hoogte-verschil tussen windmeting en brughoogte volgens: 

u(h) = u(hm) ln{ / ln{ } (3.9) 
o o 

h = hoogte van de brug 

h = hoogte van de windmeting (10 m standaard) 
m 

In bijlage 80 wordt een partiele veiligheidscoëfficiënt afgeleid in 

geval van windmeting aan de brug. Het blijkt dat deze partiele 

veiligheidscoëfficiënt niet kleiner kan worden genomen dan de 

coefficient die wordt gevonden als van de verdeling van extreme 

uurgemiddelde windsnelheden wordt uitgegaan. 
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4. MODEL VAN DE BRUG 

4.1. Hoofdonderdelen 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het rekenmodel van de brug dat 

gebruikt is om de belasting op het aandrijfwerk van een beweegbare brug 

tijdens een openingscyclus te bepalen. 

Het model, dat is weergegeven in Figuur 4.1, bestaat achtereenvolgens 

uit : 

1. de motor met een rotatietraagheid 1^; 

2. motoras ; 

3. buffersysteem en overbrenging; 

4. een ballast ter plaatse van punt B met een rotatietraagheid ten 

opzicht van het draaipunt D; 

5. een brugdek met een rotatietraagheid ten opzicht van het 

draaipunt D; 

6. een aanslagpunt A. 

Figuur 4.1: Model van de beweegbare brug 

ballast 

^ n 
B ZX” 

buffers en overbrenging 

motor 
motoras 

4>1 
-» 

^2 

Cl 

II 

motor 

C2 

12 

ballast 

13 

C3 k 

val 

motoras brugstijfheid 
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In Figuur 4.1 is eveneens het rekenschema weergegeven. In dit schema 

zijn alle massa's, stijfheden en vrijheidsgraden getransformeerd naar 

een roterend systeem, op dezelfde wijze als gedaan wordt in [4.1], De 

verschillende parameters staan achtereenvolgens vodr: 

<p^ rotatie van de motor; voor een geregelde motor (zie paragraaf 4.2) 

is dit een voorgeschreven functie van de tijd. 

cp2 rotatie van lijnstuk BD vermenigvuldigd met de overbrengingsverhou- 

ding i: </?2 = <pBD i. 

virtuele vrijheidsgraad, die de flexibiliteit van de val in rekening 

brengt; een voor de hand liggende schematisering is die waarbij de 

val wordt opgevat als een stijve massa die verend bij punt D is 

ingeklemd (zie figuur 4.2). 

Figuur 4.2: Schematisering vrijheidsgraad 3 

D 

B D 
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1-^ Het rotatietraagheidsmoment van de anker, remschij f en 

overbrenging. 

rotatietraagheid van de ballast om punt D gedeeld door de 

overbrengingsverhouding in het kwadraat (gereduceerde 

rotatietraagheid van de ballast): 

Ip = I(ballast)/!^ 

rotatietraagheidsmoment van de val om punt D gedeeld door de 

overbrengingsverhouding in het kwadraat (gereduceerde 

rotatietraagheid van het val): 

= I(brugdek)/!^ 

C-^ karakteristiek van het bewegingswerk en de buffers (paragraaf 4.3). 

lineaire veer die zodanig wordt aangepast dat het systeem bij 

gefixeerde dezelfde eigenfrequentie heeft als de val bij fixatie 

van het ballastpunt B. 

C2 = We 

Merk op dat als groot wordt, een enkele rotatietraagheid 

resulteert, gelijk aan de som van ^ en 

C3 karakteristiek om het effect van de oplegging in rekening te 

brengen: zolang cp^ kleiner is dan nul geldt als oneindig groot 

(oplegging) , maar voor cp^ groter dan nul is = 0 (vrij uiteinde) . 

2 6 2 
Numerieke waarden in de simulaties: = 4.4 kg m , ^ = 29 * 10 kg m , 

= 67 * 10^ kg m^, = 10 rad/s. 
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4.2. Karakteristieken van de motor/openingscyclus 

Globaal kunnen twee verschillende typen motor worden onderscheiden: de 

geregelde motor en de ongeregelde motor. Het type motor heeft ook 

invloed op het ontwerp van het aandrijvingsmechanisme. In het 

onderstaande wordt hierop kort ingegaan. 

Brugtype met geregelde motor 4.2.1. 

Bij een dergelijke motor kan in principe, een bij iedere situatie 

gewenst toerental worden gehandhaafd. De overbrengingsverhouding i is 

slechts in geringe mate afhankelijk van de openingshoek van de brug. Als 

het motorvermogen ontoereikend is gaat de motor op de noodstop. Bij een 

openingscyclus van een dergelijke motor worden achtereenvolgens de 

volgende stadia doorlopen (zie Figuur 4.3): 

1. kruipen 

2. versnellen 

3. openen met constant toerental 

4. vertragen 

5. kruipen en op de rem zetten 

6. geopend in de remstand 

7. van de rem halen en kruipen 

8. versnellen 

9. sluiten met constant toerental 

10. vertragen 

11. kruipen en op de aanslag komen (spannen buffers + remmen) 

12. gesloten stand 

Het openen op zich duurt ongeveer 60-120 s; in de hier uitgevoerde 

simulaties is uitgegaan van 107 s. Het nominale koppel bedraagt ca. 500 

Nm. 
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Figuur 4.3: Voorgeschreven toerental als functie van de tijd bij een 

geregelde motor 

20 r 

O 20 40 60 80 100 
 ► 

tijd (s) 
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4.2.2. Brugtype met een ongeregelde motor (Voorbeeld 

kortsluitankermotor) 

Een ongeregelde motor heeft een kenmerkend verband tussen toerental en 

geleverd koppel (zie Figuur 4.4). Bij dergelijke bruggen wordt de 

overbrengingsverhouding tussen het toerental van de motoras en de 

openingssnelheid van de brug sterk afhankelijk gemaakt van de stand van 

de brug (mechanische retardeerinrichting). 

Bij een ongeregelde motor is de cyclus eenvoudiger dan bij een geregelde 

motor. Op t=0 wordt de motor aangezet, waarna de brug wordt versneld en 

het geleverd koppel afneemt. 

De motor komt, indien geen wisselende uitwendige koppels aanwezig zijn, 

uiteindelijk tot een eenparige snelheid (afgezien van uitdempende 

eigentrillingen in het systeem). Op het daartoe geschikte moment wordt 

een rem met een ingesteld koppel aangezet. We komen dan tot de volgende 

cyclus : 

1. aanzetten van de motor 

2. oplopen van het toerental 

3. toerental afhankelijk van uitwendig koppel (figuur 4.4) 

4. remmen 

5. geopend in de remstand 

6. aanzetten van de motor 

7. oplopen van het toerental 

8. toerental afhankelijk van uitwendig koppel 

9. bereiken aanslag, spannen buffer en remmen 

10. aanslag 

Merk op dat bij de ongeregelde motor het toerental niet is opgelegd als 

in Figuur 4.3, maar een gevolg van het krachtenspel van de motor/rem met 

de brug en de daarop werkende belastingen. In de simulaties bedraagt 

het nominale koppel 500 Nm bij een toerental van 100,5 rad/s. 
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Figuur 4.4: Koppel als functie van het toerental bij een ongeregelde 

motor 

KIP 
KOPPEL 

NOMINAAL 
KOPPEL 
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4.3. De overbrenging en de buffers / voorspanning 

Het systeem van overbrenging en buffers wordt voor wat betreft de 

stijfheid geschematiseerd door de veerkonstante C^. In Figuur 4.5 is de 

karakteristiek van deze veer gegeven als het verband tussen het moment M 

in de motoras en en hoekverdraaing Acp — cp^ - Het horizontale gedeelte 

bij de oorsprong stelt de speling voor, de flauw lopende takken 

representeren de buffers. 

Figuur 4.5: Moment-hoekverdraaiingskarakteristiek voor motoras, buffer 

en overbrenging 
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In gesloten toestand bevindt de buffer zich onder een voorspanning 

waarmee de val wordt dichtgedrukt (uitgangspositie). Als de brug geopend 

wordt, wordt eerst de speling doorlopen en komt het systeem in tak a 

terecht. 

In de simulaties worden de wrijvingen in het systeem in rekening 
6 6 

gebracht door een visceuze demper tussen de 2 en 3 vrijheidsgraad, met 

0,7 % relatieve demping. Dit is immers een gewone staalconstructie 
0 0 

zonder bewegende delen. Tussen de 1 en 2 vrijheidsgraad is een 

visceuze demping aangebracht van 10%, waarmee in totaal voor de laagste 

eigenfrequentie een demping van 2 à 2,5% ontstaat, overeenkomstig 

waarnemingen aan verschillende bruggen met buffer (zie bijlage 9). 

0 0 
Daarnaast wordt tussen de 1 en 2 vrijheidsgraad een 

rendementsparameter (=0,8) in rekening gebracht. Het rendement wordt 

voorgesteld als een wrijvingskoppel op de overbrenging, welke 

afhankelijk is van het koppel in de overbrenging. Dit wrijvingskoppel 

werkt altijd tegengesteld door de momentane draairichting (zie figuur 

4.6). Bij openstand zal het rendement altijd dempend werken. Bij rotatie 

is de fluctuatie in rotatiesnelheid in het algemeen kleiner dan de 

gemiddelde rotatiesnelheid. Bij rotatie levert het rendement daarom geen 

demping op de fluctuatie. 

In Tabel 4.1 tenslotte is de overbrengingsverhouding i gegeven welke in 

de simulaties gebruikt worden voor een brug met geregelde motor met 

rechte heugel en voor een brug met ongeregelde motor overbrenging met 

een panamawiel. In deze tabel is tevens de onbalans aangegeven (zie 

paragraaf 4.4). 
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Tabel 4.1: Overbrengingsverhouding 1 en onbalans koppel als functie van 

de rotatie van het val. 

geregelde motor ongeregelde motor 

val 
M [Nm] 
o 

M [Nm] 

0” 

5 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

5094.4 

5336,6 

5569.5 

6005.6 

6398,0 

6742.2 

7032,9 

7262,8 

7417,0 

7452.3 

126 

113 

99 

71 

41 

9 

-25 

-64 

■114 

-199 

4102,0 

3589.3 

3160.4 

3101.8 

3221.2 

3589.3 

4152.9 

4785,7 

5180.4 

zie geregel- 

de motor 

Figuur 4.6: Werking rendement 
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4.4. Belastingen 

Uitgaande van een volledig spanningsvrij systeem, worden 

achtereenvolgens de navolgende belastingen op de brug aangebracbt: 

1) Voorspanning in de buffer waardoor de uitgangspositie van Figuur 4.5 

wordt bereikt. 

2) Het eigengewicht dat resulteert in een onbalans. Getransformeerd naar 

de motoras is dit moment weergegeven in Tabel 4.1. 

3) Voorgescbreven rotatie cp^ volgens Figuur 4.3 (geregelde motor) of 

aanzetten van de ongeregelde motor. 

4) Het moment door de wind dat, gereduceerd naar de motoras, gegeven 

wordt door: 

M (t) = C q(t) A e / i (4.1) 
clS L. ¿ 

met : 

Ct = winddrukcoëfficiënt (zie Bijlage 7) 

q(t) = basisstuwdruk bij de bovenkant van de brug 

A = oppervlak van bet brugdek 

= afstand zwaartepunt brugdek tot draaipunt D 

i = overbrengingsverhouding 

De basisstuwdruk q(t) volgt uit de windsnelheid v(t) die gemodelleerd 

wordt als een gaussisch proces met gemiddelde pi en een standaardaf- 

wijking a = I.pi, waarbij I de turbulentie-intensiteit is. 

In de simulaties is gekozen voor een gemiddelde windsnelheid van 

22,5 m/s en een turbulentie-intensiteit variantie I = 0,25 (gebied 

II, onbebouwd). 
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De windsnelheid in het tijdsdomein v(t) wordt gecreëerd met 

frequenties w., amplitudes ÍL (via het spectrum) en random fasehoeken 

'P-i 

v(t) = /i(v) 
n 

+ S 
i=l 

X. sin(w. t + <p. ) 
i v i 

(4.2) 

waarbij cp^ uniform verdeeld is op [0,27r] en volgt uit: 

0U+ Aw/2 ^ x^ = J S(w)dw (4.3) 

c<u - Aw/2 

S(w) komt overeen met het spectrum voor de windsnelheid volgens 

bijlage 2 gecorrigeerd met invloed van de coherentie van windvlagen 

(afhankelijk van de afmetingen van de brug). Het spectrum van een 

brug met afmeting L = 28,4 m en b = 17 m is weergegeven in figuur 

4.7. 

De factoren i en Ct zijn afhankelijk van en daarmee een functie 

van t. De winddrukcoëfficiënten Ct (zie Bijlage 7) zijn afkomstig uit 

[4.2] en [4.3], Zij zijn afgeleid voor een statische windbelasting, 

met een uniforme windsnelheidsverdeling over de hoogte. Opgemerkt 

wordt dat deze voorwaarden niet geheel in overeenstemming zijn met de 

situatie die men bij beweegbare bruggen aantreft. In de simulaties 

zijn de winddrukcoëfficienten als weergegeven in figuur 4.8 gebruikt. 

5) De rem wordt ingeschakeld, nadat de motor is afgeschakeld. Het remmen 

kan in werking treden als gevolg van: 

- noodstop 

- stop na overschrijding motorvermogen 

- stop aan einde openings- en sluitingsfase 

In de simulaties wordt het maximum door de rem te leveren koppel 

verondersteld in 0,1 s lineair toe te nemen van 0 tot het maximum. 

Bij het opstarten wordt eerst de rem gelost, door de voorspanning in 

de buffer wordt de motor op gang gebracht. 
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5. GEDRAG VAN DE BRUG MET GEREGELDE MOTOR 

5.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk worden vergrotingsfactoren, veiligheidsfactoren en 

duurfactoren afgeleid voor het dynamisch systeem van een beweegbare brug 

met geregelde motor onder windbelasting. De beweegbare brug is een niet- 

lineair systeem, hetgeen wordt veroorzaakt door de met de openingshoek 

verlopende overbrengingsverhouding, de buffer in de aandrijving en het 

rendement. 

Een extra complicatie vormen de inwendige belastingen van de brug 

(versnellings- en onbalanskoppels). Het versnellingskoppel geeft 

dynamische effecten die de dynamische effecten afkomstig van 

windsnelheidsfluctuaties kunnen beïnvloeden. Ook de onbalans verloopt 

met de openingshoek van de brug. Hierdoor zal het systeem steeds anders 

op de windbelasting reageren. 

In de berekening wordt de dynamische responsie op de windbelasting en 

overige belastingen (versnellingskoppels) zoveel mogelijk gescheiden. De 

dynamische responsie op de overige belastingen is relatief eenvoudig te 

berekenen: alleen de (relatief kleine) versnellingskoppels geven 

aanleiding tot dynamische vergrotingen. De dynamische responsie op de 

windbelasting is lastiger te berekenen. Bovendien speelt hier zoals 

gezegd een interactie met de dynamische responsie op de overige 

belastingen een rol. 

Als voorbeeld wordt een bascule brug met geregelde motor gebruikt. Het 

model van de brug is reeds beschreven in hoofdstuk 4. Om te kunnen 

afleiden of het type brug invloed heeft op de vergrotings- en 

veiligheidsfactoren wordt ook een ophaalbrug als voorbeeld genomen. Het 

model hiervan wordt in paragraaf 5.8 behandeld. Opgemerkt wordt dat de 

belasting ten gevolge van remmen behandeld wordt bij de ongeregelde 

motor. 
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5.2. Eigenfrequentles van het systeem 

Ten einde het dynamisch gedrag van de brug te kunnen begrijpen zullen 

eerst de eigenfrequentles van het systeem voor verschillende toestanden 

(gesloten, open, in of buiten de buffer) bepaald worden. 

De traagheidsmomenten zijn gelijk aan: 

1^ = 4.4 kg/m^ 

12 = 67 10
6 / i2 kg/m2 

13 = 29 10
6 / i2 kg/m2 

De overbrengingsverhouding i varieert van 5094 bij gesloten stand tot 

7452 bij openstand. 

De stijfheid van de overbrenging buiten de buffer = 455 Nm/rad. 

De stijfheid van de buffer = 9.5 Nm/rad. 

De stijfheid van de val volgt uit het gegeven dat de eigenfrequentie van 

de val bij gefixeerde gelijk is aan 10 rad/s. Er geldt dus: 

/l3/C2 - 10 rad/s 

ofwel : 

c2 = 100 I2 

De met deze gegevens berekende eigenfrequentles, bij een twee-massa-veer 

systeem in verschillende situaties, zijn weergegeven in Tabel 5.1. 
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Tabel 5.1: Eigenfrequenties van het systeem. 

Eigenfrequentie [Hz] 

Toestand open(i=7452) gesloten(i=5094) 

In buffer f-^ =0,36 

f2 = 2,95 

fx = 0,25 

f2 = 2,92 

geen buffer f^ =1,40 

f2 =5,34 

fx = 1,23 

f2 = 4,14 

f^ = Ie eigenfrequentie; f2 = 2e eigenfrequentie 

5.3. Responsies zonder wind 

Tijdens een openingscyclus van de brug (openen - openstand - sluiten) 

treden de volgende dynamische belastingen op. 

1. Loslaten van rem bij begin openen (systeem komt uit buffer en 

doorloopt speling): 

Het loslaten van de rem bij het begin van openen leidt alleen tot 

dynamische effecten, indien tegelijkertijd versnellingskoppels zouden 

werken. Aangenomen wordt dat de regeling van de motor zo gekozen 

wordt, dat dit niet het geval is. 

2. Versnellingskoppels: 

De versnellingskoppels zorgen voor een stapvormige excitatie, 

welke theoretisch tot een dynamische vergrotingsfactor <f>^ van 

minimaal 1.3 en maximaal 2.0 kunnen leiden (bij een ongedempt 

systeem). 

3. Het weer op de aanslag komen: 

Het weer op de aanslag komen bij sluiten (wordt buiten beschouwing 

gelaten, het systeem bevindt zich dan in de buffer). 
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4. Onbalans : 

De onbalans verloopt gelijkmatig in de tijd. Het zal geen aanleiding 

geven tot dynamische effecten. 

5. Spelingen: 

Het door de speling gaan geeft aanleiding tot dynamische effecten. 

Deze zijn echter klein t.o.v. andere dynamische belastingen. Tevens 

is het onwaarschijnlijk dat dit effect gelijktijdig met een grote 

windbelasting zal optreden. 

6. Doorlopen van de buffer: 

Het doorlopen van de buffer komt globaal overeen met een grote 

speling. Dit effect treedt op zodra de uitwendige belasting tesamen 

met het onbalanskoppel groter wordt dan het buffervoorspankoppel. 

