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Gegevens Aardschokken Groningen

Earthquake engineering

Verschillende soorten parametersVerschillende soorten parameters

1. piekgrondversnelling

2. elastisch responsspectrum

3 f t3. q-factoren

4. fundering conform bijlage F

5. ‘recommended values’
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Analyses Aardschokken Groningen

Earthquake engineering

Verschillende soorten analysesVerschillende soorten analyses

1. ‘’Berekening zijdelingse-belasting-methode’’ (Lateral Force
Method)Method)

2 ‘’B k i d l t ’’2. ‘’Berekening modale responsspectrum’’

3. ‘’Pushover method’’ (niet-lineair statisch)

4. ‘’Dynamische tijdsdomein berekening’’ (niet-lineair dynamisch)
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Lateral Force Method

Earthquake engineering

1. Lateral Force Method

De ‘Lateral Force Method’ is een methode waarmee een aardbevingbelasting wordt 
vastgesteld. 
Deze belasting wordt vervolgens op de te ontwerpen hoofddraagconstructieDeze belasting wordt vervolgens op de te ontwerpen hoofddraagconstructie 
gerekend. 
In de NEN-EN 1998-1:2004 staat hoe deze ‘Lateral Force Method’ in zijn werk gaat 
en wat de voorwaarden zijn om deze methode toe te passenen wat de voorwaarden zijn om deze methode toe te passen.

Bij de berekening van de aardbevingbelasting moeten een aantal stappen worden 
doorlopen:doorlopen:

Bepaal gevolgklasse, grenstoestand en γ1 (Memo: Tabel 1)
S, TB, TC, en TD, uit (Memo: pag.9), B, C, D, ( p g )
Bepaal ag afhankelijk van gebied (Memo: Figuur 1)
Bepaal ductiliteitsklasse en q (Memo: Tabel 1, 
(EC8: § 4.3.3.2.2)
Bepaal T1 (EC8: § 4.3.3.2.2)
Bereken Sd(T1) (Memo: pag.9)
Bepaal m volgens gewichtsberekening met (EC8: § 3.2.4(2))
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Bepaal λ en Fb (EC8: § 4.3.3.2.2)



Lateral Force Method

Earthquake engineering

1. Lateral Force Method

Analyse ‘voorbeeld’ woning:

Stap 1:
Gevolgklasse CC1B ; γ1=1,58

Stap 2:
S=1S=1
TB=0,1 s
TC=0,35 s
TD=0 7 sTD 0,7 s

Stap 3:Stap 3:
De grondversnelling in het gebied waarin de (voorbeeld) woning valt is 0,4g
ag= γ1*agR = 1,58*0,4g =0,632g
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Lateral Force Method

Earthquake engineering

Stap 4:
De gedragsfactor q is beschreven door:

q=1,33*q0*kw ≥ 1.5
Hierbij wordt de waarde q0*kw uit NEN-EN 1998-1:2004 vermenigvuldigd met 1,33 
volgens de memo. Bij het hanteren van ductiliteitsklasse DCM volgt uit tabel 5.1:

q0=3*αu / α1   met αu / α1=1,2
De factor kw wordt berekend voor as B middels:

kw=(1+α0)/3
Σh /Σl 3*3 01/(1 1 1 369 1 19) 2 47α0=Σhwi/Σlwi=3*3,01/(1,1+1,369+1,19)=2,47

kw=(1+2,47)/3=1,16
kw=1,0 omdat geldt 0,5 ≤ kw ≤ 1,0

Met k =1 0 volgt:Met kw=1,0 volgt:
q=1,33*3*1,2*1,0=4,79

Stap 5:
Conform NEN-EN 1998-1:2004 is de trillingstijd van de constructie:
T1=Ct*H3/4T1 Ct H

Ct=0,050
H =3,01 m

T1=0,05*3,013/4=0,11 s
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T1 0,05 3,01 0,11 s
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Stap 6:
Er geldt:

TB ≤ T1 ≤ TC
Zodoende volgt (zie pagina 9 van de memo):

