Wat is het doel van dit programma?

Zie verder ook de home page van het raamwerkprogramma.
Deze software is ‘Freeware’; voor de disclaimer zie hieronder:
Voor een eerste verkenning van de mogelijkheden van het programma zie:

Dit programma kan gebruikt worden om de statische
krachtsverdeling en Eigenfrequenties in een 2 en 3
dimensionaal raamwerk te berekenen.
Voor een 2-dimensionaal raamwerk kan tevens een transiente
dynamische berekening worden uitgevoerd.
Het programma probeert gebruikersvriendelijkheid te combineren
met redelijk geavanceerde rekentechnieken.

Het programma laat zich metaforisch schil voor schil afpellen. Bij elke
afgepelde schil wordt de inhoudelijke moeilijkheidsgraad groter, maar het
programma functioneert op elk niveau van afpellen. Voor een beginnende
gebruiker van het programma wordt dringend aanbevolen te starten met
het 2-dimensionale deel van het programma.

Het principe van de ui houdt o.a. in dat het programma gebruik maakt van
meerdere schermen die achtereenvolgens worden geopend door de
gebruiker; elke uienring is als het ware een apart scherm die wordt
geopende als afstammeling van een daarvoor geopend scherm.
Als dit alles te druk op het totale computerscherm wordt, dan kunnen de
meeste schermen tijdelijk onzichtbaar worden gemaakt (minimaliseren)
door op het betreffende symbool rechtsboven te klikken
standaard Windows functionaliteit).

(is

Voor enkele algemene achtergronden zie ook Een aantal basisbegrippen

Korte beschrijving van de mogelijkheden van het
2D deel van het programma:

Het programma ondersteunt de volgende rekenmogelijkheden:

Voor niet prismatische staven zijn alle opties beschikbaar zoals voor
prismatische staven (alle typen staafbelastingen, excentrische
aansluitingen, verende staafaansluitingen, scharnieren etc.).

De stijfheidsmatrix van een niet prismatische staaf wordt bepaald aan de
hand van exacte analytische formules.
De PUNT belasting en de MOMENT belasting als staafbelastingen
worden ook m.b.v. exacte analytische formules verwerkt; bij niet
prismatische staven worden de andere typen staafbelastingen d.m.v.
numerieke integratie (100 integratiepunten per belastingtype) verwerkt.
Voor prismatische staven, met uitzondering van willekeurig verdeelde
belastingen, worden alle staafbelastingen op een exacte analytische wijze
verwerkt.
Invoer/controle invoerdata
The invoerdata voor een probleem kan, naast de numerieke invoer, evens
worden getoond en ingevoerd in een grafisch scherm voor de
GEOMETRIE, de STAAFbelastingen en de KNOOPbelastingen werkend
op het raamwerk.
Bij de invoer van een nieuw raamwerk dient de volgorde van invoer in
principe van boven naar beneden te geschieden (vanwege onderlinge
afhankelijkheid van de diverse invoergegevens).
Dit is van toepassing voor de onderwerpen getoond langs de lengte van de
rode pijl in onderstaande afbeeldingen. De ‘wizards’ kunnen echter direct
worden gebruikt (zonder eerst de onderwerpen langs de rode pijl te
gebruiken).

Uitvoer van de berekeningsresultaten (numeriek en grafisch)
De uitvoer wordt allereerst gegeven in numerieke vorm; het betreft de
verplaatsingen en staafkrachten nabij de knopen.
Door middel van “post processing “ kan de verdeling van de krachten
langs de staafassen worden uitgevoerd.
Behalve de numerieke uitvoer van de berekeningsresultaten kunnen deze
evens op een grafische wijze worden getoond per basisbelastinggeval en
belastingcombinatie, gescheiden per staaf of combinatiestaaf.
Door op de betreffende tabs te klikken kunnen ook de berekende
spanningen worden getoond.
Verder kunnen omhullenden (maximum en minimum) worden getoond
van een aantal BASISbelastingen of belastingCOMBINATIES.
De vervormingen van het raamwerk kunnen getoond worden door een
plot met knoopverplaatsingen en daartussen geïnterpoleerde
verplaatsingsvelden.

Statische berekening; GEOMETRISCH nietlineair 2D (en 3D)
Voor een geometrisch niet lineaire berekening worden de tweede orde
termen van de vervormingen in rekening gebracht; dit resulteert in een
afwijkende krachtsverdeling in het raamwerk t.o.v. een lineaire
berekening.
Wegens de aard van een niet lineaire berekening geldt het superpositie
niet langer. Als consequentie hiervan is dan niet langer toegestaan
belastingcombinaties samen te stellen uit basisbelastinggevallen.