Ten einde de invloeden van de diverse niet-lineairiteiten op de 

dynamische responsie van het systeem te begrijpen, wordt eerst 

onderzocht wat de responsie is zonder niet-lineairiteiten. Vervolgens 

wordt beschouwd welke invloed het toevoegen van de niet-lineairiteiten 

afzonderlijk op de responsie heeft. Afsluitend worden alle niet- 

lineairiteiten samengevoegd. Getracht wordt een rekenregel voor de 

dynamische vergrotingsfactor op het koppel op de motoras Mw te geven 

waarin alle invloeden van niet-lineairiteiten verwerkt zijn. 

Lineair-systeem 

Een simulatie is uitgevoerd, waarbij de niet-lineariteiten achterwege 

zijn gelaten. Dit betekent dat: 

- het onbalanskoppel MQ constant is, 

- de rendementsfactor = 1.0, 

- er is geen speling 

- de overbrengingsverhouding i constant is (i=5094) en 

- de stijfheid van de overbrenging ofwel = 455 Nm/rad (buiten de 

buffer) ofwel = 9.5 Nm/rad (binnen de buffer) is. 

Figuur 5.1 geeft de respons van het systeem (het koppel op de motoras) 

op een openingscyclus van de brug. 
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Figuur 5.1: Respons van het systeem op versnellingskoppels 

s 
55 

90 
 open stand 80 openstand >l< ... t luiten 

70 
60 
50 
lO 

30 
20 
O 

io 
20 
30 
40 
50 
60 

60 1 20 80 2 40 

ti id [s 

300 

Het effect van de versnellingskoppels is weergegeven in figuur 5.1. 
2 

De hoekversnelling van de geregelde motor bedraagt $ = 12.25 rad/s en 

duurt 10 s. De stapexcitatie van het versnellingskoppel wordt daarmee: 

Mv - I * ^ = (l2+ I3)/i
2 * ^ 

= (29 + 67) 106/50942 * 12,25 = 45,32 Nm 

Uit simulatie volgt een vergrotingsfactor <f>^ -= 1,34 binnen de buffer, en 

d> =1,85 buiten de buffer. Merk op dat theoretisch <£ = 2,0 is voor 
^v V 

- ®, ongeacht de stijfheid van de buffer. 

Invloed rendement 

Een zelfde simulatie is uitgevoerd waarbij een rendementsfactor 77 = 0,8 

is toegevoegd. Het blijkt dat de vergrotingsfactoren onafhankelijk zijn 

van de rendementsfactor rj. 
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Invloed buffer 

Berekend zijn reeds de vergrotingsfactoren indien de overbrenging ofwel 

de stijfheid = 455 Nm/rad heeft, ofwel = 9.5 Nm/rad (buffer). 

Onderzocht zal nu worden hoe het systeem reageert op de overgang van 

= 455 Nm/rad naar = 9.5 Nm/rad en andersom. 

Figuur 5.2 geeft het verloop van de vergrotingsfactoren als functie van 

een eventueel (t.g.v. wind of onbalans) aanwezig statisch koppel. Dit 

koppel is gevarieerd met stappen van 20 Nm bij gelijkblijvende stijfheid 

van de buffer. De buffer is gelegen tussen de koppels = 360 Nm en 

= 590 Nm (Figuur 4.5). 

Er is geen reden om aan te nemen dat de vergrotingsfactoren bij een 

stapexcitatie met een andere amplitude, hogere of lagere dynamische 

vergrotingsfactoren zal opleveren. Indien alleen de dynamische responsie 

op de versnellingskoppels een rol speelt, kan het maximale koppel op de 

motoras M berekend worden volgens: as 

M = (M + M * <t> )/r) as o V V ' 
(5.1) 

= dynamische vergrotingsfactor (zie tabel 5.2), 

waarbij Ms - ^0
+ 

MQ = onbalanskoppel 

Mv = versnellingskoppel 

M = koppel op de motoras 
cLS 

fj = rendementsfactor 
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Figuur 5.2: Vergrotingsfactoren als functie van het statisch koppel 
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Tabel 5.2: vergrotingsfactoren op stapexcitatie 

voorwaarde 

Ms < ^o 
MI > «bl en <Ms + 0’4 

V" < «bb en (Ms + °-4 > ^b 

V" > ^bb 

1,8 

1,4 

4,0 

1,8 

«bb 

«bo 

“ maximum bufferkoppel 

= mimimum bufferkoppel 
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Indien ook een constant uitwendigkoppel (bijvoorbeeld het gemiddeld 

windkoppel Mw) op het systeem werkt dan kan de maximum statische wind in 

vergelijking (5.1) betrokken worden. Er volgt dan: 

M as (M + ' w M M * <f> ) /rt 
V V ' 

waarbij nu: 

(5.2) 

Mw = gemiddeld windkoppel gereduceerd naar de motoras 

= dynamische vergrotingsfactor 

De factor <f>^ volgt weer uit tabel 5.2, nu echter met: 

M = (M + M + M )/r/. s w o V ' ' 
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5.4. Dynamische responsie op windbelasting 

De windsnelheid heeft een spectrum als weergegeven in Figuur 4.7. Het 

windsnelheidsspectrum heeft een topwaarde bij 0,016 Hz. Bij frequenties 

groter dan de 1 Hz lijkt weinig activiteit waarneembaar. De eigenfre- 

quenties van het systeem buiten bufferbereik (+ 1,2 - 1,4 Hz) liggen 

dus boven bet gebied waar de wind de grootste activiteit heeft. 

Ten einde de dynamische invloed van de fluctuaties van de wind te 

onderzoeken, wordt allereerst een lineair systeem belast met wind 

beschouwd. Hierna zullen de niet-lineariteiten afzonderlijk worden 

toegevoegd. Steeds zal hiervoor hetzelfde windsnelheidverloop worden 

gebruikt (Figuur 5.3). Tot slot zullen alle niet-lineairiteiten 

gecombineerd worden. 

Figuur 5.3: Windkoppel op de motoras als functie van de tijd 
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5.4.1. Lineair systeem 

Het systeem heeft geen onbalans, buffer, speling, rendement en 

versnellingskoppels. 

Een voorbeeld van het koppel op motoras als de responsie op de 

windbelasting is gegeven in Figuur 5.4. Uit simulaties blijkt een 

gemiddelde vergrotingsfactor “ 1.2. Deze vergrotingsfactor is 

berekend als quotiënt van het maximum koppel op de motoras en het quasi- 

statisch maximum windkoppel (beide volgend uit de simulatie). 

Figuur 5.4: Koppel op de motoras als functie van de tijd (inclusief 

dynamische effecten) 
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Deze dynamische vergrotingsfactor kan vergeleken worden met de factor 

uit de TGB 1990 - Belastingen en Vervormingen. De laagste 

eigenfrequentie van het systeem bedraagt 1.23 Hz. Bij deze frequentie 

hoort volgens de TGB een = 1.06. 

Het verschil is als volgt te verklaren: 

De vergrotingsfactor uit de TGB 1990 - Belastingen en Vervormingen is 

bepaald volgens de vergelijking [4,5] (zie bijlage 2 voor toelichting): 

<t> = 1 + 2 ël ^ B + E (5.3) 
W 1 + 2 g2 l7 B 

De vergelijking is bedoeld voor lineaire systemen. Er wordt door de TGB 

1990 - Belastingen en Vervormingen vanuit gegaan dat g^ = g2 = 3,5, 

zijnde voor T = 3600 s de respectivelijke "vlaagfactor" van het systeem 

en van de wind. Uit de simulatie (T = 200 s) volgen g^ = 3,45 en g2 = 

2,78. 

met I = 0,195 en E = 0,17 volgt dan <j>^ = 1,17. 

De keuze g^ = g2 = 3,5 blijkt in dit geval dus niet juist te zijn, 

hetgeen leidt tot onderschatting van 4>^. 

5.4.2. Invloed rendement 

Aan het systeem is de rendementsinvloed toegevoegd (r/ = 0,8). Het 

verloop van het koppel op de motoras is weergegeven in Figuur 5.5 (het 

bijbehorende windkoppel is weergegeven in Figuur 5.3). Ook uit deze 

simulaties volgt een vergrotingsfactor <t>^ = 1.2. Het blijkt dus dat het 

rendement geen invloed heeft op de dynamische vergrotingsfactor. 
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Figuur 5.5: Koppel op de motoras als functie van de tijd bij r? = 0,8 
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Als rekenregel is te gebruiken: 

Mas = * Mw / ^ biJ rotatie (5.4) 

* rj bij openstand (5.5) 

Indien figuur 5.5 nauwkeurig wordt vergeleken met Figuur 5.4, dan blijkt 

dat in het openingstraject, het koppel in absolute waarde lager is dan 

in het sluitingstraject 170-250 s. 

Dit verschijnsel kan verklaard worden uit de werking van het rendement. 

Het rendement zorgt voor een vermindering van het koppel bij roteren met 

meewerkende wind. Verwacht wordt dus, dat het maximum koppel in de 

motoras op zal treden bij roteren met tegenwerkende wind. Maximale 

koppels op de motoras zullen dus optreden bij sluiten met openende wind 

en openen met sluitende wind. De tijdsduur waarop de duurfactor ip wordt 

bepaald is dus gelijk aan de openings- of sluitingstijd. 
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De periode waarbij de brug een redelijke openingshoek heeft tijdens 

roteren, bedraagt ongeveer 60 s. De duurfactor xj) bij T = 60 s bedraagt 

Tp = 0,8 (afgerond). 

5.4.3. Invloed buffer 

Een systeem wordt beschouwd, waarbij naast de wind ook de buffer invloed 

heeft. Berekeningen zijn uitgevoerd, waarbij de hoogte van de buffer is 

gevarieerd. De resultaten zijn weergeven in Tabel 5.3. Maatgevend is de 

situatie bij openende wind tijdens rotatie (sluitende wind heeft een 

kleinere vormfactor). Alleen de maxima tijdens deze situatie zijn in de 
A 

tabel weergegeven. Het maximum windkoppel M op de motoras bij de 

simulatie bedraagt 1559 Nm; het gemiddelde koppel (statisch deel) 

bedraagt 664 Nm. 

Uit de tabel blijkt dat bij een bepaalde verhouding tussen het statisch 

koppel en de ligging van het bufferkoppel er een grotere dynamische 

responsie ontstaat. Bij deze verhouding doorlopen de pieken boven het 

gemiddeld windkoppel de buffer. Door het verschil tussen het aandrijvend 

koppel van de wind en het bufferkoppel bereikt het val een grote 

snelheid. Boven het bufferkoppel moet weer een relatief stijf 

traject worden doorlopen. Bij deze overgang lopen de vergrotingsfactoren 

op, gelijk aan de situatie van de versnellingskoppels, zoals behandeld 

in paragraaf 5.3. 

Een tweede verschijnsel dat optreedt indien de buffer wordt aangespro- 

ken, is het verschuiven van de eigenfrequentie van het systeem. Buiten 

de buffer is de eigenfrequentie ongeveer 1,3 Hz, binnen de buffer is de 

eerste eigenfrequentie ongeveer 0,3 Hz. In het frequentiegebied rond 0,3 

Hz is de wind zeer aktief. Ook dit leidt tot grotere vergrotingsfacto- 

ren. 
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Tabel 5.3: maximale koppels (Nm) op de motoras afhankelijk van de 

bufferligging 

bufferligging 

“bo « ^b fNmï 

60 

360 

660 

1160 

290 

590 

890 

1390 

max. koppel 

Mas [Nm] 

1867 

1789 

2460 

2774 

dyn. vergrotingsfactor 

<f> 

1,19 

1,15 

1,57 

1,78 

5.4.4. Invloed buffer en rendement 

Het systeem wordt beschouwd met buffer én rendement. Ten opzichte van de 

voorgaande berekening wordt dus de invloed van het rendement toegevoegd. 

Weer wordt de bufferligging gevarieerd. Het systeem wordt geacht geen 

onbalans en aandrijfkoppels te hebben. Het gemiddelde windkoppel is 664 

Nm, het maximale windkoppel 1559 Nm. De resultaten zijn weergegeven in 

tabel 5.4. 

Tabel 5.4: maximum koppels (Nm) op motoras afhankelijk van de 

bufferligging 

bufferligging 

Hbo [Nm] Mbh [Nm] 

60 

360 

660 

1160 

290 

590 

890 

1390 

max. koppel dyn. vergrotingsfactor 

Mas ^ 

1858 

1817 

2150 

1614 

4>. W 

1,19 

1,17 

1,37 

1,04 
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Gelijk aan de resultaten in de vorige paragraaf, blijkt ook uit tabel 

5.4 dat de buffer geen invloed heeft op de vergrotingsfactor indien het 

komt, wordt de vergrotingsfactor groter. Ligt het bufferkoppel zodanig 

hoog dat het maximum quasi-statisch moment binnen de buffer valt dan 

vindt een reducering van de vergrotingsfactor plaats. 

Dynamica van brug en wind 5.5. 

Met behulp van de inzichten uit de voorgaande paragrafen wordt een 

rekenregel afgeleid voor het systeem met wind, buffer, rendement, 

onbalans en aandrij fkoppels. 

De rekenregel zal zodanig worden opgesteld dat de vergrotingsfactoren 

uit de TGB 1990 - Belastingen en Vervormingen voor dit systeem gebruikt 

kunnen worden. 

Dynamische responsie op versnellingskoppel en onbalans 

M = (M + M * <t> )/r) as v o V ' (5.6) 

MQ = onbalanskoppel 

= versnellingskoppel 

= vergrotingsfactor op het versnellingskoppel (zie tabel 5.2) met 

M = M + M 
s O V 

r) = rendementsfactor 

Dynamische responsie op de totale belasting 

De verwachtingswaarde van het maximum koppel op de motoras bij extreme 

windbelasting met de herhalingstijd van 50 jaar kan berekend worden via 
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M w = V> qo Ct h b ez / I (5.8) 

Verklaring symbolen: 

E<Mas> = 
M 
AW 

M 
o 

M 
V 

v> 
<!> w 

i 

öt 
h 

b 

e 

verwachtingswaarde van het maximum koppel op de motoras 

verwachtingswaarde van het maximum quasi statisch windkoppel 

maximum onbalanskoppel 

versnellingskoppel 

duurfactor = 0,7 

vergrotingsfactor op windkoppel 

vergrotingsfactor op versnellingskoppel 

rendement 

overbrengingsverhouding 

gemiddelde vormfactor 

hoogte brug (28,4 m) 

breedte brug (17 m) 

zwaartepunt (14,2 m) 

stuwdruk volgens TGB 1990 

Enkele grootheden verlopen tijdens de openingscyclus, zoals bijvoorbeeld 

c^., i, Mq. In bovenstaande rekenregel zijn daarvoor keuzen gemaakt. 

Uitgangspunt is dat de maximum belasting meestal optreedt bij het begin 

van sluiten bij openende wind. Voor c^ en i wordt de gemiddelde waarde 

genomen over de openingshoek a van 60-80°. 

De vergrotingsfactor <f>^ is zo gekozen dat deze in het gebied waar de 
buffer geen invloed heeft samenvalt met de vergrotingsfactor volgens de 

TGB 1990 - Belastingen en Vervormingen. Eventuele fouten daarin zullen 

worden opgevangen door de duurfactor ^ aan te passen. Gekozen is ip = 0,7 
in plaats van 0,8. Hiermee is tevens verdisconteerd dat het maximale 

versnellingskoppel en het maximale windkoppel niet in de tijd hoeven 

samen te vallen. Een alternatief hiervoor zou zijn om een nieuwe 

vergrotingsfactor af te leiden op basis van de korte duur van de 
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belasting (32 s versus 3600 s) . In paragraaf 5.4 is uiteengezet dat <t>^ = 

1.06 voor 3600 s volgens de TGB correspondeert met <f>^ = 1,17 voor 32 s. 

Op basis van de uitgevoerde simulaties (zie sectie 5.6) en bovengenoemde 

uitgangspunten worden de volgende rekenregels voor en <j>^ voorgesteld: 

Voor 0 < R < 1 geldt: 

<t> = 1.8 + 2.2 R 

<¡> = 4> + R(1.35 - <t> ) 
W WO WO 

zolang 4> > 
° w WO 

Voor R < 0 en R > 1 geldt: 

(5.9) 

(5.10) 

¿v=l,8 (5.11) 

4> = <t> (5.12) rw ^wo v 7 

waarbij : = vergrotingsfactor volgens TGB 1990 - Belastingen en 

Vervormingen (zie bijlage 2) 

^ ^b - Q-1 Ñw 
A 

M + M + 1,8 M 
WO V 

(5.13) 

Indien Mo en Mv in verhouding kleiner zijn ten opzichte van Mw kan voor 

R geschreven worden: 

R 
l^bb 
M 

(5.14) 

De factor R geeft dus de ligging van de buffer weer tot het maximum 

quasi statische windkoppel. De kwaliteit van dit rekenmodel zal in de 

volgende paragraaf worden onderzocht. 
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5.6. Voorbeeldberekening basculebrug/geregelde motor 

5.6.1. Koppel op de motoras 

Voor een 14-tal bufferliggingen zijn een 20-tal simulaties gedaan. De 

variatie-coefficient en verwacbtingswaarde van de verschillende 

grenstoestanden zijn weergegeven in Tabel 5.5. 

De vergrotingsfactoren <^w voor het koppel op de motoras zijn weergegeven 

in figuur 5.6. De gestippelde lijn is het voorstel volgens formules 

(5.9) - (5.13) . Schattingen van 4>^ op basis van de simulaties en 

toepassing formule (5.7) zijn weergegeven met een (+). 

Figuur 5.6: Vergrotings- en veiligheidsfactoren (ß - 2,6) voor het 

maximum koppel op de motoras als functie van R 
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Tabel 5.5: resultaten van simulaties 

bufferligging 

60 

360 

460 

560 

660 

760 

860 

960 

1060 

1160 

1260 

1360 

1460 

1560 

290 

590 

690 

790 

890 

990 

1090 

1190 

1290 

1390 

1490 

1590 

1690 

1790 

max. koppel 

[Nm] 

Mbo [Nm] Mhh [Nm] M 

1593 

1577 

1632 

1705 

1747 

1738 

1762 

1765 

1852 

1854 

2025 

2167 

1953 

1469 

V 

0,08 

0,08 

0,10 

0,13 

0,09 

0,16 

0,18 

0,14 

0,07 

0,07 

0,04 

0,05 

0,05 

0,04 

max. vermogen 

[kNm/s] 

198 

212 

217 

211 

212 

229 

241 

238 

244 

234 

234 

V 

0,12 

0,12 

0,13 

0,09 

0,09 

0,20 

0,14 

0,12 

0,09 

0,05 

0,14 

gem. verm. 

[kNm/s] 

11,5 

11,5 

11,5 

11,5 

11,5 

11,5 

11,5 

11,5 

11,5 

11,5 

11,5 

V 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

Eventuele maatgevendheid van een lagere windsnelheid 

Indien zodanig wordt ontworpen dat de buffer bereikt wordt bij maximum 

windkoppel, dan wordt bij een lager windkoppel een hogere 

vergrotingsfactor gevonden. De vraag is of bij een lagere windbelasting 

grotere koppels op de motoras kunnnen worden gevonden. 