Sd(T1)=ag*S*2,8/q = 0,632g*1*2,8/4,79=0,37g

Stap 7:
E d i b k d d t 155 720 kEerder is berekend dat m = 155.720 kg

Stap 8:Stap 8:
Er geldt:

Fb=Sd(T1)*m*λ

Waarbij λ=1,0. De seismische horizontale belasting op de 1e verdieping wordt:

Fb(0 4g)= 0 37g * 155720 * 1 0 = 0 37*9 81 * 155720 * 1 0 = 565 kNFb(0,4g)  0,37g  155720  1,0  0,37 9.81  155720  1,0  565 kN 
(56.500 kg = 36%)
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Voorwaarden ‘Lateral Force Method’

Voor de berekening van de basiskracht (Fb) op de woning ten gevolge van de PGA worden in 
NEN-EN 1998-1:2004 voorwaarden gegeven met betrekking tot symmetrie in plattegrond. 
In het geval van een asymmetrische plattegrond, kan één van de volgende oplossingen 
aangedragen worden:aangedragen worden:

Symmetrie in stijfheid genereren door het correct positioneren van de stabiliserende elementen. 
Hierbij dient eerst het zwaartepunt van de massa bepaald te worden. De symmetrie kan 
getoetst worden door een stabiliteitsberekening uit te voeren waarbij een niet prismatische 
ligger gedefinieerd wordt. Een resterende excentriciteit kan middels NEN-EN 1998-1:2004 
§4.3.3.2.4 worden verrekend;
Als bovenstaande methode niet haalbaar is zal de basismethode niet toegepast kunnenAls bovenstaande methode niet haalbaar is, zal de basismethode niet toegepast kunnen 
worden en dient een geavanceerde methode volgens de norm gehanteerd te worden

Opmerking 1: Conform de NEN-EN 1998-1:2004 mag voor de berekening van een kracht van 
een aardbeving op de fundering de basismethode gehanteerd worden bij symmetrie in 
plattegrond en massa ter voorkoming van torsietrillingen. De symmetrie in plattegrond kan 
worden gerealiseerd door het dusdanig positioneren van stijfheidelementen zodat er geen torsieworden gerealiseerd door het dusdanig positioneren van stijfheidelementen zodat er geen torsie 
op zal treden. 

O ki 2 W bij b h t di i l k b t f t k
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Opmerking 2: Wanneer bij een gebouw het verdiepingsoppervlak naar boven toe afneemt, kan 
dit worden meegenomen door een reductie van 20% toe te passen op de gedragsfactor volgens 
tabellen ter bepaling van de gedragsfactor in NEN-EN 1998-1:2004 hoofdstuk 5 tot en met 9. 
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Earthquake engineering
Algemene seismic engineering ervaring

2. Statische equivalent 
Quasi statische analyseQuasi statische analyse

- Aardbevingsbelasting vertaald naar statische equivalent 
(1 b l ti ) l d E d 8(1 belasting) volgens de Eurocode 8
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Analyses Aardschokken Groningen

Earthquake engineering
Algemene seismic engineering ervaring

2. Response Spectrum method
Quasi statische analyseQuasi statische analyse

- 90% van de massa activeren90% van de massa activeren
(bepaalt het aantal uitbuigingsvormen dat
meegerekend moet worden)

- Horizontaal spectrum

- Verticaal spectrum

- Massa

Met gebruik van software Scia Engineer
SUPER POSITIE (SRSS):
Square root of the sum of the squares
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X =  [ X 21 + X 22
………… + Xk

2] 0,5



Pushover Method

Earthquake engineering

3. Pushover method

De pushover analyse is een fysisch en geometrisch niet-lineaire statische analyse 
uitgevoerd onder de voorwaarden van een constante zwaartekracht belasting en 
een constant toenemende horizontale belastingeen constant toenemende horizontale belasting. 

Volgens de NEN-EN 1998-1:2004 §4.3.3.4.2.1 kan de pushover toegepast worden 
om:om:

(a) Om de ‘overstrenght ratio values’ αu/ αI te bepalen;(a) Om de overstrenght ratio values  αu/ αI te bepalen;

(b) Om de locatie van plastische mechanismen en constructieve schade in te 
schatten.

