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1. INLEIDING 
 

Als eerste kennismaking met het gebruik van computerapplicaties in de staal- en betonbouw zal met 

het eindige-elementenpakket MatrixFrame een aantal eenvoudige constructies worden 

geanalyseerd. Enerzijds zullen de practicumoefeningen dienen om vertrouwd te raken met het 

pakket MatrixFrame, anderzijds is het doel het verkrijgen van extra oefening en inzicht in het omgaan 

met sterkte- en stijfheidberekeningen van eenvoudige staafconstructies. De vaardigheden die hier 

worden geleerd kunnen vervolgens worden toegepast bij de constructieve ontwerpoefeningen van 

CTB2320 : Ontwerpen van Constructies & Funderingen 2 dat in de derde periode wordt gegeven. De 

opgedane kennis kan hier worden uitgebouwd.  

MatrixFrame is een raamwerkprogramma dat de inwendige krachtsverdeling, normaalkrachtenlijn 

(N), dwarskrachtenlijn (V) en momentenlijn (M) in een constructie kan berekenen. Tevens worden 

van de knopen de verplaatsingen in x- en z-richting en de rotatie om de y-as bepaald. Dit practicum 

beperkt zich tot 2-dimensionale constructies. Met de complete versie van MatrixFrame kunnen ook 

3-dimensionale constructies worden berekend. De berekeningsmethode 

die door het pakket MatrixFrame wordt gevolgd is gebaseerd op de 

berekening van de verplaatsingen van de knopen onder invloed van de 

uitwendige belastingen van de constructie. Praktisch alle eindige-

elementen pakketten, ook wel EEM-pakketten genoemd, volgen deze 

methode, vandaar dat gesproken wordt van de verplaatsingenmethode.  

De theoretische achtergronden van deze methode komen aan bod in de colleges CTB2210 : 

ConstructieMechanica 3.  

MatrixFrame kan worden gebruikt in de computeronderwijszalen van de faculteit. Er is tevens een 

studentversie gratis te downloaden via de website van Matrix-CAE:  http://www.matrix-

software.com/nl/onderwijs/producten/matrixframestudent/   

1.1 Begintermen van het practicum 

Voor dit practicum wordt ervan uitgegaan dat de student de eerstejaars onderwijsmodulen 

ConstructieMechanica en Ontwerpen van Constructies & Funderingen heeft gevolgd: 

• CTB1110 ConstructieMechanica 1, Evenwicht,  

• CTB1310 ConstructieMechanica 2, Spanningen, vervormingen en verplaatsingen.  

• CTB1410 Ontwerpen van Constructies & Funderingen 1 

1.2 Wat heb je nodig voor dit practicum 

Voor dit practicum is het verstandig om naast deze introductie en de MatrixFrame software de 

volgende leermiddelen beschikbaar te hebben: 

Boeken: “Toegepaste Mechanica Deel 1 en Deel 2”, Coenraad Hartsuijker 

“Toegepaste Mechanica Deel 3, statisch onbepaalde constructies”,Coenraad 

Hartsuijker en Hans Welleman  

Voor het uitwerken van de handberekening kan gebruik worden gemaakt van de in de kaft van dit 

laatste boek opgenomen vergeet-mij-nietjes. De vergeet-mij-nietjes zijn ook opgenomen als bijlage in 

deze introductie. 

 x 

assenstelel 

ϕy 

 z 
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1.3 Hard- en software eisen 

Het programma MatrixFrame is een volledig Windows-programma en draait niet onder bijvoorbeeld 

Mac OS X of op tablets. 

  

1.4 Opzet van deze handleiding 

In deze handleiding zal heel kort in gegaan worden op het gebruik van MatrixFrame. Een beschrijving 

van de opzet van het practicum en de opgaven worden apart verstrekt. 

In hoofdstuk 3 op pagina 21 wordt de gang van zaken rond het practicum beschreven en worden ook 

de eisen die aan de verslaglegging worden gesteld weegegeven. Lees deze aandachtspunten 

zorgvuldig door. 