Indien op een windkoppel is ontworpen en een windkoppel a treedt 

op, dan wordt (indien de andere factoren buiten beschouwing worden 

gelaten) 
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bij M J w : M as 

en bii a M : M J w as 

= { ^bb * (1,35 - <t> ) + <t> } * M 
   WO WO w n 
w 

= { ^bb * (1,35 - d> ) + ó } * M * a 
—  rwo ^wo w 
aM 
w 

= { ^bb * (1,35 - ^ } * M 
“77  ^WO WO w 
M 
w 

(5.15) 

(5.16) 

Het koppel M wordt dus per saldo altijd kleiner indien het windkoppel 
clS 

verkleint, ookal neemt de vergrotingsfactor toe. 

Veiligheidsfactor 

Naast het gemiddelde van het maximum gesimuleerd koppel op de motoras, 

is er ook een variatie van het maximum gesimuleerd koppel. De variatie- 

coefficienten staan vermeld in Tabel 5.5. 

Volgens paragraaf 3.3 kan de veiligheidsfactor worden berekend 

volgens : 

'w 

7C - exp(a ß Vc) 

V 
2 
c 
= V ct + v: + v 

2 
M 

ß 
a 

7Ï 
V1 
V 

VT 

M 

Ct 

= betrouwbaarheids index (hier ß = 2,6 voor uiterste grenstoestand) 

= invloedscoefficient (hier a = 0,5) 

= veiligheidscoëfficiënt voor stuwdruk (7 =1,37 voor ß = 2,6) 

= variatie-coefficient van het gesimuleerde koppel 

= variatie-coefficient in vormfactor (0,12) 

= variatie-coefficient omgevingsconditie (0,11) 
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Met de in tabel 5.5 vermelde variatie-coefficienten zijn veiligheidsco- 

ëfficiënten berekend, welke zijn weergegeven in figuur 5.6. Gemiddeld 

kan voor 7^ de waarde 1,8 worden genomen. 

5.6.2. Maximum motorvermogen 

Een soortgelijke berekening als voor het maximum koppel op de motoras 

kan gemaakt worden voor het maximum motorvermogen. De gesimuleerde 

maxima zijn reeds vermeld in Tabel 5.5. Indien uitgezet ten opzichte van 

de relatieve bufferligging R dan volgt Figuur 5.7. De berekening 

verloopt analoog aan die van het maximum koppel op de motoras. Voor ß is 
0,5 gekozen. Via V^ =0,12 volgt een veiligheidsfactor 7^ = 1,12. 

5.6.3. Gemiddeld vermogen 

Uit de simulaties volgt voor het gemiddeld vermogen en variatie-coeffi- 

cient V = 0,2. Bij /3 - 0,5 volgt een veiligheidscoëfficiënt 7 = 1,14. 

Figuur 5.7: Vergrotingsfactoren als functie van R voor het maximum 

motorvermogen 
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5.7. Variaties van rendement en eigenfrequenties 

De invloed van de rendementsfactor is onderzocht door deze te variëren 

van r; = 0,8 naar = 0,9 en r) = 1.0, 

Het effect van deze variatie is getest bij drie bufferliggingen 

Tabel 5.6: Resultaten van simulaties met »? = 1,0 

bufferligging max. koppel [Nm] 

Hbo [Nm] Mhh [Nm] M V 

660 

1060 

1460 

890 

1460 

1690 

1594 0,10 

1548 0,12 

1319 0,05 

max. vermogen [kNm/s] 

4 V 

194 0,11 

146 0,14 

126 0,05 

Tabel 5.7. Resultaten van simulaties met r¡ = 0,9. 

Bufferligging max. koppel [Nm] 

Mbo [Nm] Mbb [Nm] V 

660 

1060 

1460 

890 

1290 

1690 

1572 0,07 

1317 0,23 

1350 0,03 

max. vermogen [kNm/s] 

4 V 

193 

155 

166 

0,08 

0,21 

0,06 

De uitkomsten zijn weergegeven in Figuur 5.6 en Figuur 5.7 (blok- 

punten). Het blijkt dat het veranderen van de rendementsfactor geen 

invloed heeft op de vergrotings- en veiligheidsfactoren. 
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Opgemerkt moet worden dat bij t] = 1,0 de eigenlijke duurfactor voor de 

windbelasting verandert, omdat de laatste periode van openen dan 

gemiddeld dezelfde responsie heeft als de eerste periode van sluiten. 

Ten einde te controleren of ook bij een andere eigenfrequentie van het 

systeem de vergrotingsfactor <t>^ overeenkomstig de TGB 1990 - Belastingen 

en Vervormingen gekozen kan worden, is een simulatie gedaan waarbij de 

traagheid van val en ballast met een factor 4 verhoogd is, en de 

eigenfrequenties van de val verlaagd tot 1,25 Hz. Uit simulatie blijkt 

een vergrotingsfactor <f>^ = 1.6, hetgeen inderdaad (bij een eigenfrequen- 

tie van 0,22 Hz) overeenkomstig de TGB 1990 - Belastingen en Vervormin- 

gen is. 
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5.8. Ophaalbrug 

Gecontroleerd wordt of de rekenregels die voor een bascule brug afgeleid 

zijn ook voor een ophaalbrug gebruikt kunnen worden. De ophaalbrug heeft 

als verschil met de basculebrug, dat de aandrijving aan de val plaats 

heeft en niet aan de ballast. Simulaties zijn gedaan bij een drietal 

bufferliggingen. Zoals zal blijken voldoen de afgeleide rekenregels ook 

voor de ophaalbrug. 

Gegevens 

b = 13,7 m (breedte van de val) 

h = 16,5 m (hoogte van de val) 

e^ = 8,25 m (afstand geometrisch zwaartepunt van de val tot 

draaiingas) 
A 

MQ =199 Nm (maximum onbalans koppel) 

= 140 Nm (gemiddeld onbalans koppel bij 60° < a < 80°) 

Mv = 5,6 Nm (versnellingskoppel) 

r/ =0,8 (rendementsfactor) 

qQ = 1179 N/m^ (stuwdruk volgens TGB 1990 - Belastingen en 

Vervormingen, gebied II, onbebouwd, 

h = 16,5 + 10 = 26,5 m) 

i = 6375 (gemiddelde overbrengingsverhouding bij 60° < a < 80°) 
A 

i = 6826 (maximale overbrengingsverhouding) 

Het windkoppel gereduceerd naar de motoras wordt: 

M = tb q C. hbe / i 
w ^o t z ' 

M = 0,7 1197 1,08 16,5 13,7 8,25/ 6375 = 264,9 Nm w 

Voor de relatieve bufferligging R geldt (zie (5.13)): 

= 
11 ^h - Q’1 Mw 

M + M + 1,8 M 
WO V 
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0,8 Mbb- 0,1 * 264,9 = M^- 33,3 

264,9 + 140 + 1,8 * 5,6 518 

Vergrotingsfactoren 

Simulaties zijn verricht voor drie bufferliggingen: 

Tabel 5.8: Resultaten van simulaties met ophaalbrug 

bufferligging 

Mbo [Nm] [Nm] 

64 101 

464 501 

664 701 

max. koppel [Nm] 

4 V 

620 0,09 

609 0,10 

593 0,06 

max. vermogen [kNm/s] 

M V 

98,2 0,09 

104,0 0,14 

94,6 0,07 

Vergrotingsfactoren voor maximum koppel op de motoras en maximum te 

leveren motorvermogen zijn respectievelijk weergegeven in Figuur 5.6 en 

Figuur 5.7 (bollen). De vergrotings- en veiligbeidsfactoren wijken niet 

veel af van de basculebrug. 
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5.9. Conclusies ten aanzien van de brug met geregelde motor 

De vergrotingsfactoren zijn onafhankelijk van het brugtype (ophaal of 

bascuul) en rendementsfactor. De bufferligging blijkt een grote invloed 

te hebben. Indien de buffer niet bereikt wordt, of niet aanwezig is, 

kunnen vergrotingsfactoren uit de TGB 1990 - Belastingen en Vervormingen 

gebruikt worden. Indien de buffer wel bereikt wordt, dan kan de 

relatieve bufferligging gekwantificeerd worden door de factor R (zie 

5.13). De vergrotingsfactoren worden vervolgens berekend volgens (5.9 - 

5.12). 

De vergrotingsfactoren zijn geldig voor de grenstoestanden: maximum 

koppel op de motoras en maximum vermogen. De veiligheidsfactor voor het 

maximum koppel op de motoras (/3 = 2,6) -y^ = 1,8, voor het maximum 

vermogen (/? = 0,5) en voor het gemiddeld vermogen (ß = 0,5) = 1,1. 

De duurfactor voor de openende sluitende en openstaande stand i¡) = 0.8; 

in combinatie met versnellen/vertragen geldt Tp = 0.7. 

De situatie van remmen (noodstop) en remstand komt in hoofdstuk 6 aan de 

orde. 
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6. GEDRAG VAN DE BRUG MET ONGEREGELDE MOTOR 

6.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk komen de vergrotings-, veiligheids- en duurfactoren 

voor bruggen met ongeregelde motor aan de orde. In principe kan de 

rekenregel die voor de bruggen met geregelde motor is afgeleid 

(hoofdstuk 5) ook voor de bruggen met ongeregelde motor worden gebruikt. 

Bij bruggen met ongeregelde motor gebeurt het versnellen en afremmen 

echter op een andere wijze dan bij bruggen met geregelde motor. In 

plaats van een opgelegde constante versnelling wordt een motorkoppel 

gebruikt en in plaats van een opgelegde vertraging, een remkoppel. 

In figuur 6.1 is het koppel op de motoras M voor een openingscyclus 

weergegeven. Er zijn duidelijk een viertal situaties te onderscheiden: 

- opstarten (2x), 

- openen/sluiten. 

- remmen (2x), 

- openstand. 

De momenten tijdens opstarten en remmen geven grote pieken. In de 

overige delen domineert de windbelasting. Het verloop van met de 

openingshoek is goed te herkennen. 

Gelijk aan de procedure voor bruggen met geregelde motor kan de dyna- 

mische responsie van het systeem worden onderverdeeld in de responsie op 

de windbelasting en de responsie op de overige belastingen. De responsie 

op de windbelasting betreft de situatie tijdens openen/sluiten en 

openstand. De overige belastingen die een dynamische responsie veroorza- 

ken betreffen opstarten en afremmen. 

In dit hoofdstuk komt eerst de dynamische responsie op het opstarten 

(6.3) en afremmen (6.4) aan de orde. Wind wordt hierbij als een statisch 

koppel meegenomen zonder dynamische invloed. De fluctuatie van de 

windbelasting komt aan de orde in hoofdstuk 6.5. Tenslotte wordt de 

combinatie behandeld. 
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Figuur 6.1: Koppel op de motoras M (Nm) als functie van de tijd 
clS 

gedurende een openingscyclus 

1000 

500 

-500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 
80 100 120 140 60 20 40 160 

time (s) 

6.2. Gebruikt model voor simulaties 

De afmetingen van de brug zijn gelijk aan die van de basculebrug met 

geregelde motor. Het nominaal motorkoppel is gelijk aan 1280 Nm, het 

maximaal koppel is 2560 Nm en het remkoppel is gelijk aan 2500 Nm. 

Verschillen met de brug met geregelde motor zijn: 

a) overbrengings verhouding (i) verloopt anders (zie hoofdstuk 4); 

b) de motor levert een uitwendig koppel dat afhankelijk is van de tijd 

na inschakelen, het toerental en de belasting. 

In de simulaties wordt een motorkoppel - toerentalkarakteristiek 

gebruikt als aangegeven in figuur 4.4. De motor start in stand 1 bij 

n = 0, Vervolgens neemt het toerental toe en het koppel af, 

vooropgesteld dat voldoende motorkoppel geleverd kan worden. 
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Na 4 s gaat de motor over in stand 2, 2 s later in stand 3 en weer 2 s 

later in stand 4. In principe zal de motor dan een stationair toerental 

opzoeken, afhankelijk van de uitwendige belasting. Het motortoerental is 

begrensd bij n<-0,25n , enn>1.30n Indien de ° synchr synchr 
begrenzing wordt overschreden valt het motorkoppel weg en tegelijkertijd 

valt de rem in. 

6.3. Dynamische responsie op het opstarten 

Het opstarten gebeurt door het inschakelen van de motor en het lossen 

van de rem. In figuur 6.2 zijn de eerste 3 s van figuur 6.1 uitvergroot. 

Bij deze figuur geldt: 

M - 0 Nm w 
M = 0 Nm o 
Mt_Q = 2580 Nm (maximum motorkoppel, aanwezig op t = 0) 

i = 18000 

In deze figuur is het koppel op de motoras tesamen met het motorkoppel 

tegen de tijd uitgezet. Duidelijk is waarneembaar dat in dit voorbeeld 

het maximum koppel op de motoras gedurende de opstartfase kleiner is dan 

het maximum motorkoppel. 

Figuur 6.2: Motorkoppel en koppel op de motoras als functie van de tijd 

gedurende het opstarten 
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Het maximum dynamisch effect wordt ongeveer 1/4 Te (Te = trillingstijd 

in de eerste eigenfrequentie) na de start gevonden. In deze tijd is door 

het op snelheid komen van de motor (zie figuur 4.4) het motorkoppel 

afgenomen. Dit motorkoppel zal theoretisch volgens een e-macht afnemen. 

Wordt deze e-macht van t = 0 tot t = Te/2 gelineariseerd dan wordt op t 

= T /4 een koppel M = (Mt=Q + Mt=T gevonden. Het motorkoppel 
e 1 e' 

wordt niet in zijn geheel aan de motoras doorgegeven. Een deel van het 

koppel wordt gebruikt voor het versnellen van de motor zelf. Hiervoor is 

een factor e ingevoerd. Uiteindelijk wordt voor de berekening van het 

koppel op de motoras tijdens opstarten onderstaande vergelijking 

voorgesteld: 

M =iï +M + 4> e(M 
as w o V q 

(M + 
w 

Mo)) 

waarbij : 

(6.1) 

M 
as 

M 
q 

M 
o 

M 
w 

i 

4> ^v 

M 

M 
t=0 

t=T 
e /2 

I 

koppel op de motoras [Nm] 

(Mt=0 + Mt=T 2)/2 [Nm] 
e' 

onbalanskoppel [Nm] 

gemiddeld windkoppel [Nm] = q^ h b e^/i 

18000 bij opstarten 

((I2 + I3)/r?)/(I1 + (I2 + I3)/T,) [- ] 

dynamische vergrotingsfactor op de excitatie [-] (zie 5.9 - 

5.13) 

motorkoppel bij 100% slip (tijdstip t = 0) [Nm] 

motorkoppel na een halve trillingstijd van het systeem (in de 

eerste eigenfrequentie) [Nm] 

rotatietraagheid [kg/m2] 

De waarde van kan voldoende nauwkeurig worden berekend door aan 

te nemen dat het systeem als geheel versnelt gedurende een tijd t 

met Mt=0. 

T/2 
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De vergrotingsfactor 4>^ hangt af van de ligging van de buffer op 
soortgelijke wijze als in hoofdstuk 5.3, met dien verstande dat = 0. 

6.4. Dynamische responsie op het afremmen 

Het invallen van de rem kan diverse oorzaken hebben: 

1. Rem aan einde openings of sluitingscyclus. 

2. Noodstop. 

3. Bij onvoldoende motorkoppel loopt de motor terug. Bij n < - 

0,25 n . valt de rem in. 
synchr 

4. Bij een te hoog meewerkend koppel (bijvoorbeeld meewerkende wind) kan 

het toerental van de motor te hoog worden. De rem valt in indien het 

motor toerental n > 1.3 n , . synchr 

Het systeem wordt tot stilstand gebracht door middel van remschijven op 

de motoras. Een constant koppel wordt uitgeoefend totdat het systeem tot 

stilstand is gebracht. Bij een eventuele terugslag van de brug draait 

het remkoppel van teken om. In principe kan er tweemaal een stap 

excitatie op het systeem plaatsvinden: 

- bij aanvang remmen (het remkoppel wordt geleidelijk op de motoras 

gezet); 

- bij eventuele terugslag. 

Beide zullen worden besproken. 

Ten behoeve van de bepaling van 7w is ervan uitgegaan dat deze factor 

alleen slaat op de eerste term Mw. Via simulaties is gevonden dat = 

1.5. De duurfactor V = zodat het uurgemiddelde voorstelt. 

6.4.1. Aanvang remmen 

De koppels die door de dynamische effecten na aanvang van het remmen 

optreden zijn reeds afgeleid in lit [4.1], De rekenregels gepresenteerd 

in [4.1] zijn gecontroleerd door middel van computer simulaties en 

blijken (als bovengrens) goed te voldoen. 
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Bij remmen met meewerkende wind 

M 
as -M + <6 e (M + M ) s ra r s 

ra 
= i + 0,9 y {1 + 

2 e2 X AM C1 

e2 (M + M )2 
r s 

AM = = Ie (Mr + Ms) - Ms - 

(6.2) 

(6.3) 

(6.4) 

Bij remmen met tegenwerkende wind 

M = M + <t> e (M - M ) as s *ra r s 

2^2 XAM C 
= 1 y {1 + TM M 2~ ^ra (M-M)^«^ 

(6.5) 

(6.6) 
r s 

AM = I(M^ - Ms) e +Ms - M^) (6.7) 

De formules (6.2) en (6.5) gelden alleen als Mg < • 

Als maximum in beide simulaties geldt: 

M < M + M. as s i 
(6.8) 

Verklaring van de symbolen: 

M. 1 
M 
s 

M r 
M o 
M w 

“b 
n 
e 

C, 

= 0,4 y e2 w2 c1(i2 + i3) 
= IM + M I 

= remkoppel [Nm] 

= onbalanskoppel [Nm] 

= windkoppel volgens TGB met i=i, Ct = Ct en V = 0.A 

= (^o + Mbb>/2 

= rendement [- ] 

= ((I2+ I3)/r?)/(I1 + (I2 + I3)/r?) [- ] 

= 0,75 - 1,00 (zie [4.1]) 

= gereduceerde stijfheid van het aandrijfmechanisme [Nm/rad] 
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X = bufferslag [rad], x ^ 0 indien 

w = hoeksnelheid [rad/s] 

<f> = dynamische vergrotingsfactor op een rem excitatie bij aanvang 
TL Si 

remmen [- ] 

De invloed van de buffer op de dynamische responsie ten gevolge van het 

remmen is niet alleen afhankelijk van de bufferslag x. maar ook van de 

ligging van de bufferkoppels ten opzichte van het remkoppel en het wind- 

en onbalanskoppel. In figuur 6.3 en 6.4 is een voorbeeld gegeven van de 

responsie op het remkoppel (in dit voorbeeld = 1250 Nm, = 0 Nm, 

Mw = 0 Nm, Mj_)o = 360, = 590, e = 0,45, = 455 Nm/rad) . In de 

simulatie wordt een maximaal koppel op de motoras M = 400 Nm gevonden. 
clS 

Uit de formules (6.5) volgt: 

AM = |(1250 - 0) 0,45 + 0 - 475| = 88 Nm 

¿ - 1 + 0 9 / 1 + 2 0,75 455 24 ,88_ _ 
^ra 1 + 0,9 V 1 + (1250 _ 0)2 0>452 

M = 0 + 3,12 0,45 (1250 - 0) = 1755 Nm 
as 

Als maximum geldt: 

M = M + M. as s i 

M1 = 0,4 y 0,75 . 100,52 455 3,6 = 1329 Nm 

M = 0 + 1329 = 1329 Nm 
as 

Uit figuur 6.3 volgt een maximum responsie van 830 Nm. Voor deze 

situatie geven de formules dus een kleine overschatting. 
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Figuur 6.3: Responsie op remmen 
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Figuur 6.4: Vrijheidsgraden bij responsie op remmen 
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6.4.2. Terugslag 

In [4.1] zijn rekenregels afgeleid voor de maximale koppels die optreden 

na terugslag. 

