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Samenvatting

Tensegrities (tensional integrities) zijn structuren die bestaan uit zuivere druk- en  trekstaven met 
als kenmerk dat de drukstaven elkaar niet raken maar uitsluitend verbonden zijn aan trekstaven. 
Dientengevolge bestaan zij slechts als er voldoende voorspanning in de trekstaven aanwezig is 
(vergelijkbaar  met  de  spaken  in  een  fietswiel).  Veel  van  de  gepubliceerde  tensegrities  zijn 
gebaseerd op regelmatige ruimtelijke figuren zoals een icosaëder (regelmatig twintigvlak). Om 
van Idee naar een daadwerkelijke fysieke Sculptuur te gaan, is er een behoefte aan één of ander 
soort brug. Deze (figuurlijke) brug is de  Berekening van spanningen en verplaatsingen. Voor 
tensegrities, die in de openbare ruimte worden geplaatst (bijvoorbeeld het DING op het terrein 
van  de  TU-Twente)  of  die  als  structureel  component  worden  gebruikt  (bijvoorbeeld  in  een 
tafelpoot), is zo’n berekening essentieel. Een probleem bij het ontwerpen van tensegrities is dat 
de vorm van het niveau van voorspanning afhangt. Daarom kunnen die vormen niet gemakkelijk 
worden  bepaald.  In  dit  artikel  wordt  besproken  hoe  de,  op  de  Eindige  Elementen  Methode 
gebaseerde  programma’s,  ingezet  kunnen  worden  om  niet  alleen  de  spanningen  en 
verplaatsingen maar ook de vorm van tensegrities te bepalen. Dit laatste maakt het mogelijk niet 
alleen “torens” maar ook “bogen” (bijvoorbeeld gebaseerd op een catenary) te bouwen. 

Inleiding

Mijn belangstelling voor tensegrities is ontstaan eind jaren ’60 van de vorige eeuw. In die tijd 
werd in de beeldentuin van het Kröller-Müller museum de Needle Tower van Kenneth Snelson 
geplaatst. Velen van u zullen hem wel eens hebben gezien. In een vakblad [1] verscheen toen 
artikel  over die toren. Eén zin in dat artikel,  de laatste,  leek mij  niet  juist! Kenneth Snelson 
beweerde  dat  geen  constructeur  zo’n  toren  kon  berekenen.  Met  berekenen  bedoelde  hij  de 
spanningen  en  de  verplaatsingen  van  de  structuur.  Natuurlijk  was  ik  het  daar,  als  jong 
constructeur,  niet  mee eens! Bij  het  bedrijf waar ik werkte beschikte  we destijds over onder 
andere het computerprogramma STRESS (STRuctural  Engineering System Solver). Een goed 
gereedschap om dergelijke constructie te berekenen (dacht ik!) 
Op dat moment echter geen tijd om een test te doen. Jaren later, eind jaren ‘70, herinnerde ik dit 
artikel.  Natuurlijk  kon  ik  het  nergens  meer  vinden;  ik  moest  de  toren  dus  zelf  opnieuw 
ontwerpen. Ik herinnerde me wel dat de toren uit slechts buizen en kabels bestond, en de buizen 
elkaar nergens raakte! 
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Basis principe. 

Het is mogelijk om een, op een scharnierend steunpunt geplaatste mast op te zetten,  gebruik 
makend  van  drie  kabels  aan  de  top;  meer  is  niet  nodig,  minder  niet  mogelijk.  Als  nu  het 
scharnierende  steunpunt  wordt  vervangen  door  ook  drie  kabels,  is  de  mast  stabiel  in  zijn 
omgeving en bevestigd aan slechts zes kabels; figuur 1(a). Door deze figuur 0, 90, 180 en 270 
graden om een verticale as te roteren, ontstaat figuur 1(b). Als nu ter plaatse van de punten 1, 2, 
3,  en  4  (figuur  1(c))  steunpunten  worden  aangebracht  heeft  men  een  in  de  ruimte  stabiele 
structuur verkregen. 