Op de website van CTB1110, http://mech025.citg.tudelft.nl/TUD_CT/CT2031/oefening/ kan meer 

informatie worden gevonden over MatrixFrame. Daar is ook een link te vinden naar de website waar 

MatrixFrame kan worden gedownload. 
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2. GLOBALE WERKWIJZE BIJ EEN OPDRACHT 
 

Het doel van deze oefeningen is om een bepaalde manier van werken te introduceren waarbij het 

gebruik van een computerapplicatie niet leidt tot “met het verstand op nul op de knoppen drukken”. 

Rekenen aan constructies met behulp van moderne rekenapplicaties heeft het gevaar in zich dat 

onvoldoende kritisch gekeken wordt naar de resultaten. In deze onderwijsmodule is daarom het 

gebruik van MatrixFrame alleen toegestaan indien vooraf met een handberekening duidelijk wordt 

wat er verwacht mag worden. Vervolgens kan de constructie worden doorgerekend met 

MatrixFrame en ten slotte moeten de gevonden resultaten worden gespiegeld aan het 

verwachtingspatroon.  

 

 

 

 

 

 

 

Voor de opgaven bij ConstructieMechanica is het noodzakelijk om zo exact mogelijk een voorspelling 

te doen van de krachtsverdeling en of het vervorminggedrag. Het doel is hier om vertrouwen te 

krijgen in het gereedschap en te weten waardoor eventuele verschillen in uitkomsten kunnen 

ontstaan. 

Voor de opgaven bij Ontwerpen van Constructies & Funderingen is het niet van belang om een 

precieze uitkomst te voorspellen maar meer om een globaal verloop van bijvoorbeeld de 

momentenlijnen te schetsen en daarbij aan te kunnen geven wat de orde van grootte zal moeten zijn 

van momenten en verplaatsingen. MatrixFrame is hier een “ontwerptool” waarmee het precieze 

rekenwerk wordt verricht. De ingenieur is echter zelf natuurlijk verantwoordelijk voor zinvolle 

uitkomsten. Daarom zal altijd het schema “voorspellen – rekenen - verificatie” moeten worden 

gehanteerd om fouten te voorkomen. 

In de volgende paragraaf zal worden beschreven hoe het stappenplan er voor de 

computerberekening uit ziet. Het is in feite een hele korte handleiding van het pakket MatrixFrame 

waarmee snel gestart kan worden. Voor meer specifieke informatie wordt verwezen naar de 

helpfunctie in het programma zelf. 

  

Voorspellen 

Computerberekening 

Interpretatie en verificatie van de 

uitkomsten 

Figuur 1 : Omgaan met rekenapplicaties 
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2.1  Algemeen stappen-plan 

 

Bij het gebruik van een programma als MatrixFrame waarin een model van een constructie wordt 

doorgerekend, wordt begonnen met het modelleren van de werkelijke constructie tot een 

mechanica-schema. Een voorbeeld hiervan is de hieronder weergegeven draagconstructie van een 

kantoorgebouw. 

 

 

 

 

 

 

Te zien is dat deze constructie is opgebouwd uit knopen met daartussen staven. Om dit 

mechanicaprobleem met MatrixFrame op te lossen onderscheiden we drie programmafasen: 

 

• Preprocessing fase  invoeren van het model 

• Reken fase   berekenen van de vervormingen en de krachten 

• Postprocessing fase  genereren van uitvoer 

 

  

A B C D

E F G

0.5*a

0.5*b2

1

2

1

EI1 EI1 EI1

EI2 EI2

0.5*b

0.5*F 0.5*FF F F
q1

q2

P

0.5*a 0.5*a 0.5*a

Figuur 2 : Schematiseren van een draagconstructie 
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Deze fasen bestaan uit de volgende stappen : 

 

 

 

Voor het analyseren van een mechanica-probleem met behulp van een EEM-programma moeten 

altijd deze stappen worden doorlopen. 

preprocessor 

rekenhart 

postprocessor 

• invoeren van de geometrie van de constructie met behulp van knopen en 

staven 

• invoeren van de staafdoorsnede-gegevens met behulp van 

profielenbibliotheek 

• invoeren van de materiaaleigenschappen zoals elasticiteitsmodulus en 

sterkte 

• invoeren van de randvoorwaarden of opleggingen van de constructie 

• invoeren van de belastingen die op de constructie werken 

• Controle van het model op o.a. voldoende randvoorwaarden 

• berekenen van de vervormingen en de krachten in de constructie 

• bekijken van de uitvoer zowel numeriek als grafisch 

• maken van rapporten 



CTB2210: ConstructieMechanica 3  Introductie MatrixFrame 

 

8 

 

2.1.1 Vrijheidsgraden 

Aangezien MatrixFrame een programma is voor vlakke raamwerken, dus voor 2D staaf-constructies 

zijn er alleen verplaatsingen mogelijk in de richting van de x-as en z-as en om de y-as. In de figuur 

hieronder is dit verduidelijkt. 