Indien geremd wordt met meewerkende wind geldt: 

M =M+e<¿ó(M+M) 
as s rt ^ s r 

waarbij : 

2«2X IM-KJ S 
- 7(1 + s-i—L) 

(M + M )2 e2 

s r 

Indien geremd wordt met tegenwerkende wind: 

(6.9) 

(6.10) 

M = e ß <j> 
rt (M - M ) - M 

s s (6.11) 

waarbij : 

4> rt y {i + 
2^2*IVM

S1 
C1 

(M + M )2 e2 

r s 

(6.12) 

X = 0 indien 

ß = een factor waarin het doorschieten van de rem is verdisconteerd 

= 0,8. 

Als maximum geldt (gelijk aan de responsie op aanvang remmen): 

M < M. + M (6.8) 
as i s 

waarbij : 

Mi = 0,4 y e
2 fc>2 C1 (I2 + I3) 
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6.5. Dynamische responsie op de windbelasting 

Gedurende het grootste gedeelte van de openingscyclus leidt alleen de 

windbelasting tot een dynamische responsie van het systeem. Gelijk aan 

de rekenregel voor de geregelde motor geldt dat de verwachtingswaarde 

van het maximum koppel op de motoras gedurende een storm met een 

herhalingstijd van 50 jaar kan worden berekend via: 

M 
as 

= <f> M /r? 
^w w' ' 

(6.13) 

M 
w 

= ^> q h b e /i 
w no t z' 

met : 

(6.14) 

M 
w 

h 

b 

e 
z 

i 

»? 

V- rw 

= dynamische vergroting op windbelasting [- ] 

= verwachtingswaarde van het maximale koppel op de motoras 

afkomstig van windbelasting [Nm] 

= stuwdruk volgens TGB [N/m2] 

= vormfactor of winddrukcoefficient [- ] 

= hoogte van de val [m] 

= breedte van de val [m] 

= geometrisch zwaartepunt van de val [m] 

= overbrengingsverhouding [-] 

= rendementsfactor [-] 

= duurfactor = 0,8 

Op basis van uitgevoerde simulaties en uitgangspunten vastgelegd in 

paragraaf 5.6 wordt voor <¡>^ dezelfde rekenregel voorgesteld als voor de 

geregelde motor (zie (5.9) t/m (5.13). 

Gezien het feit dat bij een ongeregelde motor het versnellingskoppel 

nooit gelijktijdig met het maximale windkoppel zal optreden mag in 

(5.14) de term voor achterwege gelaten worden. 
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De rekenregel voor de dynamische responsie op de windbelasting is 

gecontroleerd door middel van een aantal simulaties. De resultaten van 

de simulaties (dynamische vergrotingsfactoren) zijn weergegeven in 

figuur 6.5. In de figuur zijn tevens de vergrotingsfactoren weergegeven 

welke door middel van de formule (5.11) met Mv - 0 zijn berekend. 

Ten aanzien van de veiligheidsfactor die op de windbelasting gehan- 

teerd moet worden, geldt voor de bruggen met ongeregelde motor het 

criterium voor de uiterste grenstoestand (ß = 2,6). Uit simulaties volgt 
een variatiecoefficient V = 0,06. Tesamen met de variatiecoefficienten 

voor de omgevingsconditie V en de winddrukcoefficient V volgt: 
b Ct 

7 “ 1,7. w 

Het maximum motorvermogen kan worden bepaald met dezelfde vergrotings- 

factor als voor het koppel op de motoras. Voor het maximum motorvermogen 

geldt het criterium voor de bruikbaarheidsgrenstoestand {ß = 0,5). Voor 
de partiele veiligheidscoëfficiënt geldt = 1,1. Voor het toerental 

van de motor dient de waarde te worden genomen waarbij het product van 

motorkoppel en toerental maximaal is. 

Figuur 6.5: Dynamische vergrotingsfactoren 4>^ als functie van R 
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6.6. Dynamische responsie op wind- en overige belastingen 

Het maatgevende koppel op de motoras is het maximum van de gezamelijke 

dynamische responsie op de wind-, opstart- en afremkoppels. In figuur 

6.1 is een simulatie weergegeven waarbij alle koppels op het systeem 

zijn aangebracht: versnelling-, wind- en remkoppels. De dynamische 

responsie op de windbelasting kan worden berekend met behulp van de 

formules in paragraaf 6.5. 

De dynamische responsie op het opstarten kan berekend worden met behulp 

van de vergelijking in paragraaf 6.3. Wederom wordt in deze vergelijking 

het windkoppel constant verondersteld. De windbelasting is echter 

fluctuerend. Gezien het feit dat het opstarten vrijwel nooit maatgevend 

is, is deze situatie niet verder onderzocht. 

Voor het afremmen zijn rekenregels afgeleid in paragraaf 6.4.1 en 6.4.2. 

In deze rekenregels is de windbelasting constant verondersteld op de 

gemiddelde windbelasting. De windbelasting is echter flucturerend. De 

tijdsduur van het remmen is zeer kort ten opzichte van de tijdschaal 

waarop de windbelasting fluctueert. Daarom wordt het koppel op de 

motoras tijdens remmen berekend met de verwachtingswaarde van de 

windbelasting. Dit betekent dat in de formule van het windkoppel = 

1/G =0,35 gesteld moet worden. De onzekerheid in de hoogte van de 

windbelasting wordt verdisconteerd in een veiligheidsfactor op de 

windbelasting. Uit de uitkomsten van de simulaties kan de windbelasting 

teruggerekend worden, waarbij de rekenregels overeenstemmen met de 

simulaties. De teruggerekende windbelasting heeft een 

variatiecoefficient V = 0,25 en daarmee een veiligheidscoëfficiënt = 

2,0. De situatie tijdens remmen is meestal bepalend ten opzichte van de 

situatie tijdens openen of sluiten. 

Bij een noodstop die niet het gevolg is van overbelasting door wind 

hoeft niet gerekend te worden op een extreme windbelasting. Daarom kan, 

indien de rem gebruikt wordt voor noodstop bij geregelde motor, gerekend 

worden met een duurfactor \p = 0,2 (overeenkomstig TGB 1990 - Belastingen 
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en Vervormingen). Bij een ongeregelde motor is remmen tijdens normaal 

bedrijf maatgevend ten opzichte van een noodstop. Daarom is bij een 

ongeregelde motor de duurfactor 0.8. Bij een noodstop welke het gevolg 

is van een overbelasting door de wind moet gerekend worden met de 

windbelasting welke tot de overbelasting heeft geleid. 

In bijlage 6 is een voorbeeldberekening gegeven voor een brug met 

ongeregelde motor waarbij alle rekenregels worden toegepast. De 

uitkomsten van de rekenregels worden vergeleken met de uitkomsten van 

simulaties. 
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7. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

7.1. Samenvatting 

Onderzoek is gedaan naar het dynamisch gedrag van beweegbare bruggen met 

horizontale draaiingas onder windbelasting. Zowel bruggen met geregelde 

als ongeregelde motor zijn in beschouwing genomen. Ten einde de 

samenwerking tussen windbelasting en andere brugbelastingen te kunnen 

bepalen is tevens onderzoek gedaan naar het dynamische gedrag ten 

gevolge van versnellen en remmen en het door de buffer gaan van het 

systeem. 

Het dynamisch gedrag van de beweegbare brug is bepaald door middel van 

een eenvoudig computer-model. Door middel van simulaties met het model 

onder random windbelasting wordt de dynamische vergrotingsfactor 

onder windbelasting gevonden. 

Aan de belastingkant zijn onzekerheden aanwezig in: 

- de uurgemiddelde windsnelheid v 

- de omgevings conditie E 

- de winddrukcoefficient C^_ 

- de vlaagfactor G. 

Deze onzekerheden zijn verdisconteerd in een partiele veiligheidsfactor 

-y . De onzekerheid in G volgt eveneens uit de simulaties, 
w 

In combinatie met de windbelasting is rekening gehouden met de volgende 

belastingen: 

- versnellen; 

- onbalans ; 

- remkrachten normaal bedrijf; 

- noodstop (remmen terwijl de brug in volle snelheid is). 
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Als grenstoestanden zijn onderscheiden: 

a) het bezwijken van onderdelen van de overbrenging, via: 

al) overbelasting (U) 

a2) vermoeiing (U) (niet verder uitgewerkt) 

b) onvoldoende motorvermogen door: 

bl) overschrijding maximaal beschikbaar vermogen (B) 

b2) overschrijding van gemiddeld beschikbaar vermogen (B) 

c) onvoldoende remkracht: 

cl) overschrijding van het remkoppel (B) 

c2) overschrijding maximaal toegestane sliphoek (U) (niet 

uitgewerkt) 

In het bovenstaande duidt (U) op de uiterste grenstoestand en (B) op de 

bruikbaarheidsgrenstoestand). Opgemerkt wordt dat zolang (c2) niet 

verder is uitgewerkt (cl) als uiterste grenstoestand gezien moet worden. 

Voor de uiterste grenstoestand is ß = 2.6 en voor de 

bruikbaarheidsgrenstoestand is ß = 0.5 aangehouden. Over deze waarden 

dient de VOBB nog een uitspraak te doen. 

7.2. Conclusies 

De dynamische responsies onder windbelasting zijn voor bruggen met 

geregelde en ongeregelde motor aan elkaar gelijk. Verschillen komen 

voort uit de belasting ten gevolge van versnellen en afremmen en uit de 

grenstoestanden (bruikbaarheids- of uiterste) die gehanteerd moeten 

worden. 

De dynamische responsie (koppel op de motoras) inclusief vergrotings- en 

partiele veiligheidsfactoren zijn weergegeven in tabel 7.1 t/m 7.3. Zij 

zijn geldig onder de volgende voorwaarden: 

a. demping f > 1,5% 

b. eerste eigenfrequentie f^ > 0,5 Hz indien de buffer niet wordt aan- 

gesproken 

c. afmetingen 0,5 < h/b < 2,0; 

d. aandrijving aan ballast of val (bascule of ophaalbrug). 
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Tabel 7.1: Belastingcombinaties, duur- en veiligheidsfactoren voor 

windbelasting op brug met geregelde motor 

Criterium Comb. Moment (koppel op de motoras) ^ ß 'w 

overbelasten WO 

overbrenging WO 

RWO 

(7 <t> M + M )/r? 
'w ^w w o ' ' 

(7 <¿ M + M + <j> M )/»7 
WWW O V ' 

^ra^ r s s s i 

d> e(M+M)-M<M+M. 
^ra2 r s s s i 

e (M + M)+M < M + M. ^rt r s s s i 

0,8 2,6 1,8 

0,7 2,6 1,8 

'k'k 

0,2 2,6 2,0 

overschrijden WO 

maximum motor- WO 

vermogen/koppel 

(7 4> M + M )/rj Ww w w o '1 

(7 <t> M + M +0 M )/r/ 
'W WW O ^v V ' 

0,8 0,5 1,1 

0,7 0,5 1,1 

overschrijden WO 

gemiddeld WO 

motorvermogen 

(7 M + M )/r? 'w w o ' 
(7 M + M + M )/T7 
'w w o V ' 

0,4 0,5 1,1 

0,4 0,5 1,1 

overschrij den WO 

remkoppel 

(7 M + M ) 'w w w o 
0,8 0,5 1,1 

* Zolang het criterium overschrijden van maximale sliphoek nog niet is 

onderzocht geldt: ß = 0,5, 7^ = 1,1. 

** Bij een noodstop als gevolg van overbelasting door de wind moet gerekend 

worden met de windbelasting welke tot deze overbelasting heeft geleid. Er 

geldt dan 7^ = 1. 

P = voorspanning R = remmen (noodstop) 

W = wind 0 = onbalans 

V = versnellen/vertragen 
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Tabel 7.2: Belastingcombinaties, duur- en veiligheidsfactoren voor 

windbelasting op brug met ongeregelde motor 

Criterium Comb. Moment ^ ß ' w 

overbelasten WO 

overbrenging VWO 

RWO 

(7 á M + M)/?7 
'w w w o ' 

7 M + M + <t> c (M -(M + M ) ) 
ww o q q w o 

à e(M-M)+M <M +M. 
^ra^ s s s 1 

é €(M+M)-M <M +M. 
^ra^ r s s s 1 

e(M + M)+M < M + M. 
^rt r s s s 1 

0,8 2,6 1,7 

0,4 2,6 1,5(3 

'k'k 

0,8 2,6 2,0 

overschrijden VWO 

maximum motor- WO 

vermogen/koppel 

7 M + M +6 e (M - (M + M)) 
ww o q q w o 
(7 d> M + M)/rj 
WWW o ' 

0,4 0,5 1,1 

0,8 0,5 1,1 

overschrijden VWO 

gemiddeld WO 

motorvermogen 

7 M + M + 4> e (M - (M + M ) ) 
ww o *q q w o 
(7 <f> M + M )/ry 
'w w w o ' 

0,4 0,5 1,1 

0,4 0,5 1,1 

ove rschrijden WO 

remkoppel 

(7 <¿ M + M ) 
w w w o 

0,8 0,5 1,1 

@7 =1,0 indien dat leidt tot ongunstiger resultaat 
w 

* Zolang het criterium overschrijden van maximale sliphoek nog niet is 

onderzocht geldt: /3 = 0,5, 7 = 1,1. 

** Bij een noodstop als gevolg van overbelasting door de wind moet gerekend 

worden met de windbelasting welke tot deze overbelasting heeft geleid. Er 

geldt dan 7^ = 1. 

P = voorspanning R = remmen (normaal bedrij f) 

W = wind 0 = onbalans 

V = versnellen 
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Tabel 7.3: Vergrotingsfactoren en koppels 

Koppel Vergrotingsfactor 

Mp = voorspankoppel 

MQ = onbalanskoppel 

Mw = windkoppel 

= ib A e q /i 
t z o 

<f> = R(1,35 - <f> ) + <f> 
^W WO WO 

tf) > <f) 
^W WO 

M = versnellen 
V 

(geregelde motor) 

= <P (I-j^ + I2 + ^3^ 

^v= 1,8 + 2,2 R 

M = versnellen 
q 

(ongeregelde motor) 

(Mt=0+Mt=Te/2^
2 

6 = 1,9 voor 1,9(Mw+ Mq) < ^ 

of M + M > M, , 
w o ob 

b =4,0 voor 1,9(MW + Mq) > ^ 

W 0 <Mbb en M + M w o 

= remkoppel 

M 
s 

= |M +7 Ml 1 o 'w w' 
< M 

m 

<j> = i + 0,9 y 1 + 
ral 

2 X AM C1 

e2 (M + M )2 

r s 

rar 
i + 0,9 y 1 + 

2 e2 X AM C1 

e2 (M - M )2 
r s 

rt 

2 g2 X lyM^ C! 

e 2 (M + M ) 2 
' r s 

= OAJe w
2 C^(l2+ Iß) (geldt voor verende buffer met schotelveren) 
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Verklaring van de symbolen: 

A 

C 
1 

C 

I 

I 

t 

1 

2 

3 
AM1 

AM2 

Mb 

“bb 

^o 

M 
m 
M 

M 
t=0 

t=T e /2 

R 

e 
z 

i 

% 
ß 

n 
e 

^wo 

oppervlak van de brug [m2] 

stijfheid van de overbrenging gereduceerd naar de motoras 

[Nm/rad] 

gemiddelde vormfactor over 60° - 80° 

rotatietraagheid van de motor [kg/m2] 

rotatietraagheid van de ballast gereduceerd naar de motoras 

[kg/m2] 

rotatietraagheid van de val gereduceerd naar de motoras [kg/m2] 

|e (Mr + Ms) - Ms - Mhl 

|e (Mr - Ms) + Ms - fy 

(«bo + «bb»/2 

absolute waarde van het koppel waarbij de buffer geheel 

gespannen is [Nm] 

absolute waarde aan het koppel waarbij de buffer nog juist 

ontspannen is [Nm] 

maximum motorkoppel (ongeregelde motor) 

motorkoppel bij 100% slip [Nm] 

motorkoppel na een halve trillingstijd van het systeem [Nm] 

relatieve bufferligging =(r] - 0,1 Mw)/(V> Mw+ Mo+ 1,8 M^) 

bij ongeregelde motor geldt M =0 

voor R < 0 en R > 1 geldt R = 0 

geometrisch zwaartepunt van de val [m] 

overbrengingsverhouding [- ], gemiddelde tussen 60° en 80° 

windbelasting volgens TGB 1990 - Belastingen en Vervormingen 

betrouwbaarheidsindex 

veiligheidsfactor windbelasting 

((I2+I3)/r?)/(I1+(I2+I3)/r?) [- ] 

rendementsfactor [- ] 

0,75 - 1,00 (zie [4.1]) 

dynamische vergrotingsfactor voor de windbelasting volgens de 

TGB 1990 - Belastingen en Vervormingen [- ] 
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tt 

<p = geregelde versnelling [rad/s2] 

X = bufferslag [rad] 

i/) = duurfactor [- ] 

o) = hoeksnelheid (nominaal) 
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BIJLAGE 1 VOORSTEL RICHTLIJN VOOR WINDBELASTING OP BEWEGINGSWERKEN VAN 

BEWEEGBARE BRUGGEN 

1. Toepassingsgebied 

Deze richtlijn geeft de windbelasting die in rekening moeten worden 

gebracht bij het dimensioneren van onderdelen van het bewegingswerk van 

beweegbare bruggen met horizontale draaiingsas (basculebruggen, 

ophaalbruggen). Onder het bewegingswerk vallen de motor, de overbrenging 

en de rem. 

2. Relatie met de TGB 1990 - Algemeen en de TGB 1990 - Belastingen en 

Vervormingen 

In beginsel gelden de bepalingen als opgenomen in de TGB 1990 - Belas- 

tingen en Vervormingen (NEN 6702); een samenvatting van relevante 

onderdelen en achtergronden daarvan is opgenomen in bijlage 2. 