Berekening van Eigenfrequenties 2D

(en 3D)
Met behulp van deze optie kunnen de natuurlijke frequenties en de
bijbehorende trillingsvormen (de Eigenvectoren) van een raamwerk met
vaste staafverbindingen worden berekend.
Alle trillingsvormen kunnen gedacht te bestaan uit een gewogen
sommatie van alle Eigenvectoren (Fourier analyse).
Indien een belasting werkend op een raamwerk bij een frequentie
ongeveer gelijk is aan een bepaalde Eigenfrequentie worden de
optredende vervormingen zeer groot (en ook de spanningen). De laagste
Eigenfrequentie is meestal het meest kritisch.
Vaak zal worden getracht de belastingfrequentie beneden de laagste
Eigenfrequentie te houden; daarom zijn meestal allen de laagste
Eigenfrequenties (de eerste Eigenmodes) van belang.
De frequentie van de maximum verkeersbelasting op wegbruggen ligt
veelal in de buurt van 10Hz ; de frequentie van windbelastingen op
gebouwen ligt vaak in de buurt van 0.1 Hz.
Zelfs indien er geen gevaar van sterke resonantie van de constructie is kan
het dynamische effect significante toename van de vervormingen geven
en daarmee ook grotere spanningen.
Het programma houdt geen rekening met materiaaldemping; voor de
meeste bouwmaterialen kan dit effect worden verwaarloosd.
De trillingsvormen met de laagste Eigenfrequenties worden met de
grootste nauwkeurigheid berekend. De trillingsvormen worden berekend
in relatie tot vrijheidsgraden van de knopen. Voor het geval meer
gedetailleerde informatie tussen de knopen noodzakelijk is, kan de staaf
verder worden verdeeld door het invoeren van extra tussenknopen.

De berekende Eigenvectoren zijn genormaliseerd op een maximale
waarde van “1”.
De werkelijke waarde is dus de uitgevoerde waarde vermenigvuldigd met
een onbekende constante; alleen de trillingsvormen worden berekend.
Naast de staafeigenschappen kunnen in de knopen geconcentreerde
massa’s worden ingevoerd (massa en massatraagheidsmoment)..

Dynamische berekening 2D
Met behulp van deze optie kan een transiente dynamishe berekening
worden uitgevoerd.
Hierbij wordt naast de stijfheid van het raamwerk ook de massa- en
demping-eigenschappen in de berekening betrokken.
Alle ingevoerde knoop- en staafbelastingen worden per
basisbelastinggeval vermenigvuldigd met een tijdsafhankelijke
belastingfactor.
Het progrmma ondersteunt zowel een directe dynamische analyse als een
multi modale response analyse (MMRA).
Bij de uitvoer worden de diverse berekende grootheden op verschillende
tijdstippen weergegeven.

Berekening van invloedslijnen 2D
Met behulp van deze optie kunnen van elk raamwerk de invloedslijnen
worden berekend van normaalkrachten, dwarskrachten en momenten.
Naast een enkel puntvormige belasting kunnen ook invloedslijnen van
systemen met meerdere puntbelastingen worden berekend.
Behalve numerieke uitvoer zijn ook een grafische afbeeldingen mogelijk.

Korte beschrijving van de mogelijkheden van het
3D deel van het programma

Het programma ondersteund de volgende mogelijkheden:
- knoopbelastingen (actief of niet actief)
- verdeelde staafbelastingen, puntvormige staafbelastingen, willekeurige
staafbelastingen en temperatuur staafbelastingen (actief of niet actief)
- een selectie van staven kan niet actief worden gemaakt (de
staafbelastingen op die niet actieve staven zijn dan automatisch ook niet
actief).
- verend ondersteunde knopen.
- meerdere BASISbelastingen waaruit belastingCOMBINATIES kunnen
worden samengesteld.

- alle of een selectie van staven kunnen continu verend ondersteund
worden.
- de staven kunnen VAST of SCHARNIEREND aan de knopen
verbonden zijn.
- oneindige stijve EXCENTRISCHE staafaansluitingen zijn mogelijk.
- aan de knopen kunnen voorgeschreven verplaatsingen worden
opgelegd (incl. verschillende typen opleggingen).
- de knopen kunnen ook met veren met de omgeving verbonden worden
(elasto-plastich).
- behalve elastische spanningscontroles kunnen per staaf verschillend
ook controles overeenkomstig Eurocode 3 (staal) en Eurocode 5 (hout)
worden uitgevoerd; controle van knik kan tevens worden verricht.
- verder wordt de berekening van wapening en voorspanning
overeenkomstig Eurocode 2 ondersteund.
- voor de bepaling van knikeffecten wordt de ‘Algemene methode’
beschreven in NEN EN 1993-1-1 (art. 6.3.4) ondersteund.
- het programma is in staat de eigenschappen van staven zo aan te passen
dat de eenheidsfactor zo dicht mogelijk bij 1 komt te liggen
(optimalisatie optie m.b.v. een ontwerplijst).
- berekening van Eigenfrequenties.