In de bovenstaande figuur zijn de volgende onderdelen te herkennen : 

F, T : krachten en koppels werkend in de vrijheidsgraden in de knopen 

u, ϕ  : verplaatsing en rotatie van de vrijheidsgraden in de knopen 

x, y, z: richtingen volgens een rechtsdraaiend assenstelsel en de kurkentrekkerregel 

1, 2 : knoopnummer index (knoop 1 en knoop 2) 
 

Een EEM-programma berekent de verplaatsingen in de knopen. Dit zijn de verplaatsingen van de 

zogenaamde vrijheidsgraden in de knopen. Met vrijheidsgraden leggen we als het ware vast hoe de 

constructie kan verplaatsen.  

2.1.2 Vakwerkstaven of liggers 

Uit de bovenstaande figuur is af te leiden dat voor een vakwerkstaaf (extensie) er alleen translatie 

vrijheidsgraden nodig zijn (in x- en z-richting), er is immers geen buiging. In MatrixFrame zit 

standaard een element dat zowel als vakwerkstaaf (extensie) als als ligger (buiging) gebruikt kan 

worden. Dit komt overeen met het geval buiging en extensie uit de bovenstaande figuur. Zodoende 

zijn er in het platte vlak 3 vrijheidsgraden per knoop. Dit houdt in dat naast de verplaatsing in x- en z-

richting er ook een verdraaiing om de y-as mogelijk is. De verdere behandeling van deze materie 

komt verderop in de colleges van CTB2210 aan de orde. 
 

Belangrijk voor het gebruiken van MatrixFrame is het 

onderscheid tussen vakwerkstaven en liggers. Voor de 

aansluiting van de staven in de knopen en de 

ondersteuning van de constructie is dit onderscheid van 

groot belang. Of een staaf een vakwerkstaaf of een ligger is 

wordt beïnvloed door de wijze waarop de staven aan het 

uiteinde zijn verbonden met een knoop. Staven die aan 

beide zijden scharnierend zijn verbonden aan de rest van 

de constructie zijn pendelstaven, ook wel vakwerkstaven 

genoemd. De verbinding tussen staven kan vrijgemaakt 

worden voor elk van de drie vrijheidsgraden. 

assenstelsel 

krachten 

verplaatsingen 

Figuur 3 : Vrijheidsgraden 

Vaste aansluiting Scharnierende aansluiting 

Figuur 4 : Staafaansluiting 
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2.1.3 Opleggingen 

Naast het verbinden van de staven aan de knopen is ook de verbinding van de knopen met de wereld 

van belang. Hier gaat het dan om de ondersteuningen (randvoorwaarden) van de constructie. 

Belangrijke ondersteuningen zijn : 

 

• inklemming  

• vaste ondersteuning 

• rol-oplegging 
 

 

 

 

 

In MatrixFrame worden deze mogelijkheden eenvoudig met symbolen aangegeven. 

 

2.2 Korte gebruiksinstructie van het programma MatrixFrame 5 

Bij het starten van het programma verschijnt de volgende startmenu: 

 

 

Hierin kan gekozen worden voor het maken van een bestand met bepaalde constructie 

mogelijkheden. Bepaalde opties zijn niet mogelijk in de studentenversie van het programma. Voor 

het vak CTB2210 zal vooral gebruik gemaakt worden van 2D-raamwerken. Hierin kunnen 2D 

vakwerkstaven en buigstaven gebruikt worden. 