De verdere gedeelten van deze norm leggen de modificiaties vast die 

nodig of gewenst zijn voor de toepassing genoemd in artikel 1. Bij het 

vaststellen van de modificaties is waar er aanleiding toe was 

teruggegrepen op artikelen van de TGB 1990 - Algemeen (NEN 6700). 

3. Grenstoestanden 

Het bewegingswerk dient te worden gecontroleerd op de volgende 

grens toestanden: 

(a) -het bezwijken (uiterste grenstoestand) van onderdelen van de 

overbrenging, via: 

al - overbelasting 

a2 - vermoeiing (blijft in deze norm buiten beschouwing) 

(b) -onvoldoende motorvermogen (bruikbaarheidsgrenstoestand) door: 

bl - overschrijding van gemiddeld beschikbaar motorvermogen 

b2 - overschrijding maximaal beschikbaar motorvermogen 
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(c) -onvoldoende remkracht: 

cl - overschrijding van het remkoppel (bruikbaarheidsgrenstoestand) 

c2 - overschrijding maximaal toegestane sliphoek (uiterste 

grenstoestand) (blijft in deze norm buiten beschouwing). 

4. Belastingcombinaties 

In combinatie met belasting door wind dient rekening te worden gehouden 

met de volgende belastingen: 

- versnelling door de motor 

- onbalans 

- remmen (inclusief noodstop) 

Tijdens de bouw- en reparatiefase wordt de brug geacht vergrendeld te 

zijn, waardoor het bewegingswerk niet wordt belast door wind. 

5. Oneningsregimes 

Ten aanzien van de belasting door de wind worden bruggen onderscheiden 

met een onbeperkt openingsregime en bruggen met een beperkt 

openingsregime, waarbij niet geopend mag worden boven een vastgestelde 

windsnelheid. Men kan zich daarbij baseren op de waarnemingen van het 

KNMI, als op metingen ter plaatse van de brug. 

6. Rekenmethoden 

Ten behoeve van de berekening van het gedrag onder windbelasting staan 

twee rekenmethoden ter beschikking: 

(a) een quasi-statische rekenmethode 

(b) een dynamische rekenmethode 

Bij de quasi-statische methode wordt uitgegaan van de windbelasting als 

aangegeven in de TGB 1990 - Belastingen en Vervormingen, dan wel van de 

waarde horend bij het gekozen openingsregime. Deze belasting wordt 

vermenigvuldigd met een factor voor de verdiscontering van de 

openingsduur, een dynamische vergrotingsfactor en een partiele 

veiligheidscoëfficiënt. Voor een basculebrug is deze methode alleen 

toegestaan indien de brug geschematiseerd kan worden tot het schema als 

aangegeven in Figuur 1. Voor ophaalbruggen geldt een soortgelijke 
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figuur, echter de val en de ballast zijn van plaats verwisseld. De 

demping dient groter te zijn dan 1,5%. Tevens moet de eerste 

eigenfrequentie als de brug zich niet in de buffer bevindt groter zijn 

dan 0,5 Hz. Voor verdere details, zie artikel 8. 

Bij de dynamische methode wordt de windbelasting geschematiseerd tot een 

Gaussisch proces met een afhankelijk van het openingsregime gegeven 

gemiddelde en spectrum. De brug wordt geschematiseerd tot een gedempt 

massa-veer-systeem, waarna de responsie als functie van de tijd berekend 

worden. Tevens kan de dynamische responsie op de overige belastingen als 

versnellingen en remkoppels berekend worden. Via het uitvoeren van 

verschillende simulaties wordt de verwachtingswaarde van de responsie 

berekend. Bij deze methode wordt op de in te voeren belasting de 

partiele veiligheidscoëfficiënt volgens artikel 8 in rekening gebracht. 

Voor verdere details zie artikel 7. 

Figuur 1: Schematisering van de brug 
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7. Beschrijving dynamische berekening 

Indien met behulp van een model een dynamische berekening wordt 

uitgevoerd, dienen de volgende uitgangspunten te worden gehanteerd: 

- voor bruggen met een onbeperkt openingsregime geldt een uurgemiddelde 

windsnelheid met een herhalingstijd van 12.5 jaar ongeacht de richting 

(bijlage 2); de uurgemiddelde windsnelheid voor bruggen met een 

beperkt openingsregime volgt uit artikel 10; 

- de windsnelheidsfluctuaties worden gekarakteriseerd door een 

turbulentie-intensiteit I en een spectrum volgens bijlage 2; 

- rekening dient te worden gehouden met de omgevingscondities 

(bebouwd/onbebouwd) aan beide zijden van de brug; 

- het variabele deel van de windbelasting mag gereduceerd worden met een 

factor (bijlage 2) in verband met de afmetingen van de brug; 

- de totale windbelasting dient vermenigvuldigd te worden met partiele 

veiligheidscoëfficiënt volgens artikel 8; 

- tenzij andere informatie voorhanden is, dient te worden uitgegaan van 

één openingscyslus per uur; 

- de beweegbare onderdelen worden gedimensioneerd op basis van de 

verwachtingswaarde van het maximaal in het beschouwde uur voorkomende 

belastingeffect; er dienen hiertoe minimaal n simulaties te worden 

uitgevoerd waarbij de variatiecoefficient V van bet belastingeffect 

gedeeld door Jx\ kleiner moet zijn dan 0.03: V/,/n < 0.03. 

- voor een beoordeling van de gevolgen van een noodstop ten gevolge van 

wind, dient de belasting te worden ontleend aan bet maximaal mogelijke 

motorvermogen; 

- voor de beoordeling van een noodstop door andere oorzaak, wordt 

uitgegaan van de wind met een reductie factor 0,2 (overeenkomstig TGB 

1990 - Belastingen en Vervormingen, art. 8.7.1). 

- de rem dient met betrekking tot overschrijding van bet maximaal 

remkoppel gedimensioneerd te worden op de verwachtingswaarde van het 

maximum optredend moment gedurende de open stand. 
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8. Basisformules voor de quasi-statische berekening 

Een tweetal brugtypen worden onderscheiden: 

a. bruggen met geregelde motor; 

b. bruggen met ongeregelde motor. 

a. Geregelde motor 

Onder een brug met geregelde motor wordt verstaan een brug waarbij de 

motor een opgelegde rotatiesnelheid levert, onafhankelijk van zijn 

belasting. De brug met geregelde motor dient gedimensioneerd te worden 

op een aantal belastingcombinaties, zoals weergegeven in tabel 1; alle 

in de tabel genoemde koppels dienen positief te worden ingevoerd. De bij 

de belastingen behorende dynamische vergrotingsfactoren zijn weergegeven 

in tabel 3. 

b. Ongeregelde motor 

Ongeregelde motoren hebben als karakteristiek dat de rotatiesnelheid van 

de motor afhankelijk is van de opgelegde belasting. De belastingcombina- 

ties waarop bruggen met ongeregelde motor gedimensioneerd dienen te 

worden zijn weergegeven in tabel 2. Alle in de tabel genoemde koppels 

dienen positief te worden ingevoerd. De bijbehorende dynamische vergro- 

tingsfactoren zijn weergegeven in tabel 3. 
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Tabel 1: Belastingcombinaties, duur- en veiligheidsfactoren voor windbelasting 

op brug met geregelde motor 

Criterium Comb. Moment (koppel op de motoras) v» ß 'w 

overbelasten 

overbrenging 

WO 

WO 

RWO 

(7 <¿ M + M )/r7 
'w w w o ' 
(7<¿M+M+<^M )/»7 v 'w ^w w o V ' ' 

d> e(M-M)+M<M+M. ^ra^ r s s s 1 

ra^ 
e (M + M ) - M < M + M. r s s s 1 

4> e(M + M)+M < M +M. ^rt r s s s 1 

0,8 2,6 1,8 

0,7 2,6 1,8 

'k'k 

0,2 2,6 2,0 

overschrijden WO 

maximum motor- WO 

vermogen/koppel 

(7 d> M + M )/r? 
W W w o ' 

(7 ¿ M + M + <t> M )/r; 
' 'w W W O V ' 

0,8 0,5 1,1 

0,7 0,5 1,1 

overschrijden WO 

gemiddeld WO 

motorvermogen 

(7 M 
w w + M0)/»? 

(7 M + M + M )/r/ 
'w W O V ' 

0,4 0,5 1,1 

0,4 0,5 1,1 

overschrijden WO 

remkoppel 

(7 d> M + M ) 
'w ww o 

ic ic 
0,8 0,5 1,1 

* Zolang het criterium overschrijden van maximale sliphoek nog niet is 

onderzocht geldt: ß = 0,5, 7w = 1,1. 

** Bij een noodstop als gevolg van overbelasting door de wind moet gerekend 

worden met de windbelasting welke tot deze overbelasting heeft geleid. Er 

geldt dan 7^ = 1. 

P = voorspanning 

W = wind 

V = versnellen/vertragen 

R = remmen (noodstop) 

0 = onbalans 
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Tabel 2: Belastingcombinaties, duur- en veiligheidsfactoren voor windbelasting 

op brug met ongeregelde motor 

Criterium Comb. Moment V» ß 'w 

overbelasten WO 

overbrenging WO 

RWO 

(7 4> M + M )/»7 
'w w w o ' 

7 M + M + à e (M - (M + M)) 
'w w o q q w o 

d> e (M - M ) + M < M + M. rra^ s' s s 1 

d> e (M + M ) - M < M + M. 
^^2 N r s/ s s 1 

d> e(M + M)+M < M + M. rrt r s s s 1 

0,8 2,6 1,7 

0,4 2,6 1,5@ 

'k'k 

0,8 2,6 2,0 

overschrijden WO 7 M +M + <f> e(M-(M +M)) J 'ww o q q w o 
maximum motor- WO 

vermogen/koppel 

(7 á M + M )/r? 
'w w w o ' ' 

0,4 0,5 1,1 

0,8 0,5 1,1 

overschrijden WO 

gemiddeld WO 

motorvermogen 

7 M +M +^e(M-(M +M)) 
'w w o q q w o 
(7 4> 
'w w 

M + M )/t? 
w o ' 

0,4 0,5 1,1 

0,4 0,5 1,1 

overschrijden WO 

remkoppel 

(7 <f> 
'w w 

M + M ) 
w o 

0,8 0,5 1,1 

@7 = 1,0 indien dat leidt tot ongunstiger resultaat 
w 

* Zolang het criterium overschrijden van maximale sliphoek nog niet is 

onderzocht geldt: ß = 0,5, 7 =1,1. 

** Bij een noodstop als gevolg van overbelasting door de wind moet gerekend 

worden met de windbelasting welke tot deze overbelasting heeft geleid. Er 

geldt dan 7^ = 1. 

P = voorspanning R = remmen (normaal bedrijf) 

W = wind 0 — onbalans 

V = versnellen 
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Tabel 3: Vergrotingsfactoren en koppels 

Koppel Vergrotingsfactor 

M = voorspankoppel 

MQ = onbalanskoppel 

Mw - windkoppel 

= V C. A e q /i 
t z o 

M = versnellen 
V 

(geregelde motor) 

= cp (1^ + + I^) 

<f> =1,9 voor 1,9 (M + M ) < M, , 
q wo bb 

of M + M > M, , 
w o ob 

= 4,0 voor 1,9(MW + Mo) > ^ 

en M + M < M, , 
wo bb 

M = versnellen 
q 

(ongeregelde motor) 

('Mt=0+Mt=T /2)//2 
e 

0v=l,8+2,2R 

4> = R(1,35 - <t> ) + 4> 
W WO WO 

<¡1 > <f> 
W WO 

M 
r 
= remkoppel 

M = IM + 7 M I < M 
s 1 o ww1 m 

ra. 
1+0,971+ 

2 X AM C1 

e2 (M + M )2 
v r s7 

ra,. 
1 + 0,9 7 1 + 

2 ^2 X AM C1 

e2 (M - M )2 

r s 

rt 

2 e2 X |MS-Mb| C1 

e 2(M + M )2 

r s 

Mi = 0,47c
2 w2 C^(l2+ I^) (geldt voor verende buffer met schotelveren) 
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Verklaring van de symbolen: 

A 

C 
1 

C 

I 

I 

t 

1 

2 

3 
AM, 

AM2 

Mb 

^b 

^o = 

m 

t=0 

M 
i 
M 

M 

R 

t=T /2 e' 

e 
z 

i 

^o 

ß 

V 

e 

^wo 

oppervlak van de brug [m2] 

stijfheid van de overbrenging gereduceerd naar de motoras 

[Nm/rad] 

gemiddelde vormfactor over 60° - 80° 

rotatietraagheid van de motor [kg/m2] 

rotatietraagheid van de ballast gereduceerd naar de motoras 

[kg/m2] 

rotatietraagheid van de val gereduceerd naar de motoras [kg/m2] 

|€ (Mr + Ms) - Ms - Mhl 

|e (Mr - Ms) + Ms - 

(Mbo + Mbb)/2 

absolute waarde van het koppel waarbij de buffer geheel 

gespannen is [Nm] 

absolute waarde aan het koppel waarbij de buffer nog juist 

ontspannen is [Nm] 

maximum motorkoppel (ongeregelde motor) 

motorkoppel bij 100% slip [Nm] 

motorkoppel na een halve trillingstijd van het systeem [Nm] 

relatieve bufferligging =(r? ' 0,1 Mw)/(V> Mw+ Mq+ 1,8 M^) 

bij ongeregelde motor geldt M =0 

voor R < 0 en R > 1 geldt R = 0 

geometrisch zwaartepunt van de val [m] 

overbrengingsverhouding [- ], gemiddelde tussen 60° en 80° 

windbelasting volgens TGB 1990 - Belastingen en Vervormingen 

betrouwbaarheidsindex 

veiligheidsfactor windbelasting 

((I2+I3)/»?)/(I1+(I2+I3)/r?) [- ] 

rendementsfactor [- ] 

0,75 - 1,00 (zie [4.1]) 

dynamische vergrotingsfactor voor de windbelasting volgens de 

TGB 1990 - Belastingen en Vervormingen [- ] 
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cp = geregelde versnelling [rad/s2] 

X = bufferslag [rad] 

ij) = duurfactor [ - ] 

w = hoeksnelheid (nominaal) 
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9. Vormfactoren 

De vormfactor geeft de relatie tussen de stuwdruk en de belasting op 

de constructie. De vormfactor is afhankelijk van de openingshoek van de 

val en van de richting van de wind. Indien de vormfactor niet door nader 

onderzoek wordt bepaald, dient deze te worden ontleend aan Figuur 3. 

Voor een openingshoek van 0° geeft deze coefficient de liftkracht aan. 

Figuur 2: C^-coefficienten voor brugdekken 
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10, Reducties winddruk of windsnelheid voor beperkte openingsregime 

Men kan bij een beperkt openingsregime gebruik maken van de 

waarschuwingen van het KNMI voor de scheepvaart en van een windmeting 

vlak bij de brug. Indien het gebruik van de brug is toegestaan tot en 

met een klasse volgens de Beaufort-schaal dient voor de bepaling van de 

stuwdruk qQ gebruik gemaakt te worden van formule (1) in bijlage 2 en de 

windsnelheden in Tabel 4 (onderstaand). 

Tabel 4: Representatieve uurgemiddelde windsnelheid op 10 m hoogte 

uurgemiddelde windsnelheid [m/s] Waarschuwing op zee 

5 vrij krachtig 

6 krachtig 

7 hard 

8 stormachtig 

9 storm 

10 zware storm 

11 zeer zware storm 

onbebouwd 

I II III 

7,3 6,3 5,4 

9,7 8,3 7,2 

12,1 10,3 9,0 

14.8 12,7 11,0 

17.6 15,1 13,1 

20.7 17,7 15,4 

23.9 20,4 17,8 

bebouwd 

I II III 

5,1 4,6 4,1 

6,7 6,0 5,4 

8,4 7,5 6,8 

10.3 9,2 8,3 

12.3 11,0 9,9 

14.4 12,9 11,6 

16,6 14,8 13,4 

Bij een windsnelheidsmeting bij de brug worden 10-minuten gemiddelden 

bepaald. Het 10-minuten gemiddelde wordt geïnterpreteerd als 

uurgemiddelde. Vooraf dient via formule (1) in bijlage 2 een grenswaarde 

te worden vastgesteld. 
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BIJLAGE 2 WINDGEGEVENS VOLGENS DE TGB 1990 - Belastingen en 

Vervormingen (NEN 6702 igOO) 

1 Gebiedsindeling van Nederland 

Ten behoeve van de windsnelheidsverdeling in Nederland worden de 

gebieden I, II en III onderscheiden. 

Tabel 1: Indeling van Nederland ten aanzien van de windbelasting 

gebied omschrijving 

I) Het Markermeer, de Waddeneilanden en de provincie Noord-Holland 

ten noorden van de gemeenten Heemskerk, Uitgeest, Wormerland, 

Purmerend en Edam-Volendam; 

II) Het resterende deel van de provincie Noord-Holland, de 

provincies Zeeland, Zuid-Holland, Flevoland, Friesland en 

Groningen; 

III) Het resterende deel van Nederland. 

De onderverdeling van Nederland is weergegeven in figuur 1. 

Ter plaatse van de grenzen van de gebieden mag een continue overgang 

worden aangenomen overeenkomend met de volgende interpolatie (zie figuur 

2): 
- van een punt in gebied II, 5 km vanaf de grenslijn met gebied III, 

naar de grenslijn zelf; 

- van een punt in gebied I, 5 km vanaf de grenslijn met gebied II, naar 

de grenslijn zelf; 
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Figuur 1: Verdeling van Nederland in 3 windsnelheidsgebieden. 
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Figuur 2: Overgang tussen twee windsnelheidsgebieden 
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2 Onderscheid tussen bebouwd en onbebouwd gebied 

Ten aanzien van de ligging van bouwwerken dient voor de bepaling van de 

belasting onderscheid te worden gemaakt tussen bouwwerken in onbebouwde 

omgeving en bouwwerken in bebouwde omgeving. 

Ten einde na te gaan of een bepaalde locatie tot bebouwd gebied mag 

worden gerekend, wordt een gebied rondom de locatie aangegeven, dat 

wordt ingedeeld in sectoren. 

Voor de afstand van de grens van dit gebied tot de gevel van het 

bouwwerk mag de gunstigste waarde worden aangehouden die ligt tussen 10 

maal de hoogte van het betreffende bouwwerk en 1 km. De gekozen afstand 

is voor alle sectoren gelijk. De indeling van bet gebied in sectoren 

geschiedt overeenkomstig figuur 3. 

De terreinruwheid wordt gekarakteriseerd met een ruwbeidslengte. De 

ruwheidslengte kan globaal worden bepaald met de volgende formule: 

z = 0,5 a h o 

waarin: 

ZQ de ruwheidslengte 

a is de bebouwingsdichtheid, zijnde het terreinoppervlak in de sector 

dat is bebouwd gedeeld door het totale terreinoppervlak in de 

sector ; 

b de gemiddelde bouwwerkhoogte in de sector gewogen naar het door het 

bouwwerk ingenomen oppervlak, in m. 