Invoer/controle van invoerdata
De invoerdata van een probleem kan, naast de numerieke invoer, ook
getoond en ingevoerd worden in een grafisch scherm voor de invoer van
de GEOMETRIE, STAAFbelastingen en de KNOOPbelastingen werkend
op een raamwerk. Het één en ander wordt getoond m.b.v. een ingebouwd
speciaal cameramodel (volledig 3-dimensionaal).
Bij de invoer van een nieuw raamwerk dient de volgorde van invoer in
principe van boven naar beneden te geschieden (vanwege onderlinge
afhankelijkheid van de diverse invoergegevens).

Dit is van toepassing voor de onderwerpen getoond langs de lengte van de
rode pijl in onderstaande afbeeldingen. De ‘wizards’ kunnen echter direct
worden gebruikt (zonder eerst de onderwerpen langs de rode pijl te
gebruiken).

Uitvoer van de berekeningsresultaten (numeriek en grafisch)
De uitvoer wordt allereerst gegeven in numerieke vorm; het betreft de
verplaatsingen en staafkrachten nabij de knopen.
Door middel van “post processing “ kan de verdeling van de krachten
langs de staafassen worden uitgevoerd.
Behalve de numerieke uitvoer van de berekeningsresultaten kunnen deze
eveneens op een grafische wijze worden getoond per basisbelastinggeval
en belastingcombinatie, gescheiden per staaf of combinatiestaaf.
Door op de betreffende tabs te klikken kunnen ook de berekende
spanningen worden getoond.
Verder kunnen omhullenden (maximum en minimum) worden getoond
van een aantal BASISbelastingen of belastingCOMBINATIES.
De vervormingen van het raamwerk kunnen getoond worden door een
plot met knoopverplaatsingen en daartussen geïnterpoleerde
verplaatsingsvelden.

Let op: het programma neemt de invloed van vervormingen door axiale
staafkrachten mee. Hierdoor kunnen de resultaten wat afwijken t.o.v. een
handberekening waarbij de invloed van deze axiale vervormingen op de
krachtsverdeling niet meegenomen worden.
Voor de meeste numerieke invoerschermen in het programma is een
koppeling met Microsoft Excel mogelijk; zie verder interface naar
Microsoft Excel of OpenOffice Calc
Zie verder ook algemene achtergrondinformatie invoerdata

Ondersteuning Eurocodes
Het programma biedt ondersteuning voor het gebruik van de Eurocodes
Meer specifiek geldt dit voor de delen:
• Eurocode 0: Grondslagen van constructief ontwerp (EN 1990)
• Eurocode 1: Belastingen op constructies (EN 1991)
• Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies (EN
1992)
• Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies (EN
1993)
• Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies (EN
1995)
• Eurocode 8: Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige
constructies (EN 1998)
Voor enige achtergronden bij de Eurocodes zie b.v.:
Handbook 1 (Basis of structural design)
Handbook 2 (Reliability backgrounds)
Handbook 3 (Action effects for buildings)
Handbook 4 (Design of bridges)
Handbook 5 (Design of buildings for the fire situation)

Theoretische achtergronden betreffende de mechanica
Voor enige achtergrondinformatie betreffende de achterliggende
mechanica theorie zie verder:
Theorie Verplaatsingsmethode 2-dimensionaal
Theorie Verplaatsingsmethode 3-dimensionaal

Beeld van de gebruikersomgeving van het programma
‘Framework’

Disclaimer
Deze programma's worden geleverd als zodanig.
De auteur geeft geen garantie voor de geschiktheid van de programma's
voor een bepaald doel en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van deze programma's.
Het programma mag vrij gebruikt worden, doch niet aan derden worden
doorverkocht.
Het programma is een niet ondersteund product.

De auteur aanvaardt geen enkele betrokkenheid of verantwoordelijkheid
voor problemen van welke aard dan ook.
Het programma zal voortdurend worden ontwikkeld en verbeterd en
daarom is de auteur is altijd geïnteresseerd in feedback omtrent fouten en
tekortkomingen.
Het programma is een copyright van G.M Wolsink
(1996-2022)
Artemisstraat 32
2624 ZN Delft
Netherlands
e-mail: wolsink@ziggo.nl

Algemene aspecten van de gebruikers interface
Inhoud
Ingebouwd systeem van hulppagina’s
Stroomschema’s
Volgorde bij de invoer van data
Grootte en plaats van de diverse schermen
Invoerformaat numerieke data
Betekenis van diverse veel gebruikte knoppen
In- of uitschakelen van “knippereffecten”
Opslag algemene instellingen

Ingebouwd van hulppagina’s
De ingebouwde hulppagina’s kunnen afwisselend op 3 verschillende
wijzen worden geraadpleegd.