 

 

Inklemming Vaste oplegging Rol-oplegging 

Figuur 5 : Randvoorwaarden 
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Bij het kiezen voor 2D-raamwerken en het creëren van een bestand verschijnt de volgende user-

interface: 

 

Boven in de menu-balk zijn drie tabbladen te zien. De stijl van dit menu komt grotendeels overeen 

met de office stijl die gebruikt wordt in programma’s van Office 2012. Elk tabblad bevat verschillende 

informatie. De belangrijkste onderdelen voor een snelle kennismaking zijn allemaal te vinden in het 

eerste tabblad. Hierbij dient men van links naar rechts te werken bij het invoeren. De belangrijkste 

onderdelen zijn: 

Constructie invoer: 

Met als belangrijkste onderdelen : Geometrie, Profielgegevens, 

Opleggingen, Staafaansluitingen. 

Lasten invoer: 

Met als belangrijkste onderdelen:  Lastdefinitie, Belastingscombinatie. 

 

Analyse: 

Met als belangrijkste onderdelen:  L.E. berekening. 

Resultaten: 

Met als belangrijkste onderdelen:  Omhullende, Knoopkrachten, Staafkrachten, 

oplegreacties, Knoopverplaatsingen, Staafdoorbuigingen, 

Spanningen, Spionfunctie.  
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De ronde hoofdknop linksboven kan gebruikt worden om het bestand op te slaan of opties te 

veranderen.  

2.2.1 Invoer van de constructie 

De feitelijke invoer van een rekenmodel begint bij het onderdeel Geometrie. Als dit wordt 

geselecteerd verschijnt er het volgende beeld: 

 

 

Er kan nu met de muis een constructie worden getekend. Bovenin het venster van de constructie 

afbeelding kan gebruik worden gemaakt van opties zoals het toevoegen van staven of verwijderen. 

Ook kunnen aparte knopen en staven ingevoerd worden in de vensters linksonder en rechtsonder. 

Verdere mogelijkheden zijn te vinden bij de Help functie en in de “Handleiding MatrixFrame”. 

 

Nu de constructie is ingevoerd moet uiteraard worden aangegeven welke profielen en welk materiaal 

wordt gebruikt. Met de knop Profielgegevens  uit Constructie invoer kan dit worden 

aangegeven. De knop zal alleen beschikbaar zijn als er inderdaad een geometrie is ingevoerd. Hier 

zijn verschillende mogelijkheden, de belangrijkste zijn : 

 

• Handmatige invoer, hier kun je een eigen profieldefinitie geven 

• Geparametriseerd, hier kan gebruik worden gemaakt van standaard vormen met onbekende 

dikten of afmeteringen en matteriaalkeuze.   

• Arcelor/andere (voorheen ARBED), standaard staalprofielen 
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Door bijvoorbeeld te kiezen voor een HE400B profiel en vervolgens iedere staaf aan te klikken die 

van dit type is ontstaat het volgende beeld. 

 

 

 

Links onderin de Profielen spreadsheet kunnen van de gekozen profielen de gegevens worden 

aangepast. Het gaat hierbij dan met name om de hoek waaronder het profiel is geplaatst ( 0 of 90 

graden ) waarmee de richting van de sterke-as kan worden aangegeven. Ook kan hier het materiaal 

worden gewijzigd. Tal van instellingen kunnen worden veranderd door de desbetreffende tab te 

kiezen ( Profielen, Grootheden, Lasten, Speciaal en Vorm ) 
 

Als alle profielen zijn gekozen kan er verder worden gegaan met de modellering van de geometrie. 

Door terug te gaan naar Constructie kan nu gekozen worden voor Staafaansluitingen. Indien alle 

staven vast aan elkaar verbonden zijn hoeft hiervan geen gebruik te worden gemaakt maar indien er 

scharnieren moeten worden aangebracht in de constructie dan kan dat hier.  
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Door via Constructie te kiezen voor Opleggingen wordt het volgende beeld zichtbaar. 

 

 

 

In het scherm Oplegging definitie (linksboven) kan gekozen worden voor een bepaald type oplegging, 

waarna vervolgens in de tekening op een knoop kan worden geklikt om hier de gekozen oplegging 

aan te brengen. In de tabellen worden de ingevoerde opleggingen verzameld.  