In tabel 2 zijn voor een aantal terreinomstandigheden waarden van 

ZQ gegeven. 

Indien in een of meerdere sectoren de ruwheidlengte kleiner is dan 0,7 m 

dient voor de windbelasting uit richtingen overeenkomend met deze 

sectoren te worden uitgegaan van onbebouwd gebied. De stuwdruk kan 

daardoor afhankelijk zijn van de richting van de wind. 
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Figuur 3: Gebied en sectoren voor bebouwde omgeving 
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Tabel 2: Ruwheidsklassen 

klasse z [m] o L J 

0,0002 

0,001 

0,03 

beschrijving 

0,1 

0,25 

0,5 

open zee, 
plas met vrije strijklengte van minstens 5 km 

landoppervlak zonder obstakels of begroeiing, 
plas met strijklengte van minder dan 1 km 

vlak land met alleen oppervlakkige begroeiing 
zoals gras en geïsoleerde, ijle obstakels, bijv. 
- startbanen; 
- weideland zonder windsingels 
- braakliggend bouwland 

bouwland met regelmatig laag gewas (< 0,5 m); 
weideland met Isoten die minder dan 20 slootbreedten 
uit elkaar liggen; 
verspreide obstakels op onderlinge afstand van meer 
dan 20 maal hun eigen hoogte, zoals: 
- lage heggen; 
- enkelvoudige rijen kale bomen 
- alleenliggende boerderijen 

bouwland met afwisselend hoge en lage gewassen 
obstakels met een onderlinge afstand van omstreeks 15 
maal hun eigen hoogte, zoals: 
- rijen bebladerde bomen; 
- lage boomgaarden; 
wijngaarden, maïsvelden en dergelijke 

obstakelgroepen gescheiden door open ruimten van 
omstreeks 10 maal de obstakelhoogte, zoals: 
- grote boerenhofsteden; 
- stukken bos; 
verspreid struikgewas; 
jong dicht opeen geplant bos 
boomgaardgebieden 

bodem regelmatig en volledig bedekt met vrij grote 
obstakels, met tussengelegen ruimten niet groter dan 
een paar obstakelhoogten, zoals: 
- grote bossen; 
- laagbouw in dorpen 
- voorsteden 

Centrum van grote stad met afwisselend hoogbouw en 
laagbouw; 
Grote bossen met veel onregelmatige grote open plekken 
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3 S tuwdruk 

De stuwdruk voor de bepaling van de quasi-statische windbelasting op 

beweegbare bruggen wordt ontleend aan tabel 4 of kan worden berekend met 

vergelijking (1). De stuwdruk ter hoogte van hoogste punt van de val 

dient te worden aangenomen als constant over de hoogte. 

q(h) ~ \ p u2(h) {1+7 1(h)) (1) 

Hierin is: 

h : hoogte boven het maaiveld 

u(h): uurgemiddelde windsnelheid als functie van de hoogte boven 

maaiveld: 

u(h) = 2,5 u* ln(hz~—) (2) 
O 

1(h) turbulentie-intensiteit als functie van de hoogte boven maaiveld: 

1(h) = l/lnC*1^) (3) 
O 

p de dichtheid van lucht (1,25 kg/m3) 

zo ruwheidslengte zoals gegeven in tabel 3. 

d verplaatsingshoogte zoals gegeven in tabel 3. 

u* wrijvingssnelheid volgens tabel 3a (onbeperkt gebruik) of volgens 

tabel 3b (beperkt gebruik). 

De stuwdruk mag worden vermengvuldigd met de factor om de invloed 

van de afmetingen van de brug in rekening te brengen. De factor 

wordt bepaald volgens 5. 
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tabel 3a: Overzicht parameters windklimaat 

onbebouwd bebouwd/bebost 

gebied I gebied II gebied III gebied I gebied II gebied III 

Zo (m) 

d (m) 

0,1 

0 

0,2 

0 

0,3 

0 

0,7 

3,5 

0,7 

3,5 

0,7 

3,5 

u* (m/s) 2,25 2,30 2,25 3,25 2,95 2,65 

tabel 3b: Wrijvingssnelheden u* (beperkt gebruik) 

Waarschuwing op zee uurgemiddelde windsnelheid [m/s] 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

onbebouwd 

0,63 

0,84 

1,05 

1,29 

1,53 

1,80 

2,08 

II 

0,64 

0,85 

1,06 

1,29 

1,53 

1,80 

2,08 

III 

0,62 

0,82 

1,03 

1,25 

1,49 

1,76 

2,03 

bebouwd 

0,93 

1,22 

1,52 

1,87 

2,23 

2,61 

3,01 

II 

0,83 

1,08 

1,36 

1.67 

2,00 

2,34 

2.68 

III 

0,74 

0,98 

1,23 

1,51 

1,80 

2,11 

2,43 
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Tabel 4: stuwdruk 

[kN/m2' 

m 
gebied I gebied II gebied III 

onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd onbebouwd bebouwd 

< 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

100 
110 
120 
130 
140 
150 

0,66 
0,70 
0,78 
0,84 
0,90 
0,95 
0,99 
1,02 
1,06 
1,19 
1,29 
1,37 
1,43 
1,49 
1,54 
1,58 
1,62 
1,66 
1,69 
1,73 
1,76 
1,78 
1,81 
1,83 
1,86 
1,88 
1,90 
1,94 
1,98 
2,01 
2,04 
2,07 

0,66 
0,66 
0,66 
0,66 
0,66 
0,66 
0,66 
0,66 
0,74 
1,06 
1,27 
1,37 

0,54 
0,54 
0,62 
0,68 
0,73 
0,78 
0,81 
0,85 
0,88 
1,01 
1,10 
1,18 
1,24 
1,30 
1,35 
1,39 
1,43 
1,46 
1,50 
1,53 
1,56 
1,58 
1,61 
1,63 
1,65 
1,68 
1,70 
1,74 
1,77 
1,80 
1,83 
1,86 

0,54 
0,54 
0,54 
0,54 
0,54 
0,54 
0,54 
0,54 
0,61 
0,87 
1,05 
1,18 

0,44 
0,44 
0,49 
0,55 
0,59 
0,63 
0,67 
0,70 
0,73 
0,84 
0,93 
1,00 
1,06 
1,11 
1,15 
1,19 
1,23 
1,26 
1,29 
1,32 
1,34 
1,37 
1,39 
1,41 
1,43 
1,45 
1,47 
1,51 
1,54 
1,57 
1,60 
1,62 

0,44 
0,44 
0,44 
0,44 
0,44 
0,44 
0,44 
0,44 
0,49 
0,71 
0,85 
0,95 
1,04 
1,11 
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4. Windsnelheidsverdeling over de hoogte en turbulentiespectrum 

Voor het verband tussen de uurgemiddelde windsnelheid en de hoogte dient 

te worden aangehouden volgens (4). De windsnelheid aan de top wordt 

geacht over de gehele hoogte aanwezig te zijn. 

Voor de beschrijving van de turbulentie in het windveld wordt het 

spectrum volgens Davenport aangehouden, dat gegeven wordt door: 

S (f) = — —  —  
uk ' f ‘ 3 2 4/3 (1 + xz)4/ 

1(h)2 u2(10) (4) 

X = 1200 f/u(10) 

f = frequentie in Hz 

u(10) = uurgemiddelde windsnelheid op 10 m hoogte volgens (2). 

1(h) = turbulentie-intensiteit op hoogte h volgens (3). 
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5. Reductiefactor voor de afmetingen van de brug 

De stuwdruk volgens tabel 4 mag worden vermenigvuldigd met een factor 

Cdim ten einde in rekening te brengen dat een brug van zekere afmetingen 

de invloed van windvlagen niet tegelijkertijd over het gehele oppervlak 

zal ondervinden. 

De factor moet zijn berekend volgens: 

= 1 + 7 1(h) 7B 
dim 1+7 1(h) 

(5) 

waarin: 

B = 
 1  

0,94 + 0,021 h2/3+ 0,029 b2/3 

I(h) ln(h/0,2) 

h : de hoogte van de top van de val boven maaiveld, in m; 

b : de breedte van het val, in m. 
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6. Dynamische vergrotingsfactor 

De vergrotingsfactor bij windbelasting evenwijdig aan de 

windrichting is gerelateerd aan de afmetingen van de val en voorts aan 

de eigenfrequentie en dempingsmaat. 

De vergrotingsfactor <^wo wordt bepaald uit 

WO 

1 + 7 I (hl ./(B + E~) 
1 + 7 1(b) VB 

(6) 

waarin: 

B 0,94+0,021 h2/3 + 0,029 b2/3 

0,0394 f 
-2/3 

E = 
D(1 + 0,10 fe h)(1 + 0,16 fg b) 

1<:h) ln(h/0,2) 

h 

b 

D 

f 

hoogte van de top van de val boven maaiveld in m; 

breedte van de val in m; 

dempingsmaat als fractie van de critische demping; 

eigenfrequentie in Hz. 
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BIJLAGE 3 AFLEIDING PARTIELE VEILIGHEIDSFACTOR VOOR GUMBEL VERDELING 

Gegeven de variable X met een Gumbel-verdeling volgens: 

Fx(x) = exp [- exp (- a(x-u))] 

Hierin zijn a en u de parameters. Het gemiddelde en de 

standaardafwijking van deze verdeling worden gegeven door: 

¿i = u + 0,58/a 

a = Tf/a/ô = 1/(0,78 a) 

De Gumbel kan dus ook genoteerd worden als : 

Fx(x) = exp [ - exp (- ^^ - 0,58)] 

Gegeven de waarde van F kan de bijbehorende x gevonden worden uit: 

X = - 0,45 o - 0,78 a£n (-in F) 

De waarde van F die hoort bij het design point is gelijk aan: 

F = $(a/3) 

Derhalve volgt als design point x^ voor X bij gegeven waarden van a, 

fj., en a: 

= ¡i - 0,45 a - 0,78 a in (-in <f>(a/3)) 

De pvf 7 = x,/x met x =U=U-0,45CT wordt dus gegeven door: ^ ' d' nom nom 

_ u - 0.45g - 0.78gjn (-in $(aâ)) 
7w “ p - 0.45CT 
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Voor $ dicht bij 1.0 geldt via ln(l+e) = e: 

_ u - 0.45t7 - 0,78 <7 ln (1 - $(aß)) 
^w n - 0.45CT 

Tenslotte: in de buurt van u = 1.0 geldt als benadering: 

$(u) =1-10 

waarmee : 

7 M - 0.45cr + 1.38<jaß ~ P + lA3aaß = 1 + 1 43a^v 

w n - 0.45t7 ß 

Dit komt overeen met (3.3) 

Pagina 
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BIJLAGE 4 REKENSCHEMA COMPUTERSIMULATIES 

Aan de hand van het in het voorgaande beschreven model, is een computer 

programma geschreven. De computersimulatie berust op een numerieke 

integratie in het tijdsdomein voor de afzonderlijke vrijheidsgraden. 

Voor de integratie in het tijdsdomein is gekozen omdat hiermee de 

dynamica van het gehele systeem (ook met niet-lineaire elementen) kan 

worden gesimuleerd. Voor het beschreven model komt de differentiaal 

vergelijking (afgezien van visceuze demping) neer op: 

I2(a) 

I3(cO 

<P1 I! J 

II ¿ 

V'. 

c11(<P1,<P2) cl2('<pl,cp2^ ° 
c21(<P1,<P2) c22((p1,(p2,a) c23(a) 

0 c32(a) 033(0:) 

”1 

'Pc 

1 
T2(r?) 

Tn 

De variabelen c.. ziin een functie van C. , zoals beschreven in hoofdstuk ij J k’ 
4.1: 

r? = rendement van de motor. 

a = openingshoek van de val. 

De uitwendige koppels T^ die op het systeem worden uitgeoefend zijn: 

Op <p^: het remkoppel, f (<p^,T^ ,<p^) 

Op cp^’. het windkoppel en de onbalans, beide functies van a. 

De numerieke integratie in het tijdsdomein vindt plaats volgens de 

"Adams-Bashfort" regel: 

<p(t+At) = <p(t) + 1/2 * At (3 <p(t) - cp(t-At) ) 

Hoe kleiner At wordt gekozen des te groter de nauwkeurigheid. Er kan van 

worden uitgegaan dat de nauwkeurigheid voldoende is, als At < 1/10 à 

1/20 van de kleinste trillingstijd in het syteem is. 
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De volgorde van berekening is zodanig dat, eerst voor alle 

vrijheidsgraden de versnelling op tijdstip t worden berekend, uit de 

initiële toestand of met invoergegevens die op de voorgaande tijdstap op 

t+At zijn berekend. Vervolgens worden de snelheden en verplaatsingen 

berekend op tijdstip t+At. Deze snelheden en verplaatsingen, dienen 

(vermenigvuldigd met resp. de demping- en stijfheidsparameters) als 

invoer voor de volgende tijdstap voor de berekening van de versnelling. 

Hiertoe worden eerst op het tijdstip t+At de nieuwe traagheids, demping 

en traagheidsparameters berekend. 

Omdat de rotatie op t+At bekend is kunnen nu de rotatie-afhankelijke 

externe belastingen bepaald worden, zoals onbalans en wind. Tevens kan 

op t+At het geleverde vermogen, het koppel op de motor as, en andere 

grenstoestands parameters berekend worden. 

Aan de hand van het bovengenoemde rekenproces kan nu de keuze voor de 

"Adams-Bashfort" regel verklaart worden. Deze integratieregel kan het 

geïntegreerde berekenen op t+At, zonder dat het te integreren op 

tijdstip t+At bekend is. 

Gestructureerd ziet het programma, voor een geregelde motor, er als 

beschreven in de navolgende figuur. 
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Structuurschema van het computer programma 

Initiële toestand (voorspanning) 

voor At 

Integratie veiligheidsgraad 1: 

Motor aangedreven door 

koppel (rem) 

<p*(t) = fCc^.Ct), k-^cp., T1) 

met geregelde motor cp^ 

^-[^(t+1) = ƒ <p^/dt ^(t+1) = ƒ ¿^/dt 

^(t+l) = ƒ <p1/dt <Pl = dp^dt 

Integratie vrijheidgraden 2 en 3 als vrijheidsgraad 1 (aangedreven 

door koppel). 

Bereken: inwendige koppels (overbr. kar.) 

- stijfheden, demping en traagheden 

Bereken: uitwendige koppels: 

- windkoppel en onbalans 

- rem (bij noodstop of einde openings- of sluitingsfase) 

Toets : Grenstoestanden: 

- Vermogen, koppel op motoras 

- Indien rem -> koppel op motoras 

-> rotatie a na remmen 
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BIJLAGE 5 TESTEN SIMULATIEBEREKENINGEN 

1. Bepaling tijdstap van numerieke integratie 

Ten einde te kunnen controleren of de numerieke integratie volgens 

Bijlage 4 voldoet, zijn een aantal tests verricht. 

a. Testen op statische component, 

De responsie is bepaald op een constante windbelasting. Een simulatie is 

uitgevoerd, waarbij geen onbalans aanwezig is en de overbrenging i 

constant wordt gehouden (1=6000). De resultaten zijn gecontroleerd aan 

de hand van een handberekening. 

Gecontroleerd zijn: 

a. koppel op as tijdens versnellen 

b. constant koppel tijdens constante snelheid 

c. vermogen aan einde versnellen 

d. totale rotatie na openingscyclus. 

In alle gevallen is de afwijking tussen de handberekening en de 

simulatie kleiner dan 0,4 % (bij een At=0,01 s). 

b. Testen op dynamische respons. 

Een drietal testen is uitgevoerd: 

1. responsie van een een-massa-veer systeem op een pulsbelasting 

2. responsie van het systeem op een stapbelasting . 

3. responsie van het systeem op een harmonische belasting 

1. De respons van een puls-excitatie S = F.Át op een een massa-veer 

systeem is eenvoudig analytisch te bepalen: 

X = S/(Mwe) 



TNO-Bouw B-90-342 Nov. 
1990 

Pagina 
110 

waarbij : 

= eigenfrequentie massa-veer systeem 

m = massa 

X = max. amplitude. 

Indien de stapgrootte waarmee de simultatie wordt doorlopen wordt 

gevarieerd, dan blijkt de afwijking ten opzichte van de analytische 

oplossing af te nemen, naarmate de stapgrootte At afneemt. Een en 

ander is weergegeven in onderstaande tabel. 

At [s] afwijking [%] 

0,02 

0,01 

0,005 

10 

2.0 

1.8 

0,002 1.6 

0,00125 1.5 

2. Ten gevolge van een stapbelasting op het gehele systeem, komt het 

systeem in een trilling, die analytisch niet te bepalen is. De 

simulaties dienen alleen om vast te stellen bij welke tijdstap te 

grote afwijkingen ten opzichte van een zeer kleine tijdstap ontstaan. 

De simulaties zijn uitgevoerd bij een stapbelasting, waarbij het 

koppel groter is dan dat van de buffers. De afwijkingen in de 

resultaten ten opzichte van de kleinste stapgrootte zijn weergegeven 

in onderstaande tabel. 
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At (s) afwijking (%) 

0,01 

0,005 

0,0025 

2.0 

1.7 

1.1 

0,00125 0,0 

Uit bovengenoemde simulates mag blijken dat de statische component 

van de responsie en de dynamische component, bij At=0,005 s maximaal 

slechts 2 % afwijking vertoont. 

Voornoemde dynamische responsies zijn bepaald met behulp van puls- en 

stapexitaties. Deze exitaties bevatten vooral hoge frequenties. Deze 

hoge frequenties zullen in de windbelasting niet voorkomen. 

Componenten boven 5 Hz worden geacht niet voor te komen. 

3. Een derde test is verricht, waarbij de brug met een sinusvormige 

belasting wordt geexciteerd. Er is geen onbalans aanwezig. De 

aanstoot frequentie bedraagt 0,25, 0,5, 1, 2 en 5 Hz. De resultaten 

zijn weergegeven in onderstaande tabel. Opgemerkt wordt nog dat de 

windbelasting zijn grootse component bij 0,016 Hz heeft. De 

componenten > 2 Hz zijn ten opzichte van die bij 0,016 Hz zeer klein. 
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At [ s ] afwijking [%] 

0,01 

0,005 

0,0025 

0,00125 

0,000625 

0,25 Hz 0,5 Hz 1 Hz 2 Hz 

0,006 

0,002 

0,006 

0,002 

0,00 

5 

0,9 

0,2 

0,03 

0,00 

1.2 

0,05 

0,04 

0,002 

0,00 

2.5 

1.2 

0,17 

0,02 

0,00 

Opgemerkt wordt, dat dat in de buurt van de 0,5 Hz excitatie een 

eigentrilling kan worden aangestoten (bij een bepaalde 

overbrengingsverhouding). Tevens blijkt uit bovenstaande tabel dat de 

afwijking toeneemt naarmate de excitatiefrequentie toeneemt. Dit is in 

overeenstemming met de verwachting; indien minder tijdstappen per sinus 

worden gediscretiseerd, neemt de nauwkeurigheid af. 