1. Via centrale raadpleging vanuit een lijst met opties

of als alternatief ergens op het scherm m.b.v. de functietoets ‘F1’

Als op bovenstaande wijze gehandeld is dan opent zich onderstaande lijst
met aan te klikken opties:

2. Via de
knoppen op de meeste te openen
schermen, waarna de van toepassing zijnde hulppagina
geopende wordt (context sensitief); zie onderstaand
voorbeeld:

3. Via context sensitieve hulp via de menu-ingangen m.b.v. de
functietoets ‘F1’.

of als alternatief m.b.v. het keuzevakje

Stroomschema’s
a. Invoer van data

b. Uitvoer van berekeningsresultaten

Volgorde bij de invoer van data
2-dimensionaal

3-dimensionaal

Naast de mogelijkheid tot de invoer van de invoergegevens via het
vervolgkeuzehoofdmenu, zoals hierboven getoond, is er de mogelijkheid
tot invoer via een permanent geopend venster ter linker- of rechterzijde
van het scherm:

Door op de verschillende knopen in de boomstructuur te klikken worden
de van toepassing zijnde invoerschermen geopend.
Dit is equivalent aan het vervolgkeuzehoofdmenu, maar met het verschil
dat dit keuzescherm permanent geopend is.
Indien het keuzevakje
is aangevinkt dan wordt de
betreffende hulppagina geopend i.p.v. het betreffende invoer- of
uitvoerscherm.
De optie van deze wijze van invoer kan worden in- en uitgeschakeld
m.b.v. de knop
Het keuzescherm kan m.b.v de schakelknop
of
zowel de linkerzijde als aan de rechterzijde van het scherm worden
getoond.
De instellingen worden bewaard.
Ook bij de uitvoer van de rekenresultaten kan zo’n permanent venster
geopend zijn:

Door op de knop
te klikken wordt weer teruggegaan naar het
permanente invoervenster.
Verdere toelichting
De menuopties gemarkeerd met als vette karakters zijn minimaal
verplicht om in te voeren (Coördinaten knooppunten, Ligging staven,

aan

Staafeigenschappen en Opleggingen/opgelegde verplaatsingen), omdat
anders geen berekening mogelijk is.
Indien bij een menuoptie gegevens (afwijkend van de standaardwaarden)
ingevoerd zijn, dan wordt de icoon aan de linkerzijde vervangen door het
teken.
Dit geeft tevens een indicatie of er al gegevens zijn ingevoerd bij de
betreffende menuoptie (geheugensteun).
De menuopties gemarkeerd met het icoon
(wizards) bevatten
specifieke geïntegreerde hulpmiddelen welke behulpzaam zijn bij het
invoeren van data voor een specifiek type raamwerk.

Grootte en plaats van de diverse schermen
Algemeen
De plaats van alle schermen in het programma op de monitor wordt
bewaard. Als het betreffende scherm opnieuw geopend wordt, dan wordt
het scherm geplaatst op de bewaarde plaats.
Voor schermen, waarvan de afmetingen door de gebruiker aangepast
kunnen worden, worden de afmetingen ook bewaard. Dit zijn die
schermen waarin de rechter onderhoek het volgende symbool is
weergegeven:
De gebruiker kan zijn/haar eigen lay-out maken voor de plaats op het
bureaublad voor de verschillende vensters. De wijzigingen door de
gebruiker worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.
Dit alles functioneert ook na een herstart van het programma.
Verschillende schermresoluties
Indien het door de betreffende versie van Windows ondersteund wordt
(vanaf Windows ‘Anniversary Update’ editie; nummer 1607) kan de
schaal van de lay-out worden aangepast m.b.v. de optie
Instellingen/Beeldscherm/Schaal en Lay-out:

Dit scherm kan ook vanuit het programma worden geopende door op de
knop
te klikken.
Door het vergroten van de ‘Schaal en lay-out’ kan op beeldschermen met
een hoge resolutie de leesbaarheid verbeterd worden.
Indien een versie van voor Windows ‘Anniversary Update’ wordt
gebruikt kan het aanpassen van de grootte van de vensters ook geschieden
m.b.v. Aanpassen formaat van de schermen t.o.v de ontwerpwaarden
(optie 2.)

Invoerformaat numerieke data
Veel numeriek data wordt ingevoerd m.b.v datagrids.
Als een scherm met zo’n datagrid wordt geopend wordt de data getoond
in het “scientific” dataformaat (-#.###E+##); zie onderstaand voorbeeld:

De invoer behoeft echter niet plaats te vinden in het “scientific”
dataformaat formaat; zie onderstaand voorbeeld:

Als het scherm wordt gesloten en opnieuw geopend worden alle
ingevoerde waarden echter in het “scientific” dataformaat (-#.###E+##)
getoond.
Het voordeel van het gebruik van het “scientific” dataformaat (#.###E+##) is het grote bereik van de getallen die het kan bevatten.
Deze datagrids ondersteunen ook ‘drag and drop’.
Opmerking: Het gebruik van de enter-knop op het toetsenbord is bij het
invoeren van data in een datagrid niet noodzakelijk c.q. overbodig
(gebruik de enter-knop niet).