 

Indien een foutief ingevoerde oplegging moet worden verwijderd kan dat door in de onderste tabel 

het meest linker grijze veld, met het pijltje, te selecteren (dubbel klik) en vervolgens op de Del toets 

te drukken. Deze “verwijder-procedure” geldt ook voor veel van de andere invoer-tabellen. 
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De laatste stap voor het invoeren van het rekenmodel is het aangeven van de belasting. Door vanuit 

Lasten invoer te kiezen voor Lastdefinitie verschijnt het belastingen scherm. In het scherm Definitie 

Lasten (linksboven) kan aangegeven worden welk type belasting (puntlast, gelijkmatig verdeelde 

belasting etc.) moet worden ingevoerd. Door een symbool te selecteren en bij Waarde de grootte 

van de belasting in te voeren is in feite de belasting gedefinieerd. Als gekozen wordt voor 

bijvoorbeeld een q-last op de regel dan kan deze nadat de last gedefinieerd is op het model worden 

geplaatst door de bewuste staaf in de tekening aan te klikken. Zo ontstaat de onderstaande figuur.  

 

In het schrem Lasten (onderin) kunnen voor verschillende lasten een verschillend B.G. 

(BelastingGeval) worden aangegeven. Op dit moment is dat nog niet relevant, later wordt hier dieper 

op ingegaan. 

 

 

 

Opmerking 

Het eigengewicht van de constructie wordt voorgesteld met het icoontje van het gewichtje. 

Bij de oefeningen van ConstructieMechanica en moet het eigengewicht als een apart 

belastinggeval worden ingevoerd. Speel er mee om goed te begrijpen wat e.e.a. inhoudt. 

 

Let goed op, belastingen kunnen op de knopen aangrijpen of op de staven. Indien ergens een 

uitwendig koppel moet worden aangebracht kan dat door bij de richting te kiezen voor “Yr”. De 

belastingspijl verandert nu in een momentpijl. Het verwijderen van lasten kan door in de onderste 

tabel in het meest linker grijze veld met het pijltje te gaan staan en vervolgens op Del te drukken. 
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2.2.2 Berekening 

De volgende stap is het berekenen van de krachtsverdeling en de vervormingen van de constructie. 

Kies nu in het hoofdmenu onder Analyse voor L.E. berekening. Het programma zal een lineair 

elastische berekening uitvoeren. Na deze berekening ziet het scherm er als volgt uit: 

 

 

 

In het linker venster is een groot aantal stappen in de analysefase zichtbaar. De laatste boodschap in 

dit venster is bij een correct verlopen berekening: 

 

Berekening van interne krachten is beëindigd. 

 

Als hier een foutmelding staat is er iets mis met de invoer van het model. Controleer dan goed of de 

opleggingen goed zijn ingevoerd en dat de staafaansluitingen kloppen! Ga zeker niet verder voordat 

alles in orde is. 
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2.2.3 Resultaten 

Nu de berekening is uitgevoerd kunnen de resultaten worden 

opgevraagd. Deze bestaan uit:  

• Verplaatsingen 

• Oplegreacties 

• Interne krachten zoals N-, V- en M-lijnen 

 

De resultaten kunnen zowel grafisch als in tabelvorm worden weergegeven.  

In dit onderdeel kan onder andere gekozen worden uit: 

Omhullende, Knoopkrachten, Staafkrachten, oplegreacties, Knoopverplaatsingen, 

Staafdoorbuigingen, Spanningen, Spionfunctie. Deze functies zullen alleen beschikbaar zijn als ze 

inderdaad ook berekend kunnen worden uit de ingegeven informatie. Omhullende zal bijvoorbeeld 

alleen beschikbaar zijn bij verschillende belastingscombinaties. 

Voor het verkrijgen van de N-, V- en M-lijnen moet gekozen worden voor de optie Staafkrachten 

. Nadat in de constructie met de muis op de bovenregel van het raamwerk is geklikt, verschijnt het 

onderstaande scherm. De M-lijn voor de gehele constructie is rechts getekend, de details van de 

geselecteerde staaf worden links weergegeven (versie 5). Door in het venster Constructie Afbeelding 

op het icoontje van de N-lijn of V-lijn  te klikken zal de normaalkrachtenlijn of de 

dwarskrachtenlijn van de constructie worden getekend. Met de selectielijstjes naast deze icoontjes 

kunnen de grenstoestanden en/of belastinggevallen worden geselecteerd. Hierop wordt later in deze 

introductie teruggekomen. 