Conclusies t.a.v. bepaling At 

Het blijkt dat de simulaties convergeren naar de exacte oplossing. De 

stapgrootte At=0,01 s ligt op de rand van het aanvaardbare. Het is 

daarom wenselijk een stapgrootte At=0,005 s te nemen, mede gezien het 

feit dat een eventueel remkoppel ook enigszins stapvormig is. 

2. Controle op vlaagfactor G 

Teneinde de factor duurfactor \j) te bepalen is een wind van 3 minuten 

gesimuleerd (180 s). De gemiddelde stuwdruk p bedroeg p = 385,3 N/m2. 
2 PP 

De maximale stuwdruk 887,6 N/m . Hieruit volgt een factor 

G = 887,6/385 = 2,3. 
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Via vergelijking (3.8) volgt: 

0=1+ 2gl, 

s - + y(2°in7(,T)) 

met: I = 0,25, i/ = 0,13 en T = 180 s, volgt G = 2,4, hetgeen weinig 

verschilt met de waarde die de simulaties leverde. 

Een zelfde simulatie is voor T = 60 s uitgevoerd. De simulaties en 

volgens de vergelijking wordt voor G: G = 2,1 gevonden. 
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BIJLAGE 6 VOORBEELD BEREKENING DIMENSIONERING BRUG MET ONGEREGELDE 

MOTOR 

Onderstaande berekening is gemaakt voor de grenstoestanden genoemd in 

tabel 7.2 voor de brug welke in hoofdstuk 4 is beschreven. 

Gegevens : 

i = 5180 

Ct = 1,2 (openstand) 

= 0,2 (gesloten stand) 

A = 17 * 28,4 m2 

e = 14,2 m 
z 2 

q0 = 1221 Cdim = 1113 N/mm 

r? =0,8 

M = 1250 Nm 
r 

M = 199 Nm 
o 

Mh = 475 Nm 

Mbb= 590 Nm 

!p = 100,5 rad/s 
nom 

e =0,5 

Voor het windkoppel geldt: 

Mw = ^ q0 Ct A ez /(i ^ 
= ip 1113 1,2 28,4 17 14,2/(5180 0,8) 

= V> 1988 Nm 



TNO-Bouw B-90-342 Nov. 
1990 

Pagina 
115 

Koppel 

WO: 

WO 

RWO 

op de motoras 

M ” (7 c¿ M + M )/rç 
as 'w w w o ' 

<t> = <j> + R (1,35 - 4> ) W Wo v Wo7 

<f> = 1,03 (f = 1,3) 
wo e 
R - (r? Mhh - 0,1 Mw) / (Mw + Mq) = 0,17 

4> =1,08 

M = (1,7 1,08 0,8 1988 + 199)/0,8 = 3899 Nm clS 

M =7 M + M + d> e (M - (M + Mn)) as 'w w o V q w 0 
M = 1280 Nm 
q 

<f> = 1,8 

M = 1,5 0,8 1988 + 199 + 1,8 0,5 (1280 - (0,8 1988 + 199)) 
clS 

= 2126 Nm 

M 
as^ 

M 
as„= 

M 
as 

(f) = 
ra-, 

(f> = 
ra2 

^rt = 

AM1 = 

AM2 = 

AM1 = 

AM„ = 

ra-, 

d> e (M + M ) - M 
^ra r s s 

0 e (M - M ) + M rra2 r s s 

<¿ . e (M + M)+M < M + M. 
r s s s 1 

1 + 0,9 7(1 + (2 £2 X AM C;L)/(£
2(Mr + Ms)

2) 

; 1 + 2£
2
XAM2C1 

I + 0,9 J e2(M _M )2 

r s 
0,87(1 + 2 £2 X |Ms - Mj^l C1/(£

2 (Mr + Ms)
2) 

I(Mr + Ms) £ - Ms - Mhl 

|Mr - Mg| £ + Mg - Mj^ 

|(1250 + 1789) 0,5 - 1789 - 475| = 745 Nm 

(1250-1789)0,5 + 1789 - 475 = 1045 Nm 

2,2 

<t> =14,8 
ra 

M 
s 

M. 
1 

= 199 + 2,0 0,4 1988 = 1789 Nm 

= 0,47^2 a>2 C1 (I2 + I3) 

rt 

0,470,75 . 100,52 . 455 (2,5 + 1,1) = 1409 Nm 

2,5 
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M = 2,5 0,5 (1250 + 1789) + 1789 = 5587 Nm 
clS 

M = 14,8 0,5 (1250 - 1789) + 1789 = 2200 Nm 

M = 2,2 0,5 12500 + 1789) - 1789 = 1553 Nm 
clS 

M < 1789 + 1409 = 3198 Nm as 

Maximum motor vermogen 

WO M as 7M+M+<¿ e(M 'w w o V q (M + M ) ) w o 

M = 1,1 0,4 1988 + 199 + 1,9 0,5 (1280 - (0,4 1988 + 199)) 
clS 

= 1345 Nm 

M =(7 <t> M -HM)/»? as 'w rw w o ' 

M = (1,1 1,08 0,8 1988 + 199)/0,8 
clS 

= 2610 Nm 

Het maximum motorvermogen dient gedimensioneerd te worden op 

P = <p 2610 = 262 103 Nm/s nom 

Gemiddeld motorvermogen 

WO M = 1334 Nm (zie maximum motor vermogen) 
clS 

WO M = (7 <f> M + M )/T7 as www o ' 

M = (1,1 1,08 0,4 1988 + 199)/0,8 as 
= 1429 Nm 

Het gemiddeld motorvermogen dient gedimensioneerd te worden op 

P = cp 1429 = 143 103 Nm/s ^nom ' 
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Overschrijding remkoppel 

M =(7^M+M) 
r 'w ww o 

Mr = (1,1 1,08 1988 + 199) 

= 2561 Nm 
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BIJLAGE 7 VORMFACTOREN VOOR BRUGGEN 

In de figuren 1 tot en met 4, die zijn ontleend aan [4.1] en [4.2] 

worden winddruk-coëfficiënten weergegeven, afkomstig van de 

proefresultaten. Tevens is in deze figuren een voorstel voor een 

algemene lijn weergegeven, welke gebruikt kan worden als rekenregel. De 

waarden zijn een factor 2 lager dan in het hoofd-rapport op de stuwdruk, 

omdat wordt gewerkt met vormfactoren voor het moment in plaats van 

vormfactoren op de stuwdruk. 

Ten aanzien van de smalle brug (h/b = 2) kan worden gesteld dat de 

voorgestelde vormfactoren een redelijke benadering van het gemiddelde 

van de beschikbare proefresultaten vormen. 

Ten aanzien van de brede brug is de voorgestelde vormfactor voor 

sluitende wind voor openingshoeken tussen 60 en 90 graden iets te 

conservatief. Overigens blijft openende wind hier maatgevend met een 

vormfactor 1,2. 
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Figuur^1: Vormfactor voor smalle brug (h/b - 2) zonder dijk. 

boven: sluitende wind 

onder : openende wind 
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Figuur 2: Vormfactor voor smalle brug (h/b =2) met dijk. 

boven: sluitende wind 

onder: openende wind 
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Figuur 3: Vormfactor voor brede brug (h/b = 1) zonder dijk. 

boven: sluitende wind 

onder : openende wind 
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Figuur 4: Vormfactor voor brede brug (h/b = 1) met dijk. 

boven: sluitende wind 

onder : openende wind 
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BIJLAGE 8A WAARSCHUWINGEN VOOR DE SCHEEPVAART 

Analyse van de extreme windsnelheden met herhalingstijden van 1, 10, 25 

en 50 jaar zoals berekend met het Rijkoort-Weibull model [3.11] geeft 

aan dat de uurgemiddelde windsnelheid bij twee waarnemingsstations op 

zee (het lichtschip Texel en het lichteiland Goeree) in een zekere 

verhouding staat tot de extreme potentiële uurgemiddelde windsnelheden 

op het land. De extreme potentiële windsnelheid is de windsnelheid welke 

op land onder genormaliseerde terreinomstandigheden (z = 0,03 m) 

optreedt. De verhoudingen zijn: 

1 jaar 10 jaar 25 jaar 50 jaar 

gebied I 0,860 0,881 0,867 0,867 

gebied II 0,768 0,785 0,787 0,790 

gebied III 0,688 0,710 0,718 0,725 

De waarden zijn verkregen door middeling van de resultaten van alle 

voorhanden waarnemingsstations in het betreffende gebied. De 

gebiedsindeling is conform de TGB 1990 - Belastingen en Vervormingen. De 

waarden blijken praktisch niet afhankelijk van de beschouwde 

herhalingstijd. In het vervolg is aangehouden 0,87 voor gebied I, 0,78 

voor gebied II en 0,70 voor gebied III. 

Voorts geldt dat de extreme uurgemiddelde windsnelheden in ruw terrein 

in de gebieden I, II en III (bebouwd en onbebouwd) zich tot de 

potentiële uurgemiddelde windsnelheden (ruwheid z = 0,03 m) verhouden 

als : 
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onbebouwd bebouwd 

gebied I 0,942 0,656 

gebied II 0,900 0,656 

gebied III 0,866 0,656 

Hiermee laten zich de extreme gemiddelde windsnelheden op het land 

berekenen voor de condities, waarbij in de TGB 1990 - Belastingen en 

Vervormingen is uitgegaan. De reducties ten opzichte van de zeestations 

zijn dan: 

onbebouwd bebouwd 

gebied I 0,82 0,57 

gebied II 0,70 0,51 

gebied III 0,61 0,46 

Stormwaarschuwingen worden door het KNMI gegeven voor de maximale 

windkracht in Beaufort die naar verwachting bereikt wordt. Deze 

waarschuwingen worden doorgaans tussen 12 en 6 uur tevoren gegeven. 

Onderstaand is de Beaufort-schaal [3.23] gedeeltelijk weergegeven. 
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Beaufort gemiddelde windsnelheid tussen 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

10.8 m/s 

13.9 m/s 

17.2 m/s 

20,8 m/s 

24.5 m/s 

28.5 m/s 

32.7 m/s 

13.9 m/s 

17.1 m/s 

20,7 m/s 

24.4 m/s 

28.4 m/s 

32.6 m/s 

Bij de bepaling van de Beaufort klasse dient de gemiddelde windsnelheid 

bepaald te zijn over minstens 10 minuten. De hiermee overeenkomende 

windsnelheden in de drie gebieden is, met gebruikmaking van de hiervoor 

bepaalde reducties zijn hieronder vermeld. Aansluitend bij de 

Beaufortschaal zijn dit over minstens 10 minuten gemiddelde 

windsnelheden. 

onbebouwd gebied 

Beaufort 

(zee) 

gebied I gebied II gebied III 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

8,9 

11.4 

14.1 

17.1 

20.1 

23.4 

26,8 

11.4 m/s 

14.1 m/s 

17.1 m/s 

20.1 m/s 

23.4 m/s 

26,8 m/s 

m/s 

7.6 

9.7 

12,0 

14,6 

17,2 

20,0 

22,9 

9,7 m/s 

12,0 m/s 

14,6 m/s 

17,2 m/s 

20,0 m/s 

22,9 m/s 

m/s 

6,6 

8,6 

7,9 

12,7 

14.9 

17,4 

19.9 

8,6 m/s 

10,5 m/s 

12,7 m/s 

14.9 m/s 

17,4 m/s 

19.9 m/s 

m/s 



TNO-Bouw B-90-342 Nov. 
1990 

Pagina 
126 

bebouwd gebied 

Beaufort 

(zee) 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

gebied I gebied II gebied III 

6,2 

7,9 

9,8 

11,9 

14,0 

16,2 

18,6 

7,9 m/s 

9,8 m/s 

11,9 m/s 

14,0 m/s 

16,2 m/s 

18,6 m/s 

m/s 

5,5 

7,1 

8,8 

10,6 

12.5 

14.5 

16,7 

7,1 m/s 

8,8 m/s 

10.6 m/s 

12.5 m/s 

14.5 m/s 

16.7 m/s 

m/s 

5,0 

6,4 

7,9 

9,6 

11,3 

13,1 

15,0 

6,4 m/s 

7,9 m/s 

9,6 m/s 

11,3 m/s 

13,1 m/s 

15,0 m/s 

m/s 

De tabel is als volgt te interpreteren. Bij een waarschuwing op zee 

Beaufort =7, is in onbebouwd gebied II een windsnelheid gemiddeld over 

minstens 10 minuten te verwachten tussen 9.7 en 12.0 m/s, onder de 

condities zoals in TGB 1990 - Belastingen en Vervormingen aangenomen. 

Met behulp van onderstaande tabel is het beperkt openingsregime van 

beweegbare bruggen in beginsel te definieren. Er is hierbij uitgegaan 

van het midden van de Beaufort-klasse. Vervolgens is deze gecorrigeerd 

voor onbebouwd/bebouwd gebied. Tenslotte wordt vermenigvuldigd met een 

factor 1/1,05 teneinde i.p.v. de 10 minuten gemiddelde windsnelheid de 

verwachtingswaarde van de uurgemiddelde windsnelheid te krijgen. 

Opmerking: men kan de noodzaak van deze reductie als volgt inzien. 

Indien het KNMI zou waarschuwen op basis van te verwachten 

uurgemiddelden, zodat wij dit direct in de formules zouden kunnen 

verwerken, dan zouden minder waarschuwingen worden afgegeven dan bij de 

te verwachten 10-minuten gemiddelden. 
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Tabel: Representatieve uurgemiddelde windsnelheid 

Waarschuwing op zee uurgemiddelde windsnelheid [m/s] 

5 vrij krachtig 

6 krachtig 

7 hard 

8 stormachtig 

9 storm 

10 zware storm 

11 zeer zware storm 

onbebouwd 

I II III 

7,3 6,3 5,4 

9,7 8,3 7,2 

12,1 10,3 9,0 

14.8 12,7 11,0 

17.6 15,1 13,1 

20.7 17,7 15,4 

23.9 20,4 17,8 

bebouwd 

I II III 

5,1 4,6 4,1 

6,7 6,0 5,4 

8,4 7,5 6,8 

10.3 9,2 8,3 

12.3 11,0 9,9 

14.4 12,9 11,6 

16,6 14,8 13,4 

Voorts dient gedefinieerd te worden naar stormwaarschuwingen van welk 

district men zich moet richten. Hiervoor wordt onderstaande regel 

voorgesteld (zie figuur 1): 

gebied I hanteert de hoogste waarde van Texel of IJmuiden 

gebied II (provincies Groningen en Friesland en Flevoland) hanteert de 

hoogste waarde van Texel, IJsselmeer of Rottum, 

gebied II (provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland) hanteert 

hoogste waarde van Vlissingen, Hoek van Holland of IJmuiden. 

gebied III (Drente, Overijssel, Gelderland, Utrecht) hanteert hoogste 

waarden van IJmuiden, IJsselmeer of Texel, 

gebied III (Noord-Brabant, Limburg) hanteert hoogste waarde van 

Vlissingen of Hoek van Holland. 

De nauwkeurigheid van de stormwaarschuwing wordt uitgedrukt in de 

standaardafwijking van de voorspelling. In Bijlage 8 komt tevens de 

beschikbaarheid in uren per jaar als gevolg van het hanteren van 

stormwaarschuwingen aan de orde. 
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Figuur 1: Districts-indeling Nederlandse kustwateren [3.11] 

WIND-EN STORMWAARSCHUWINGSDIENST 
DISTRICTS-INDELING NEDERLANDSE KUSTWATEREN 

ROTTUM 

Ob # 

TEXEL 

0 O jsr 

IJSSEL- 
MEER 

IJMUIDEN 

zeemijlen 30 

HOEK van 
HOLLAND -52^ 

52 

VLISSINGEN 

J i. ! \ 

l- 

V -I 
W F 

Cl, 

waarneming s - en verifica ties lat ion 

3 * 

De irnirling van de Nederlandse Kustwateren in districten ten behoeve van de wind- en 
stormwuarschuwingsdienst. Do districten rijn begrensd door een dikke lijn. Dikke pun - 

ten «urkeron de ligging van de verificatiestations. 
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BIJLAGE 8B NAUWKEURIGHEID VAN EEN WINDSNELHEIDSVOORSFELLING 

In deze bijlage wordt, aan de hand van een tweetal cases, de 

nauwkeurigheid van een windsnelheidsvoorspelling afgeleid. Deze wordt 

vertaalt in een standaardafwijking van een voorspelling. Tevens wordt de 

beschikbaarheid in uren per jaar afgeleid, indien de stormwaarschuwingen 

gehanteerd worden. 

Toetsing aan de hand van storm op 2 april 1973 [3.16] 

Tijdens de storm van 2 april 1973 werd op 02-04-1973 om 14.30 voor de 

districten Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden en Ijsselmeer NW11 en 

voor Texel en Rottum NW12 opgegeven. Om 17.45 werd voor IJmuiden, 

IJsselmeer, Texel en Rottum NW-N12 gegeven. Voor Vlissingen en Hoek van 

Holland gold NW11. 

De bijbehorende potentiële uurgemiddelde windsnelheden in gebied I, II 

en III zijn weergegeven in onderstaande tabel: 

Gebied Uurgemiddelde windsnelheid [m/s] 

I 

II (Noord) 

II (West) 

III (Midden) 

III (Zuid) 

28,5 

25.4 

22,2 (25,4) 

23,0 

20,0 (23,0) 

De waarden tussen haakjes gelden, indien in Vlissingen en Hoek van 

Holland eveneens NW12 zou zijn aangegeven. In figuur 2 zijn de de 

gemeten uurgemiddelde windsnelheden gegeven. De windsnelheden op de 

landstations van het KNMI zullen maar enkele procenten van de potentiële 

windsnelheid verschillen (behoudens De Bilt en Soesterberg). 
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Vertaling naar een TGB ruwheid kan geschieden met de reductie-factoren 

0,942, 0,900 en 0,866. De vergelijking is hier echter uitgevoerd in 

potentiële windsnelheden, omdat deze zich goed laten vergelijken met de 

beschikbare figuren 2 en 3. 