Indien in het hoofdmenu onder opties gekozen is voor de gelijktijdige
weergave van numeriek+grafisch kunnen de ingevoerde gegevens ook
direct op grafische wijze worden afgebeeld.
Below is shown, as an example, the coupling between the numerical input
with the aid of a data grid and the graphical depiction of the frame:
Hieronder is als voorbeeld de koppeling weergegeven tussen de
numerieke invoer met behulp van een dataraster en de grafische weergave
van het frame:

Door met de muis naar een bepaalde knoop te bewegen in de grafische
weergave van het raamwerk (linkerzijde) wordt het betreffende
knooppuntnummer in het numerieke gegevensraster (rechterzijde)
tegelijkertijd rood gemarkeerd.

Door met de muis naar een bepaald knooppuntnummer in het numerieke
gegevensraster (rechterzijde) te bewegen, wordt de betreffende knoop in
de grafische weergave van het raamwerk (linkerzijde) tegelijkertijd rood
gemarkeerd.

Betekenis van diverse veel gebruikte knoppen
In diverse schermen hebben de volgende knoppen dezelfde betekenis:
= inlezen van data
= wegschrijven van data
= afdrukken
= wegschrijven data in PDF (Portable Document Format) en openen in
Adobe Reader
= wegschrijven data en openen in Microsoft Word
= wegschrijven data en openen in OpenOffice Writer

= instellen van diverse opties van weergave voor de grafische
afbeelding
= kopieer de inhoud naar het Windows klembord
Hint: met ingang van Windows 10 build 17763 (oktober 2018
update) kan door het aanklikken van ‘WIN + V‘ het nieuwe klembord
worden geopend (
+
).
In dit klembord worden meerdere eerder gecopieerde onderwerpen
getoond.
= zoom in op de grafische afbeelding
= zoom uit op de grafische afbeelding
= meetlint; geeft de afstand tussen twee punten op de grafische
afbeelding
= geeft context sensitieve hulp
= de ingevoerde data wordt overgenomen en het betreffende
invoerscherm gesloten.
= het betreffende invoerscherm wordt gesloten zonder dat
de ingevoerde data wordt overgenomen. De invloed van deze knop is
alleen van toepassing op de data ingevoerd via het scherm waarop deze
knop aanwezig is; niet voor data daarbuiten.
Naast de meeste datagrids staan onderstaande knoppen weergegeven:
ingevoerde data in het betreffende datagrid wordt gekopieerd naar
Excel of Open Office Calc.
data vanuit Excel of Open Office Calc wordt naar het betreffende
datagrid gekopieerd.
ingelezen data vanuit een bestand volgens het CSV formaat wordt
naar het betreffende datagrid gekopieerd. Elke spreadsheet is in staat data
in dit formaat weg te schrijven.
alle numerieke ingevoerde data in het betreffende datagrid wordt
gekopieerd naar het Windows klembord. Vanwaar het naar ander
programma’s kan worden geplakt, zoals een spreadsheet.
ingevoerde data in het betreffende datagrid wordt geprint

alle data in de betreffende kolom in het datagrid wordt gelijk aan
de ingevoerde bovenste waarde van de kolom gemaakt
= Ongedaan maken van recente invoer (Ctrl Z)
= Herhalen (Ctrl Y)
Onder de meeste datagrids staat de volgende tekst weergegeven:
M.b.v. de toetscombinatie Ctlr-C kan de geselecteerde tekst dan in het
datagrid gekopieerd worden naar het Windows klembord.
Selectie van meerdere cellen in een datagrid geschiedt door bij ingedrukte
shift-toets met de pijl-toetsen de diverse cellen te selecteren, waarbij de
geselecteerde cellen blauw gekleurd zijn.
M.b.v. de toetscombinatie Ctlr-V kan de aanwezige tekst dan in het
Windows klembord naar het datagrid gekopieerd worden.
Zie verder ook Kopiëren van data in invoergrid
Context sensitieve informatie wordt geboden via hintballonnen; b.v.
Een hintballon blijft maar kort zichtbaar, omdat anders de tekstballon in
de weg zou zitten.
De betreffende tekst blijft echter staan in de statusbalk aan de onderzijde
van het scherm; b.v.
Foutdetectie en afhandeling
Omdat absoluut foutloze ietwat complexe software niet bestaat maakt dit
computerprogramma een schaduwkopie van de invoerdata tijdens het
invoeren van deze data (SafetyStore. Framework2D (2D) of SafetyStore
Framework3D (3D)); dat gebeurt op 2 tijdstippen:
a. met een interval van 2,5 minuten
b. op het tijdstip dat een niet voorziene fout gedetecteerd wordt
(‘exceptions’)
ad.a.
Dit gebeurt geheel stil op de achtergrond; zie de voortgangsindicator
rechtsboven in het scherm.

ad. b.
Als een niet voorziene fout wordt gedetecteerd, dan wordt het
onderstaande waarschuwingsschermpje getoond:

Als het programma, als gevolg van de onvoorziene fout, onverhoopt
instabiel is geworden dan is het advies het programma af te sluiten en
opnieuw op te starten.
Het bestand SafetyStore.Framework2D (2D) of SafetyStore.
Framework3D (3D) wordt dan bij het opnieuw opstarten automatisch
geladen.