(c) Om de constructieve prestaties van bestaande of verbouwde gebouwen te 
beoordelen voor de toepassing van EN1998-3

(d) als alternatief voor de ‘Lateral Force method’ (de gedragfactor q in combinatie 
met een elastisch ontwerp).
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voordelen Pushover method

Wanneer de pushover berekening (geen gebruik van een verhoogde q) als 
alternatief wordt gebruikt voor de ‘Lateral Force method’ heeft dit als ‘voordeel’ dat 
de constructie niet behoeft te voldoen aan de detailleringsregels zoals beschreven 
in de NEN-EN 1998-1:2004 .

De constructie kan worden gedimensioneerd en uitgewerkt conform de 
detailleringregels zoals in de verschillende materiaalgebonden EN-normen
b hbeschreven. 
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voorwaarden Pushover method

De pushover analyse is in een geometrisch en fysisch niet-lineaire statische 
analyse die volgens de NEN-EN 1998-1:2004 aan de volgende criteria moet 
voldoen:voldoen: 

Materiaal niet-lineariteit (voor de dissipatieve onderdelen) en geometrische niet-
lineariteit moeten zijn meegenomen (NEN-EN 1998-1:2004 §4 3 3 4 1(1))lineariteit moeten zijn meegenomen (NEN EN 1998 1:2004 §4.3.3.4.1(1)).

Materiaal / element gedrag wordt vertegenwoordigd in het numerieke model en de 
analyse. Dit omvat:analyse. Dit omvat:

Gemiddelde waarde van de materiaal eigenschappen, zoals genoemd in de 
EN1992 tot EN1996 (NEN-EN 1998-1:2004 §4.3.3.4.1(4))
Realistisch post-elastisch gedrag; vloeien, verharding, sterkte/stijfheid p g g; , g, j
degradatie, etc. (NEN-EN 1998-1:2004 §4.3.3.4.1(2)(3))

Constructieve prestaties worden geëvalueerd door middel van de zogenaamde 
‘target displacement’ (de verplaatsing die wordt verwacht bij de ontwerp aardbeving 
belasting) (NEN-EN 1998-1:2004 §4.3.3.4.2.6).
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De pushover analyse dient gedaan te worden tot een opgelegde vervorming van 
150% van de ‘target displacement’ (NEN-EN 1998-1:2004 §4.3.3.4.2.3).
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Pushover method

Analyse ‘voorbeeld’ woning:
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Pushover method

Analyse ‘voorbeeld’ woning:
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Pushover method type (d)

Ontwerp spectrumparameters:

− piekgrondversnelling (PGA): ag,ref = 0,4g 
− spectrum: Memo 
− grond type: Dgrond type: D 

S=1,0; TB=0,1s; TC=0,35s; TD=0,70s;
− gevolgklasse: CC1B → γI= 1,58 

ontwerp PGA: ag = γ * a = 0 632g− ontwerp PGA: ag = γI  ag,ref = 0,632g 

De analyse wordt uitgevoerd tot een bepaald vervormingniveau. 
Eurocode 8 vereist dat de capaciteitcurve/grafiek wordt bepaald tot 
150% verplaatsing van de gecontroleerde knoop.
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Pushover method type (d)
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Pushover method type (d)

Conclusie ‘voorbeeld’ woning:
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Aangezien de target displacement groter  is dan de berekende verplaatsing  bij het ontstaan 
van het bezwijkmechanisme (23,55 mm), heeft de constructie te weinig vervormingcapaciteit. 
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4. Dynamische berekening

- Berekening over de tijdBerekening over de tijd 

- De werkelijke of verschaalde versnellingen / verplaatsingen van een 
aardbeving op de fundering van een 2D of 3D model

- Trillingen in 3 richtingen

- Elastisch en PlastischElastisch en Plastisch

- Materiaal schademodellen
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Met gebruik van software 
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Aardbeving verschaald naar Mw5
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