Onder die condities is de hoogste opgetreden uurgemiddelde windsnelheid: 

Gebied Uurgemiddelde windsnelheid [m/s] 

26,0 I 

II (Noord) 25,0 

II (West) 26,0 

III (Midden) 22,0 

III (Zuid) 24,0 

Gesteld kan worden dat de door de beperkte waarschuwing NW11 voor 

Vlissingen en Hoek van Holland de extreme windsnelheid in de gebieden II 

(West) en III (zuid) zijn onderschat. De overeenkomst bij een 

waarschuwing NW12 zou zeer acceptabel zijn. 
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Figuur 2: Uurgemiddelde windsnelheden tijdens storm op 2 april 1973 

[3.16] 
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Het grootste uurg««Hdelde v«n de wind enelheid. Bij de pleetsen weer de wind wordt í«r«~ 
gistreerd, is het grootste uurgeniddelde (in «/s) aangegeven. Indien de windmeter tijdens 

de »tona defect is geraakt, ie de waarde van het grootste geregistreerde uurgeniddelde 
tussen haakjes geplaatst. Het grootste uurgeaiddelde, geregistreerd op de 35 ■ hoge toren 
(T) van het KNMI te De Bilt, Hedroeg 21 */s, eg 10 ■ hoogte echter 16 «/s. 
De pijl geeft ongeveer de baan aen wearlangs het «axiaua ven de windsnelheid aan de guid- 
ai jde van *a trog aich haeft verplaatst. 
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Toetsing aan de hand van de storm van 2/3 januari 1976 [3.18] 

Tijdens de storm van 2 op 3 januari 1976 werd op 02-01-1976 om 22.45 

voor alle districten (zie figuur 3) W-NW12 opgegeven. De bijbehorende 

hoogste potentiële windsnelheden in de verschillende gebieden is: 

Gebied Uurgemiddelde windsnelheid [m/s] 

I 28,5 

II (Noord) 25,4 

II (West) 25,4 

III (Midden) 23,0 

III (Zuid) 23,0 

Deze waarden kunnen worden vergeleken met de gemeten potentiële 

uurgemiddelde windsnelheden. Het blijkt dat in de te onderscheiden 

gebieden de volgende maximale uurgemiddelde windsnelheden optraden: 

Gebied Uurgemiddelde windsnelheid [m/s] 

I 25,0 

II (Noord) 25,0 

II (West) 25,0 

III (Midden) 22,0 

III (Zuid) 21,0 

De regel voldoet goed in het binnenland (gebied III) en in de 

kustgebieden (gebied II). De voorspelling in gebied I ligt iets te hoog. 
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Figuur 3: Uurgemiddelde windsnelheden tijdens de storm van 2-3 januari 

1976 [3.18] 
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Nauwkeurigheid van de stormwaarschuwing 

In de hier gegeven voorbeelden blijkt de regel voor uurgemiddelden te 

voldoen. De gemiddelde afwijking komt goed overeen en de spreiding is 

klein genoeg om te verwaarlozen. Ook moet worden beoordeeld of de 

toetsing van de waarschuwingen in Beaufort met behulp van 10 minuten 

gemiddelde windsnelheden in Beaufort tot verschillen leidt met de 

voorgaande toetsing ten opzichte van uurgemiddelden. Hiertoe is voor 

enkele stations de kans PfB^JB.^} bepaald op het optreden van een tien 

minuten gemiddelde windsnelheid Bo (uitgedrukt in Beaufort), gegeven een 

waarschuwing B^ (in Beaufort). 

Stations Texel LS en Goeree (periode 1964/1973) [3.13] 

Voorspeld (Bv) 

Opgetreden (Bo) 

7 

8 

9 

>9 

8 9 >9 

0,30 0,11 0,00 

0,51 0,19 0,04 

0,16 0,59 0,26 

0,02 0,11 0,70 

Station IJmuiden (periode 1974/1978) [3.12] 

Voorspeld (Bv) 

Opgetreden (Bo) 

7 

8 

9 

>9 

8 9 >9 

0,16 0,07 0,00 

0,47 0,21 0,00 

0,35 0,43 0,29 

0,02 0,29 0,71 
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Station Texelhors (periode 1974/1978) [3.12] 

Voorspeld (Bv) 

Opgetreden (Bo) 

7 

8 

9 

>9 

>9 

0,21 

0,50 

0,21 

0,09 

0,07 

0,36 

0,43 

0,14 

0,00 

0,00 

0,14 

0,86 

Station Cadzand (periode 1974/1978) [3.12] 

Voorspeld (Bv) 

Opgetreden (Bo) 

7 

8 

9 

>9 

0,34 

0,49 

0,17 

0,00 

0,14 

0,32 

0,45 

0,09 

>9 

0,00 

0,07 

0,36 

0,57 

Gemiddeld gesproken wijzen deze gegevens erop dat het KNMI bij een 

beoordeling van de gegeven waarschuwing op basis van 10 minuten 

gemiddelden in 50% van de gevallen de juiste waarschuwing afgeeft, in 

40% van de gevallen een klasse afwijkt en in 10% van de gevallen 2 

klassen. Het beeld is daarbij redelijk symmetrisch: afwijkingen komen 

zowel naar boven als naar onderen voor. Als de klassebreedte gesteld 

wordt op 3 m/s kan met bovenstaande de standaardafwijking worden geschat 

uit : 

a2 = 0,4 * 32 + 0,1 * 62 = 7.2 
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Hieruit volgt o = 2.1 m/s . Deze standaardafwijking is in de orde van de 

standaardafwijking van verdeling van extreme uurgemiddelde windsnelheden 

zelf. Bijgevolg kan in dit geval geen reductie op de 7 ten opzichte van 

onbeperkt regime worden gerechtvaardigd. Eigenlijk zou 7^ bij de lagere 

windsnelheden zelfs iets moeten toenemen omdat immers het aantal keren 

per levensduur dat de voorspelling fout kan zijn bij lagere 

windsnelheden toeneemt. Hiermee is geen rekening gehouden. 

Beschikbaarheid 

Als belangrijk aspect bij de hier geformuleerde aanpak geldt dat de 

waarschuwingen voor de scheepvaart een aantal uren van tevoren worden 

gegeven, zodat bruggen met een beperkt openingsregime in het algemeen 

langer buiten gebruik zullen blijven tijdens een storm, dan de tijd 

gedurende welke de maximale gemiddelde windsnelheid daadwerkelijk 

optreedt. 

Om te zien welke consequentie dit heeft zijn enige statistische gegevens 

verzameld [3.19]. Ten eerste zijn hieronder het gemiddeld aantal uren 

per jaar weergegeven, waarin ergens in de Nederlandse kustwateren de 

tien minuten gemiddelde windsnelheid groter is dan die, behorende bij 

een Beaufort-klasse. 

B 

B 

B 

B 

12 

11 

10 

9 

0,7 

6,4 

35,2 

124,8 

uur 

uur 

uur 

uur 

B > 11 

B > 10 

B > 9 

7,1 uur 

42,4 uur 

165,7 uur 

Voorts is volgens de statistiek van de extreme windsnelheden voor de 

stations Goeree en Texel de gemiddelde tijdsduur bepaald, gedurende 

welke de gemiddelde windsnelheid groter is dan een bepaalde Beaufort 

klasse : 

B = 12 

B = 11 

B = 10 

B = 9 

0,09 uur 

0,89 uur 

6,53 uur 

34,2 uur 

B > 11 

B > 10 

B > 9 

0,97 uur 

7,42 uur 

40,6 uur 
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De verschillen in beide overzichten worden grotendeels veroorzaakt door 

het feit dat het Nederlands kustgebied ten opzichte van een stormveld 

een zekere afmeting bezit, zodat een bepaalde windkracht op zijn weg 

langs of over Nederland gedurende langere tijd in het kustgebied, zij 

het op verschillende plaatsen, wordt gerapporteerd. 

Doordat we voor de bepaling van het openingsregime slechts op een deel 

van het kustgebied letten zal de werkelijke grondslag voor de bepaling 

van de openingsregime waarschijnlijk ergens tussen de waarden van de 

voorgaande twee tabellen liggen. Hierbij moeten we vervolgens nog de 

tijd optellen, gedurende welke de waarschuwing duurt. Over de gemiddelde 

duur van waarschuwingen voor de scheepvaart voor een bepaalde windkracht 

ten opzichte van de werkelijke duur van voorkomen van deze windkracht 

zijn op dit moment geen nauwkeurige gegevens voorhanden. Op basis van de 

geraadpleegde literatuur bestaat het vermoeden dat deze verhouding voor 

windkracht 10 en hoger tussen circa 2 en 4 ligt en voor windkracht 9 en 

kleiner tussen 1 en 2. 

Globaal leidt dit tot het volgend resultaat: 

Brugklasse Uren per jaar niet beschikbaar 

KNMI-voorsp. locale meting 

zonder voorspelfout 

B = 12 

B = 11 

B = 10 

B = 9 

1 

10 

50 

120 

1 

7 

40 

(Voor brugklassen 6 t/m 8 zijn geen gegevens beschikbaar). 
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BIJLAGE 8C WINDMETINGEN BIJ DE BRUG 

Voor het geval dat de windsnelheden worden gemeten ter plaatse van de 

brug, zal getracht worden een partiele veiligheidscoëfficiënt te leiden 

op basis van het volgende model: 

de wind binnen een 10-min-periode is stationair; 

de 10-minuten gemiddelden zijn Rijkoort-Weibull verdeeld met n = 

5 m/s en aQ = 2.7 m/s. 

de variatie in 10-min-gemiddelden wordt uitsluitend bepaald door 

weersomstandigheden en niet door locale turbulentie; 

de correlatie tussen de 10-min-gemiddelden en wordt gegeven 

door : 

p = exp{ 
iT 

~D 
- 1 

iT 

~D 

met T = 10 min, D = 600 min (correlatieafstand) 

Met dit model bereiken we (zie bijlage 9) dat de standaardafwijking van 

d^ = - V^ gelijk is aan 0,60 m/s (dat is de afwijking van het 10- 

minuten- gemiddelde ten opzichte van het uurgemiddelde) hetgeen in 

overeenstemming is met de waarneming volgens Wieringa [3.20] (V = 0,06 

bij V = 9 m/s). 

Neem aan dat de windsnelheid gemeten wordt in interval (i) en dat 

besloten wordt dat de brug dicht moet blijven in interval (i + 1) indien 

een grens A wordt overschreden. Stel verder dat "falen" optreedt als de 

snelheid in interval (i + 1) groter is dan B. Falen moet hier dus 

geïnterpreteerd worden als "overschijden van de design point waarde". De 

kans op falen in 50 jaar wordt dan gegeven door (bovengrens): 

P(Falen) = N P{ Vi < A en Vi+1 > B } 

met N = aantal 10-minuten perioden in 50 jaar, dus 
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N = 50 X 365 X 24 X 6 = 2 106 

Uitgewerkt : 

P(Falen) = N P{ Vi < A | Vi+1 > B } P{ Vi > B } 

- P{ V1 < A I V.+1 = B } [N.P{ Vi > B }] 

De benadering van > B) door (V^ = B) geeft wederom een bovengrens. 

Het product [N.P{ > B }] is het aantal 10 minuten perioden in 50 jaar 

dat B overschreden wordt. 

Neem als voorbeeld een brug "klasse 9", die per definitie toegestaan is 

te openen tot en met windkracht 9 op zee. In dat geval is B = 24.4 m/s. 

Deze snelheid wordt per jaar 7 uur overschreden, dat zijn in 50 jaar: 50 
3 

X 7 X 6 = 2 10 tien-minuten-perioden. Verder wordt de "toelaatbare 

faalkans" gebaseerd op aß = 0,5 * 2.6 = 1.3, ofwel P{falen} = 10 ^. De 

grenswaarde A moet dus voldoen aan: 

P{ Vi < A I Vi+1 =24.4 m/s} 
10 

= 5 10 -5 

2 10 
+3 

Toepassing van de theorie voor de normale verdeling [3.9] levert dat 

gemiddelde en standaardafwijking van V^, onder de conditie = B", 

worden gegeven door: 
B - ¿i 

^V. |V. , = ^ + P ao { “T- } = M (1 - p) + P B = B 
i1 i+l o 

V.IV.- 
i1 i+l 

ao/(l-p
2} = o{2T/D} = 0,18 ao 

Gebruik is gemaakt van T/D = 1/60 « 1; is de ongeconditioneerde 

standaardafwijking (2,7 m/s) 
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De waarde van A volgt dus uit: 

A - ¿i- - - k a- - met k = i'1 ( 5 10'5 ) = 3,9 
i1 i+1 i' i+1 

en daarmee volgt voor de vereiste veiligheidscoëfficiënt: 

B o 
  = 1 + 0,18 k ^ 
B - 0.18 ka o 

Het toepassen van de formules van de normale verdeling is natuurlijk 

niet helemaal goed omdat de 10-minuten gemiddelde windsnelheden Weibull 

verdeeld zijn. We kunnen dit verbeteren door de standaardafwijking van 

een vervangende normale verdeling te nemen, (volgens een niveau II 

benadering) bij het design point V = 24.4 m/s. Dit geeft = 5.3 m/s. 

Een zelfde procedure is op te stellen voor de andere brugklassen. Het 

resultaat is (voor klasse 6 t/m 8 zijn geen gegevens beschikbaar): 

B 

Ä 
B 

^V.|V. , 
11 1+1 

- k aV.| v.^ 
11 1+1 

Klasse 

12 

11 

10 

9 

1.10 (1.14) 

1.13 (1.20) 

1.16 (1.22) 

1.20 (1.28) 

De getallen tussen haken geven de waarde aan als niet gebruik wordt 

gemaakt van het lonend gemiddelde, maar van het laatste gehele 10-min 

gemiddelde. In de formules wordt dan i=2i.p.v. i=l gehanteerd. 

Ter interpretatie van de verkregen uitkomsten moeten we bedenken dat een 

verschil in 10-minuten-gemiddelde van 5 m/s in opeenvolgende intervallen 

geen uitzondering is. Een bijzonder geval deed zich voor op Terschelling 

tijdens de storm van 2 april 1973 (zie figuur 4) Hier ging om 18.50 uur 
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het 10-minuten-gemiddelde van ca. 7 naar 18 m/s, (merk op dat de tijd 

van rechts naar links loopt). Indien dit verschijnsel wordt gezien als 

eenmalig in 100 jaar waarnemingen, met in Nederland 100 

waarnemingsstations, dan is de kans hierop in een willekeurige 10- 

minuten perioden: 

1/ {100 X 365 X 24 X 6 X 100 x 10) = 2 x 10 
-10 

De laatste factor 10 heeft te maken met het feit dat een sprong precies 

op de 10-minutenscheiding plaats vond. 

Uitgaande van a 
V.IV. . 
i1 i+l 

= 0,18 — 0,18 x 5,3 = 0,96 m/s is een stap van 

.-10 
11 m/s gelijk aan 11 standaardafwijkingen. Met 2 * 10 corresponderen 

echter slechts 6 à 7 standaardafwijkingen. De vraag is dus of dit soort 

verschijnselen wel goed gemodelleerd wordt. Misschien moet een 

expliciete kans op discontinuïteiten worden ingevoerd. Voorlopig wordt 

geconcludeerd dat het niet is toegestaan de 7^ te verlagen bij 

aanwezigheid van een windmeter. 
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BIJLAGE 9 VALIDATIEM0DEL VOOR VARIATIE IN 10 MINUTEN GEMIDDELDE 

WINDSNELHEDEN 

Beschouw een willekeurige periode i van 10 minuten in een uur. Het 

verschil van met het uurgemiddelde X wordt gegeven door: 

d. = X. - X i i 

1 
X = T X X. 

6 i 

X^ heeft een gemiddelde n, een standaardafwijking <7Q en correlatie 

volgens (3.9). X heeft eveneens een gemiddelde n en een 

standaardafwijking a die volgt via: 

T 2T 
d- ö) + 8 (1 -—) ...) 

{ X^ + X1X2 + X1X3 + X1X4 + X1X5 + X1X6 } 

2 O O 

>=r [6 

2 cov(Xi X) = OQ { 1 + 1 - 1.9 (-) - 2 

a(d.) = 0,22 a = 0,60 m/s ' i7 o ' 

Gemeten V == 0,06 bij U=9-+CT = 0,54 (Wierenga), klopt dus goed. 

T 5 

•5? 
i ] = "o{1 2'5 <5) 

E{X X) = — {6+10 

- <{ 1 - 1.9 (-) } 
O D 

cov(Xí X) = E{Xi X } = g E 

"o 5 
= — S ( 1- 

6 i=0 

iT 

F" 

Daarmee kan berekend worden: 

a2(d ) = a2(X ) + a2(X) 
if 'L T 

+ 5 1 - <5) 
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BIJLAGE 10 DEMPINGSMETINGEN 

1. Inleiding 

Dempingsmetingen zijn uitgevoerd aan een zestal bruggen. De metingen 

zijn uitgevoerd met het doel de mate van demping in een brug vast te 

kunnen stellen. Het betreft bruggen met horizontale draaiingsas. Een 

overzicht van de bruggen is gegeven in Tabel 1. Enige karakteristiek 

grootheden zijn weergegeven in Tabel 2. 

Tabel 1: Bemeten bruggen 

Locatie aanduiding 

Ketelmeer, RW10 Brug Zwolsehoek 

Schoorldam ophaalbrug o/h Noord-Hollanschkanaal 

Bascule bruggen over de Rozenburgse sluis 

Bascule brug o/d schutsluis te Schiedam 

bascule brug o/d Bergsediepsluis in de oesterdam 

Ophaalbrug o/h Merwedekanaal te Arkel 

Ketelmeer 

Schoorldam 

Rozenburg 

Schiedam 

Bergsediep 

Arkel 

Tabel 2: Karakteristieke grootheden van de bemeten bruggen 

Ketelmeer Schoorldam Rozenburg Schiedam Bergsediep Arkel 

type bascuul ophaal 

motor ongeregeld geregeld 

lengte (m) 23.6 19.0 

breedte (m) 14.1 14.0 

heugel tandbaan recht 

openingstijd 100 s 76 s 

buffer nee ja 

bascuul bascuul 

ongeregeld geregeld 

29.1 

19.7 

tandbaan 

110 s 

nee 

11.6 

17.0 

recht 

60 s 

ja 

bascuul 

geregeld 

9.2 

16.15 

recht 

75 s 

ja 

ophaal 

geregeld 

16.5 

10,0 

recht 

73 s 

ja 
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2. Meetmethode 

Tijdens een openingscyclus van de brug zijn de optredende versnellingen 

van de val geregistreerd. Tijdens het openen en sluiten vindt eenmaal 

een noodstop plaats. De noodstop zorgt voor een stapexitatie op het 

systeem. Uit het uitdempen van de trillingen na de noodstop is de 

demping bepaald. 

De demping kan worden berekend door een fourier-transformatie van de 

versnellingssignalen. Uit de breedte van een piek in het spectrum is de 

mate van demping afgeleid. 

3. Gemeten demping 

Aan beide zijden van de brug is de dempingsmaat bepaald tijdens een 

noodstop bij sluiten en een noodstop bij openen. De resultaten zijn 

weergegeven in Tabel 3. 

Tabel 3: Overzicht meetresultaten 

Locatie frequentie dempingsmaat (%) 

Ketelmeer OZ 

WZ 

Schoorldam 

Rozenburg 

Schiedam 

Bergsediep 

Arkel 

2,3 

2.3 

0,4 

1,6 

1,7 

1,6 

1.4 

0,5 

3,6 

0,7 

0,5 

10 

2 

0,4 

2,5 

3 à 6 

10 

2 

Voor bruggen met buffer blijkt een dempingspercentage van ongeveer 2%. 