             
                (a)                                                       (b)                                                  (c)

Figure 1

De staven zijn nu alleen verbonden aan kabels en zij zijn stabiel in ruimte! Natuurlijk kan de 
lengte van de staven en de kabels niet willekeurig gekozen worden. Vanwege symmetrie zijn de 
trekkrachten in de kabels van het horizontale vierkant 9-10-11-12 gelijk. Dus de resulterende 
kracht  op  de  staven  is  in  de  richting  van  de  diagonaal.  Deze  resulteren  trekkracht  en  de 
trekkracht in de derde kabel moet in één vlak liggen met de drukkracht in de aansluitende staaf 
dus  in  het  vlak  9-11-4-7.  Dezelfde  redenering  geldt  voor  het  horizontale  vierkant  5-6-7-8, 
resulterend in het vlak 6-8-4-12. Met dit gegeven is het mogelijk om de coördinaten van alle 
punten van zo’n element te bepalen.
Het is nu mogelijk om een toren te bouwen door een aantal deze elementen op elkaar te stapelen 
immers de steunpunten 1-2-3-4 zorgen voor een stabiel element waardoor de punten 9-10-11-12 
als steunpunten voor het volgende element fungeren enz. enz.. Maar nu dient zich het volgende 
probleem aan: Hoe van idee ( figuur 2) naar een echte sculptuur (figuur 3) te gaan. Oftewel, wat 
is de brug tussen deze twee figuren? 



                                                                 
                     
       Figuur 2: Idee.                                                                                Figuur 3: Sculptuur. 

Het  hoeft  geen  betoog  dat  sterkte-  en  stabiliteit–berekeningen  noodzakelijk  zijn  om  veilige 
sculpturen te bouwen. Dat geldt niet alleen voor deze 4.5 m hoge toren in mijn achtertuin (om 
ongevallen met mijn kleinkinderen te voorkomen) maar ook voor tensegrities, die in de openbare 
ruimte worden geplaatst  zoals het DING op het terrein van de TU Twente. Mogelijk was de 
Needle Tower tijdens de storm van zondag 27 oktober 2002 dan niet bezweken!  

Berekening.

Destijds hadden  wij  de  beschikking  over  het  computer  programma  STRESS  (STRuctural 
Engineering System Solver). Dit door het MIT ontwikkelde programma voor het berekenen van 
vlakke  en  ruimtelijke  staafconstructies  leek  mij  zeer  geschikt  voor  het  berekenen  van 
tensegrities. Helaas kreeg ik geen resultaten, alleen het bericht  ERRARE HUMANUM EST. 
Het  probleem bleek  te  zijn  de  aanwezigheid  van  mechanismen  in  de  constructie.  Om deze 
mechanismen te voorkomen is voorspannen van de kabels noodzakelijk! Maar dan is een lineair-
statische berekening zoals door STRESS uitgevoerd, niet meer adequaat maar moet overgegaan 
worden op geometrisch-niet-lineaire rekenen. 
Wat is geometrisch-niet-lineariteit?  Velen zullen er bekend mee zijn. Hier toch een eenvoudig 
voorbeeld: Een kabel lang 130 cm, aan beide einden vast aan een muur bevestigd wordt in het 
midden  met  een  verticale  kracht  belast.  De  kabel  heeft  een  doorsnede  A=1  cm2 en  een 
elasticiteitsmodulus E=1000 N/cm2. 

       
                                 (a)                                                                             (b)

Figuur 4



Voor een kracht F=15 N is de doorbuiging c=16.3 cm (figuur 4(a)) maar voor een kracht twee 
keer F is de doorbuiging d=20.7 cm (figuur 4(b)) en niet twee keer 16.3 cm. Dit fenomeen wordt 
„geometrisch-niet-lineariteit“ genoemd en is middels een iteratief rekenproces op te lossen. In 
het midden van de jaren '70 kwamen deze rekenprocessen beschikbaar in de Eindige Elementen 
Methode programma's zoals MSC/NASTRAN en ANSYS. 
Nu hebben wij  de (figuurlijke) Brug om een berekening van de toren te maken. Na het kiezen 
van  de  afmetingen  van  de  in  dit  geval,  houten  staven,  de  staalkabels  en  de  hoeveelheid 
verkorting  van  de  kabels  om  voorspanning  te  krijgen,  kan  een  invoer  voor  bijvoorbeeld 
MSC/NASTRAN  gemaakt  worden.  De  resultaten  daarvan  worden  getoond  in  de  volgende 
figuren.