 

De staafkrachten in de richting van het lokale assenstelsel  van het bewuste element. Voor het 

controleren van het evenwicht van een bepaalde knoop moeten dus alle lokale krachten 

worden ontbonden in de globale x- en z-richting. 

In het venster rechtsonder zijn de numerieke uitkomsten in tabelvorm weergegeven. 
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Ook de vervormde constructie kan worden getekend. Door in het hoofdmenu onder Resultaten,  

Knoopverplaatsingen  te selecteren verschijnt de onderstaande figuur. 

 

 

 

Het kan zijn dat dit niet geheel overeenkomt met iedereen. Dit komt 

door de weergave-instellingen. Om bijvoorbeeld meer cijfers achter 

de komma te laten zien of andere dingen aan te passen kan gebruik 

worden gemaakt van weergave instellingen. LET OP: Dit kan ook in 

andere invoerdelen van het programma gebruikt worden. In het 

hoofdmenu moet onder Construeer, Weergave-instellingen  

worden geselecteerd. In de lijst in kan onderin gekozen worden voor 

beeldinstellingen en bij het item: Verplaatsingen/Doorbuigingen, 

Label kan het aantal decimalen aangepast worden.  

Er kunnen vele andere dingen veranderd worden. Hier zal niet verder 

op in worden gegaan. 
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De constructie kan er nu met andere weergave instellingen ook zo uitzien: 
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2.2.4 Verzamelen van de uitvoer 

Het zal duidelijk zijn dat een programma als MatrixFrame een enorme hoeveelheid gegevens kan 

produceren. Uiteraard is het niet de bedoeling om voor iedere berekening pakken papier uit te 

printen. Daarom is er een rapportfunctie ingebouwd waarmee de gebruiker eenvoudig kan aangeven 

wat er allemaal aan gegevens moet worden verzameld. Vervolgens kan dit rapport worden 

afgedrukt. Belangrijk is om te onthouden dat de uitvoer wordt onderverdeeld in tabellen en 

afbeeldingen.  

 

Afbeeldingen kunnen naast 

standaard afbeeldingen worden 

aangemaakt. Dit kan heel 

eenvoudig door eerst de juiste 

afbeelding op het scherm op te roepen, bijvoorbeeld de ingevoerde opleggingen of de belasting. Het 

scherm waarin deze afbeelding staat moet vervolgens actief zijn, dus klik op dit scherm en dan 

vervolgens op het knopje met het fototoestel .  

 

Dit kan bijvoorbeeld eens worden uitgeprobeerd met de afbeelding voor de verplaatste 

constructie. De eerste stap is om verplaatste constructie op het scherm weer te geven. Dit 

kan door in Resultaten de kiezen voor knoopverplaatsingen. Druk vervolgens op de knop 

met het fototoestel. Er verschijnt nu het volgende: 

 

 

 

Druk op toevoegen als figuur indien de voorgestelde naam in orde is. Er is nu in het 

afbeeldingenarchief een afbeelding gemaakt met de titel: Fig. Constructie resultaten (B.G.1: 

Permanent).  Op deze manier kunnen nog veel meer plaatjes worden opgeslagen. 

 

Met het maken van het rapport kan begonnen worden nadat alle foto’s zijn gemaakt. Druk op de 

knop met het gele papier , naast het fototoestel. Er verschijnt nu het volgende scherm.  
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Standaard zijn al heel wat gegevens opgenomen in de rapportage. Dit is weergegeven in de rechter 

lijst met Geselecteerde items. 

 

Om ook de afbeeldingen op te kunnen nemen in het rapport kan onderaan in de linker lijst 

Gezichtspunten worden aangeklikt. Het scherm ziet er dan als volgt uit: 
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Door een afbeelding te selecteren en vervolgens op de knop met het pijltje naar rechts te klikken 

wordt de afbeelding opgenomen in het rapport. 

 

Vervolgens kan het rapport met de knop Exporteren naar bijvoorbeeld een pdf document worden 

geschreven. In de studentenversie is deze knop helaas niet beschikbaar. Wel kan men naar een ‘pdf 

writer’ printen. Of direct het document printen. 
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2.2.5 Belastingen, belastingsgevallen en belastingcombinaties 

In de voorgaande beschrijving is steeds gebruik gemaakt van één enkele belasting. Als er meerdere 

verschillende soorten belastingen zijn dan kan het handig zijn om deze te groeperen. Zo is het 

verstandig om onderscheid te maken naar de herkomst van een belasting : 

 

- eigengewicht (e.g.) 