In- of uitschakelen van “knippereffecten”
Context sensitieve informatie wordt geboden via hintballonnen; b.v.
Een hintballon blijft maar kort zichtbaar, omdat anders de tekstballon in
de weg zou zitten.
De betreffende tekst blijft echter staan in de statusbalk aan de onderzijde
van het scherm; b.v.
Het programma ondersteunt een aanraakscherm in plaats van en/of in
aanvulling van de besturing m.b.v. een muis.
M.b.v. de knop
(zie de statusbalk aan de onderzijde van het
beeldscherm) kan een toetsenbord op het beeldscherm worden geopend.
Dit toetsenbord kan gebuikt worden om data in te voeren bij het gebruik
van een aanraak beeldscherm.
Bij bijna elk scherm is de knoop
aanwezig (context sensitieve
hulp). U kunt hiermee hulp krijgen betreffende de werking van de diverse
opties in het programma en de achtergronden hiervan. Het wordt zeer
aanbevolen hiervan gebruik te maken.
Om extra nadruk te leggen op de aanwezigheid van hulppagina’s wordt
bij het startten van het programma een animatie getoond.
Als deze animatie als storend wordt ervaren dan kan deze animatie aanen uitgeschakeld worden door klikken op een punt rechtsonder van de

knop

Door het aanklikken van de knop
wordt een schermpje
geopend waarmee voorbeelden van raamwerken geopend kunnen worden
(2D en 3D).
Om extra nadruk te leggen op deze mogelijkheid knippert deze knop
/
. Dit knipperen is ook van toepassing voor
een aantal knoppen elders is het programma.
Als dit knipperen als storend wordt ervaren dan kan dit knipperen aan- en
uitgeschakeld worden door klikken op een punt rechtsonder van de knop:

Opslag algemene instellingen
Verschillende algemene instellingen worden bewaard in het Windows
register, waardoor deze instellingen op elk moment dat het programma
opnieuw wordt opgestart van toepassing zijn.
Het betreft o.a. de laatste plaats van de diverse schermen op het
beeldscherm en grafische instellingen
Zie verder ook algemene achtergrondinformatie invoerdata
Voor enige achtergrondinformatie betreffende de achterliggende theorie
zie verder:
Theorie Verplaatsingsmethode 2-dimensionaal
Theorie Verplaatsingsmethode 3-dimensionaal
Voor de meeste numerieke invoerschermen in het programma is een
koppeling met Microsoft Excel mogelijk.

Achtergronden bij het programma

Afhandeling van “bugs” in het programma
Hoewel het programma uitgebreid getest is kunnen in het programma,
zoals in elk computerprogramma, tijdens het draaien ervan fouten
optreden welke niet door de programmeur voorzien zijn. Hierdoor kan het
programma instabiel worden of zelfs tot een halt komen of bevriezen.
In het laatste geval (bevroren), omdat alle communicatie dan ook
bevroren is, zit er niets ander op dan de bekende toetsencombinatie ‘AltCtrl-Del’ te gebruiken om het programma af te sluiten.
Het programma is echter voorzien van enkele foutmeldingsmechanismen,
welke hieronder beschreven worden.

NIET direct door het programma gedetecteerde fouten
In onderstaande figuur wordt een voorbeeld gegeven van zo’n niet
geplande en ook niet door het programma gedetecteerde foutmelding.
Dit soort cryptische foutmeldingen zijn niet erg behulpzaam om de
oorzaak van de foutmelding te achterhalen:

Het programma is echter voorzien van een ingebouwd foutmelding
systeem waarmee door de gebruiker van het programma een “bug report”
per e-mail naar de programmeur van dit programma kan worden
gezonden.
In dit “bug report” staat onder andere vermeld in welke bronregel van het
programma de fout is opgetreden; waardoor het verhelpen van deze fout
een stuk eenvoudiger wordt.
Bij het optreden van een onvoorziene fout verschijnt het onderstaande
schermpje:

Na op de knop “send bug report” gedrukt te hebben verschijnt het
onderstaande scherm waarin de naam en het e-mail adres van de
gebruiker ingevuld dienen te worden.