                 
                     (a)                                                 (b)                                                  (c)

Figuur 5

Figuur 5(a) toont het rekenmodel met de vier steunpunten ter plaatse van het onderste element. In 
figuur 5(b) zijn de drukkrachten in een aantal houten staven weergegeven en in figuur 5(c) de 
trekspanning in een aantal staalkabels. Omdat het opzetten van de toren in deze positie moeilijk 
is,  is een tweede berekening gemaakt met  het zelfde verkorten van de kabels en de toren in 
horizontale positie, ondersteund ter plaatse van de top en ter plaatse van de bodem. In die positie 
kan de toren namelijk eenvoudig worden vervaardigd om hem vervolgens verticaal te zetten. De 
grootte van de verkorting is bepaald, zodanig dat in deze horizontale positie, ten gevolge van 
eigen gewicht, alle staven onder druk en alle draden onder trek blijven. 
In de sculptuur zijn de kabels ter plaatse van de einden van de staven in gaskappen verbonden. 
Omdat er altijd een drukkracht in de houten staven aanwezig is, is het niet noodzakelijk om de 
gaskappen daaraan vast te verbinden. 
Figuur 3 is het bewijs van de juistheid van de berekeningen!
(Omdat deze berekeningsmethode pas midden jaren ’70 beschikbaar kwam had Kenneth Snelson 
inderdaad gelijk met zijn opmerking dat geen constructeur zo’n toren kon berekenen). 



Andere figuraties.

Gebaseerd op het voorgaande principe van zes kabels per staaf zijn er slechts een beperkt aantal 
tensegrities mogelijke. In plaats van vier staven voor elk  element, kan men drie, vijf of meer 
staven gebruiken. Altijd lijkt een toren op een stapel omgekeerde kegels (bloempotten). In plaats 
van  kegels,  was  ik  van  plan  om  prismatische  elementen te  gebruiken.  Om  de  elementen 
prismatisch krijgen, is het niet mogelijk de staven aan slechts zes kabels te verbinden. Wel is het 
mijn  bedoeling  om zo  weinig  mogelijk  kabels  te  gebruiken.  De definitie van een tensegrity 
volgens Anthony Pugh's [2]  is  “A Tensegrity system is established when a set of discontinuous 
compressive components interacts with a set of continuous tensile components to define a stable 
volume in space.”  Daaraan heb ik toegevoegd: “with a minimum number of tensile components “ 
Met de geometrisch-niet-lineaire mogelijkheden van de EEM programma's van vandaag moet dit 
mogelijk zijn. 
Allereerst  worden twee driehoekige prisma's  (figuur 6) op elkaar  gezet.  Prisma’s  bestaan uit 
staven  in  de  diagonalen  van  de  zijvlakken  en  draden  ter  plaatse  van  de  ribben.  Deze  twee 
prisma’s worden middels dunne kabels aan elkaar gekoppeld (figuur 7). Om de verschillende 
kabels  goed zichtbaar  te  kunnen maken  is  in  figuur  7  het  model  ten  opzichte  van figuur  6 
enigszins om een de verticale as gedraaid. Hiervan kan dan een eenvoudig EEM-model worden 
gemaakt.
 

                                          
  Vooraanzicht             Bovenaanzicht 
      Figuur 6: Idee.                                                                      Figuur 7: Detail

Door  nu alleen de dunne kabels in een niet-lineaire berekening te verkorten, kan de vorm van 
zo’n een model worden bepaald (figuur 8). Natuurlijk is het bovenaanzicht geen mooie Davidster 
meer zoals getoond in figuur 6 maar wij hebben wel een vorm, welke verre van een stapel kegels 
is en met een minimum aantal kabels! 



                                                   
                                              Vooraanzicht             Bovenaanzicht                                      
                                                     Figuur 8: Berekende vorm.

Nu  is  het  mogelijk  om  een  toren  te  ontwerpen,  gebaseerd  op  de  resultaten,  verkregen  uit 
bovenstaande berekening. Op het aldus bepaalde rekenmodel dient dan een geometrisch-niet-
lineaire  berekening  uitgevoerd  te  worden.  De  gebouwde  sculptuur,  ongeveer  1.20  m  hoog, 
bestaat uit aluminium buizen en nylon draden.
Ook  nu  stemt  de  gebouwde  sculptuur  (figuur  10)  goed  overeen  met  de  resultaten  van  de 
berekening (figuur 9) zoals uit onderstaande figuren blijkt. 

                                                               

           Figuur 9: Berekend.                                                                  Figuur 10: Gebouwd. 

Behalve “torens” is het nu ook mogelijk andere vormen zoals “bogen” te bouwen. Een  mooie 
vorm bijvoorbeeld is die gebaseerd op een catenary.



Catenary

Een bekende, op een catenary (kettinglijn) gebaseerde boog is de “Gateway Arch” in St. Louis, 
Missouri.  Ook de Spaanse architect  Antonio Gaudi  heeft  deze  boogvorm toegepast  in onder 
andere het appartementen gebouw “Casa Mila” in Barcelona. Voor tensegrities is deze vorm niet 
zo voor de hand liggend. Echter, de vorm van een ketting bestaat slechts vanwege trekspanning 
in de schalmen. Bovendien gaan schalmen door elkaar. Hetzelfde geldt voor tensegrities! Ook zij 
bestaan slechts vanwege trekspanning in de kabels en de elementen gaan door elkaar.