- rustende belasting (r.b.) 

- horizontale waterdruk 

- veranderlijke vloerbelasting 

- wind van links 

 

Er kunnen net zoveel groepen worden aangemaakt als nodig. Deze groepen van belastingen noemen 

we belastingsgevallen. Ook bijzondere belastingsgevallen zijn mogelijk, bijv. een 

temperatuurbelasting of een aanrijdbelasting. 

 

Bij het invoeren van belastingen kan aangegeven 

worden tot welk belastingsgeval de in te voeren 

belasting behoort. In de afbeelding hiernaast 

behoort de in te voeren q-last tot BG1. In het witte 

veld rechts van BG1 kan nog een nadere 

aanduiding worden gekozen voor dit 

belastinggeval. Dit bevordert het overzicht indien 

er veel verschillende belastingsgevallen worden 

gebruikt. 

 

Voor een mechanica oefening is het niet zo hard 

nodig om belastingsgevallen te onderscheiden, 

maar om het programma goed onder de knie te 

krijgen wordt in de opdrachten hier toch aandacht 

aan geschonken. Ook is het definiëren van verschillende belastingsgevallen nuttig als er sprake is van 

verschillende belastingscombinaties. 

 

Als alle belastingen netjes gegroepeerd in belastingsgevallen zijn ingevoerd kunnen vervolgens m.b.v. 

deze belastingsgevallen één of meerdere belastingcombinaties worden bepaald. Een 

belastingcombinatie is, zoals het woord doet vermoeden, een combinatie van belastingsgevallen 

waarmee de constructie wordt belast
1
. Het handige van belastingscombinaties is, dat je ook een 

belastingsgeval met een factor kunt vermenigvuldigen. Zo kun je een combinatie maken van b.v. : 

 

Combinatie 1 = 1,2 × (e.g. + r.b.) + 1,5 × veranderlijke vloerbelasting 

Combinatie 2 = 1,0 × (e.g. + r.b.) + 1,0 × veranderlijke vloerbelasting 

 

                                                           
1
 Basis Constructieleer, 2

e
 druk, H.P.M. van Abeelen, St. Kennisoverdracht SG, Rotterdam. ISBN 90-72830-25-3. 
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Met de factoren kan dus eenvoudig op basis van dezelfde, reeds ingevoerde, belasting een andere 

berekening worden gemaakt. In de colleges Constructief Ontwerpen 1 is uiteengezet welke 

belastingcombinaties bij constructieberekeningen van belang zijn. Hierboven wordt natuurlijk de 1
e
 

combinatie herkend als een fundamentele belastingcombinatie (A1) voor een toets van de Uiterste 

Grenstoestand (UG). Combinatie 2 is een incidentele combinatie (B1) voor een toets van de 

Bruikbaarheidsgrenstoestand (BG).  

 

Let er goed op dat indien de veiligheid in het geding is (bijv. sterkte) er getoetst wordt in de UG en 

dat indien de bruikbaarheid (b.v. doorbuiging) getoetst wordt er gewerkt wordt in de BG. Onder 

Lasten, Belastingcombinaties kunnen in MatrixFrame belastingcombinaties worden ingevoerd. In de 

uitvoer kunnen de resultaten per belastinggeval en per combinatie worden opgevraagd. Aan de hand 

van een voorbeeld wordt dit toegelicht. 

Voorbeeld : Belastingcombinaties in MatrixFrame 

Een vloer van een loods wordt belast door een verdeelde belasting q en een puntlast F ten gevolge 

van een calamiteit (bijzondere belasting). In dit voorbeeld zal een vloerstrook van 1 meter breedte 

worden beschouwd. Uit de eurocode kunnen voor de uiterste grenstoestand de volgende 3 

belastingcombinaties onderscheiden worden: 

 

1. 1,2(eigen gewicht) + 1,5(q-last)    fundamentele combinatie 

2. 1,35(eigen gewicht)     fundamentele combinatie 

3. 1,2(eigen gewicht) + 1,5ψ (q-last) + 1,0(F-last)  bijzondere combinatie 

 

Opgemerkt moet worden dat voor vloerbelastingen geldt dat 

0,5ψ = . Deze factor wordt de momentaanfactor genoemd.  