Vervolgens kan facultatief tekst met specifieke informatie worden
ingetypt; zie onderstaande schermpje:

Naast het “bug report” wordt ook een schermafdruk van het moment dat
de foutmelding optrad mee verstuurd; zie onderstaande schermpje:

In onderstaande figuur wordt een beeld gegeven van de verzending van
“bugreport.zip” en “screenshot.png” m.b.v. Microsoft Outlook:

WEL door het programma gedetecteerde fouten
Omdat absoluut foutloze ietwat complexe software niet bestaat maakt dit
computerprogramma een schaduwkopie van de invoerdata tijdens het
invoeren van deze data (SafetyStore. Framework2D (2D) of SafetyStore
Framework3D (3D)); dat gebeurt op 2 tijdstippen:
a. met een interval van 2,5 minuten
b. op het tijdstip dat een fout gedetecteerd wordt (‘exceptions’)
ad.a.
Dit gebeurt geheel stil op de achtergrond; zie de voortgangsindicator
rechtsboven in het scherm.

ad. b.
Als een niet voorziene fout wordt gedetecteerd, dan wordt het
onderstaande waarschuwingsschermpje getoond:

Als het programma, als gevolg van de onvoorziene fout, onverhoopt
instabiel is geworden dan is het advies het programma af te sluiten en
opnieuw op te starten.
Het bestand SafetyStore.Framework2D (2D) of SafetyStore.
Framework3D (3D) wordt dan bij het opnieuw opstarten automatisch
geladen.

Detectie van fouten in de door de gebruiker ingevoerde data
De detectie vindt plaats op twee niveaus:
1. Direct bij de invoer van de data
2. Voor dat de berekening plaats vindt
Ad. 1.:
Voorbeeld:

Ad. 2.:
Voorbeeld:

Stoppen van het rekenproces
Als het rekenproces te lang duurt dan kan het rekenproces tussendoor
gestopt worden door het indrukken van de ‘Esc’ knop op het toetsenbord.

Windows 95 (en volgende versies)
Deze 32 bits versie voldoet aan de installatie-eisen die Microsoft officieel
voorschrijft. Dit wordt bereikt door het gebruik van een
installatieprogramma.
Dit installatieprogramma past o.a. de registratie database aan. Dit heeft
twee belangrijke gevolgen:
1. Door onder Windows onder “Instellingen/Configuratie
scherm/Software” te klikken kan het programmapakket automatisch
verwijderd worden, incl. verwijderen aangemaakte mappen en groepen en
opschonen registratie database (uninstaller).
2. In de registratie-database worden twee iconen geregistreerd behorende
bij resp. de invoerbestanden (*.Framework2D) en uitvoerbestanden
(*.RWU) van het raamwerkprogramma.
Hierdoor is het mogelijk op deze bestanden te dubbelkikken waardoor het
raamwerkprogramma automatisch wordt geladen, onafhankelijk van de
plaats waar de databestanden op de harde schijf staan (mogen via het
LAN zelfs op een andere computer staan). Bij het aanklikken van *.RWI
bestanden is het raamwerkprogramma dan gereed om de invoergegevens
van een oud probleem te bekijken en/of te veranderen, waarna de
berekening kan worden gestart. Bij het aanklikken van *.RWU bestanden
zijn behalve de invoergegevens ook de uitvoergegevens te bekijken (incl.
de plots). Voor 3-dimensionale raamwerken gelden de bestandsextensies
(*.Framework3D) en (*.R3U).

Programmeertaal
Dit programma is geschreven met behulp van DELPHI
; een
WINDOWS programmeeromgeving van Embarcadero.
Delphi staat bekend als: Rapid Application Developmentsystem (RAD).
Een ander voorbeeld is Visual Basic van Microsoft.
Hoewel de belangrijkste doelgroep van de ontwikkelaars van DELPHI de
programmeurs van frontends van relationele databases is, is DELPHI ook
prima te gebruiken voor de ontwikkeling van andere toepassingen (zoals
dit programma bewijst).
Aan DELPHI ligt de oude vertrouwde PASCAL-compiler ten grondslag
(een wellicht betere naam dan DELPHI zou wellicht Visual Pascal zijn
geweest

Blaise Pascal (1623-1662)
De programmering van de voor Windows kenmerkende beeldelementen
gebeurt in DELPHI op een grafisch interactieve wijze. Aan de basis van
DELPHI ligt de “FORM”, waarop de andere beeldelementen als “buttons,
comboboxes, radiobuttons, checkbuttons etc.” worden neergelegd.
Elke FORM en beeldelement heeft zogenaamde “PROPERTIES” en
“EVENTS”. De PROPERTIES bepalen specifieke eigenschappen; de
EVENTS” beschrijven specifieke handelingen die een FORM of
beeldelement kan ondergaan.
DELHPI genereert zelf van de grafisch vormgegeven FORMS en
beeldelementen een skelet van de PASCAL source. Het is zelfs zo dat via
het dubbel klikken van het betreffende beeldelement automatisch naar de
bijbehorende source wordt gesprongen.
Een voordeel van DELPHI is ook dat op verschillende niveaus
geprogrammeerd kan worden.
De door de objectgeöriënteerde aanpak van DELPHI verplichte
werkwijze m.b.v. objecten behoeft zich niet uit te strekken tot b.v. het