Hoe  de  catenary  te  bepalen?  Uiteraard  kan  men  uitgaan  van  de  formule  voor  de  catenary 
[y=a*cosh(x/a)] maar voor een ketting van een gegeven lengte en een gegeven aantal schalmen is 
dit niet  zo eenvoudig. Een handig hulpmiddel is de Eindige Elementen Methode en dan met 
name de geometrisch-niet-lineaire rekenprocessen daarin.

In het onderhave geval is gekozen voor een ketting, bestaande uit negen schalmen van een meter, 
waarbij  de ophangpunten drie meter  uit  elkaar liggen.  Er is gekozen voor een oneven aantal 
schalmen om aan de top een horizontaal  element te krijgen. In figuur 11(a) is het rekenmodel 
aangegeven.  Met  behulp  van  de  geometrisch-niet-lineaire  rekenprocessen  van  ANSYS is  de 
catenary bepaald waarbij  de gravitatie  in tegengestelde richting is ingevoerd.  Het resultaat  is 
aangegeven  in  figuur  11(b).  Op  de  aldus  bepaalde  systeemlijnen  zijn  driehoekige  prisma’s 
gedefinieerd als aangegeven in figuur 11(c).

             

                  (a)                                                    (b)                                                  (c) 
Figuur 11

Op deze prisma’s worden nu staven en kabels gelegd als hiervoor beschreven. Het aldus 
bepaalde rekenmodel is aangegeven in figuur 12(a). Door nu alleen de dunne kabels in een 
geometrisch-niet-lineaire berekening te verkorten wordt de vorm van de tensegrity bepaald. Daar 
alle dunne kabels zijn verkort komen de einden van de tensegrity wat verder uit elkaar. Omdat 
het rekenmodel niet volledig symmetrisch is het resultaat dat dus ook niet zoals uit figuur 12(b) 
blijkt. 



             
                                (a)                                                                               (b) 

Figuur 12

Als uitgangspunt voor de uiteindelijke tensegrity is gekozen voor de rechter vier elementen van 
figuur 12(b). Dit spiegelen om een verticaal vlak en in de top drie horizontale staven en drie 
horizontale kabels toepassen (in plaats van de staven en kabels als aangegeven in de top van 
figuur  12(b) levert  een rekenmodel  volgens figuur  13(a).  Nu alle  draden verkorten geeft  als 
resultaat figuur 13(b). Het verschil tussen de onvervormde en de vervormde toestand is nu klein, 
de vorm is immers al zodanig dat krachtenevenwicht verzekerd is.

         
    
                                  (a)                                                                             (b) 

Figuur 13

De  aldus  bepaalde  vorm  is  de  basis  voor  de  uiteindelijke  tensegrity.  De  onderste  staven 
verlengen om de catenary tensegrity op een horizontaal vlak te kunnen plaatsen (figuur 14)) en 
ziedaar het uiteindelijke resultaat.



Figuur 14

Daar aangetoond dient te worden dat de resultaten van computer programma’s juist zijn (never 
trust a computer-user !) is een model gebouwd. Het model, schaal 1:4, bestaat uit RVS buizen 
rond 16 mm en RVS staalkabel rond 1.2 mm. Dit model komt inderdaad zeer goed overeen met 
de berekende resultaten zoals uit figuur 15 blijkt.

Figuur 15



Conclusie.

De Eindige Elementen Methode programma’s zijn, zoals bekend, een uitstekend hulpmiddel om 
sterkte en stijfheid van tensegrities te berekenen. Ze kunnen in de ontwerpfase ook als  Brug 
dienen tussen een Idee en een Sculptuur. Kennis van, en ervaring met, dit soort programma’s 
zal  bij  veel  beeldend  kunstenaars  echter  niet  aanwezig  zijn.  Mijn  advies  aan  beeldend 
kunstenaars  is  daarom:  Wordt  bevriend met  een constructeur  om samen mooie  sculpturen te 
bouwen. 

[1]   DE INGENIEUR Jaargang 81 - nr.44 - 31 oktober 1969, pagina A 706 en A 707.
[2]  “An Introduction to Tensegrity” by Anthony Pugh, University of California Press, 1976. 
        ISBN 0-520-02996-8.
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