 

Gegevens:  (per strekkende meter vloerconstructie): 

EI   = 4000 kNm
2
;  

pe.g. = 2 kN/m
2
; q = 6 kN/m; F = 25 kN 

 

Gevraagd:  Teken met behulp van MatrixFrame de  

omhullende momentenlijn. 

 

Uitwerking: 

Stap 1 Voer de constructie in. Hier zal niet verder op ingegaan worden.  

Stap 2 Voer onder Lasten, Lastdefinitie de lasten q en F als afzonderlijke belastingsgevallen in en 

voer het eigen gewicht als derde belastingsgeval apart in. 
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Stap 3 Voer vervolgens onder Lasten, Belastingcombinaties de drie combinaties in. In de tabel 

Belastingcombinaties   

 

 

 

 

 

 

 Stap 4 Nadat de lineair elastische berekening uitgevoerd is, kunnen de resultaten worden 

opgevraagd. Bij de resultaten zijn we geïnteresseerd in de maatgevende momenten. Dit kan 

overzichtelijk weergegeven worden met de omhullende momentenlijn. Het resultaat van 

MatrixFrame is hieronder weergegeven. De extremen zijn in één oogopslag te zien en 

kunnen verder worden gebruikt in de toetsing op veiligheid. 
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3. PRAKTISCHE ZAKEN 
De oefeningen worden individueel verstrekt. Hiervoor wordt een uitgiftemoment gepland dat door 

de student-assistenten van ConstructieMechanica wordt verzorgd. De inleverdatum is afhankelijk van 

de groep op Blackboard (enroll voor een groep). Gezien het grote aantal studenten dat mee doet aan 

deze oefening is het niet mogelijk om af te wijken van deze inleverdata. Op een dag kunnen ongeveer 

50 studenten geholpen worden. Daardoor zullen de inleverdata voor studenten verschillen en 

worden gespreid over een aantal dagen. 

3.1 Eisen aan de verslaggeving 

U wordt gevraagd over deze opdrachten zodanig verslag uit te brengen dat de rapportage ook over 

een paar maanden nog gelezen en, wat belangrijker is, begrepen kan worden, zonder dat allerlei 

andere (ontbrekende) stukken erbij gesleept moeten worden. 

De verslagen omvatten dus minimaal: 

• Het voorblad en de originele opgave 

• Een nette berekening van iedere opgave waarin alle tussenstappen duidelijk zijn 

aangegeven 

• Duidelijke tekeningen van M-, V- en N-lijnen 

• Een weergave van de in MatrixFrame ingevoerde constructie en belastingen 

• Een weergave van de met MatrixFrame bepaalde resultaten van de berekeningen 

• Een volledige en zorgvuldige beantwoording van de gestelde vragen 

 

 

 

 

INLEVERTERMIJN:  

Van alle opdrachten moet een totaalverslag worden gemaakt dat uiterlijk op de aangegeven 

inleverdatum door de studentassistenten van ConstructieMechanica moet zijn goedgekeurd. 

Voor het inleveren moet een afspraak worden gemaakt op de intekenlijst naast kamer 6.68. 

Tussentijds kunnen reeds afgeronde opgaven ook worden gecontroleerd door de 

studentassistenten. Hiermee kan de afsluitende assistentie wat worden verkort en kan meer 

zekerheid worden verkregen over de juistheid van de antwoorden. Overigens kun je 

natuurlijk altijd eerst je eigen werk controleren voordat de studentassistenten ernaar kijken. 

Ook dat scheelt enorm in de verwerkingstijd en daarmee de beschikbare tijd van de 

assistenten voor andere studenten. 

Voor afspraken wordt tijd gereserveerd. Indien je verhinderd bent moet je dat even aan de 

studentassistenten melden zodat een andere student kan worden geholpen! 

Uitstel van het inleveren is niet mogelijk tenzij er sprake is van een overmachtsituatie.  

Indien zich problemen voordoen dan altijd direct contact opnemen met de student-

assistenten. Denk er aan dat het niet nakomen van afspraken niet het probleem van de 

student-assistenten is maar van de betrokken student zelf. 
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4. BIJLAGEN : VERGEET MIJ NIETJES 
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