rekendeel. Dit mag eventueel op een “ouderwetse” wijze procedureel
geprogrammeerd zijn (mixed programming).
Verder kan ook direct op het niveau van de Windowsprocedures (WINAPI) worden teruggegrepen indien de mogelijkheden van de in DELPHI
opgenomen objectgeöriënteerde toolbox (Visual Component Library) in
bijzondere gevallen niet voldoende zijn.
De bestaande functionaliteit van DELPHI is door de gebruiker zelfs uit te
breiden (of elementen kopen of binnenhalen van het Internet) met door
hem zelf ontworpen beeldelementen; ook de beeldelementen van Visual
Basic passen er in (OCX en ActiveX).
De 32 bits versie draait onder alle versies van Windows
Het programma maakt gebruik van de Multi Document Interface (MDI)
waardoor in principe oneindig veel schermen tegelijk geopend kunnen
zijn. Dit maakt het mogelijk een alfa-numeriek invoerscherm geopend te
hebben naast een grafisch scherm; waardoor wijzigingen in het numerieke
invoerscherm door klikken met de muis op het grafische scherm direct
gereflecteerd worden.
Tussen bouwfasen kan in het programma eenvoudig worden geschakeld
door middel van tabbladen.
Verder is het programma voorzien van interactieve hulp op diverse
niveaus:
- gele tekst “ballonnen” bij de snelknoppen,
- contextsensitieve mededelingenbalk aan de onderzijde van het scherm,
- uitgebreide hulppagina’s met hypertext (schakelen tussen onderwerpen
en pagina’s, zoekfuncties e.d.)
Voor de eerste twee hulpniveaus behoeft onder DELPHI niets te worden
geprogrammeerd (in de betreffende PROPERTIE een tekst intypen is
voldoende).
Zie verder: http://nl.wikipedia.org/wiki/Delphi_(software)
Mogelijke toekomstige uitbreidingen
- inbouwen van schijfelementen (2D) en plaatelementen (3D)
Verantwoordelijkheid
Dit raamwerkprogramma wordt geleverd zoals het is. De auteur levert
geen garantie voor de geschiktheid voor welk doel dan ook en accepteert
geen verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade veroorzaakt door
het gebruik van dit programma.

Het programma is een niet ondersteund product (free ware). De auteur
aanvaardt geen bemoeienis of verantwoordelijkheid voor welke
problemen dan ook die ontstaan bij het gebruik van het programma. Het
programma wordt echter continu ontwikkeld en verbeterd, zodat hij altijd
geïnteresseerd is te vernemen omtrent fouten en tekortkomingen.
Het raamwerkprogramma is een copyright © van G.M. Wolsink
1996-2020
Artemisstraat 32
2624 ZN Delft
e-mail: wolsink@ziggo.nl

Theorie van de verplaatsingsmethode; 2
dimensionaal
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1. Statische berekeningen ALGEMEEN (2-dimensionaal)
Hieronder wordt een korte samenvatting van de theorie gegeven. Voor
uitgebreidere beschrijvingen wordt doorverwezen naar de literatuur, die
op dit gebied in overvloed aanwezig is.
De methode is “verplaatsingsmethode” genoemd omdat als de
basisonbekenden de verplaatsingen van de knopen van het raamwerk
worden genomen.

Bij een 2-dimensionaal raamwerk betreft dit drie vrijheidsgraden:
translatie in X- en Y-richting en hoekverdraaiing in Z-richting (as
loodrecht op het X-Y vlak).

De verplaatingsvector van een knoop wordt als volgt genoteerd:

[1.1]
Op een knoop werken ook drie krachten: puntlasten in X- en Y-richting en
een moment om de Z-as.

De krachtvector van een knoop wordt als volgt genoteerd:

[1.2]
Een staaf e vormt de verbinding tussen twee knopen i en j,
De verplaatsingsvector van staaf e wordt als volgt genoteerd:

[1.3]
De krachtvector van staaf e wordt als volgt genoteerd:

[1.4]
De stijfheidsmatrix Se geeft het verband tussen ke en ve als volgt weer:
[1.5]
Voor een prismatische staaf (Bernoulli-Euler Staaf Element), welke aan
beide zijden vast verbonden is en waarvan de lokale staafas samenvalt
met de X- as van het globale assenstelsel, geldt:

[1.6]
waarin:
E = Elasticiteitsmodulus
A = Oppervlak van de staaf
I = Traagheidsmoment van de staaf (ook kwadratisch oppervlaktemoment
genoemd)
l = Lengte van de staaf
Voor een niet prismatische staaf wordt de stijfheidsmatrix wat
ingewikkelder; het principe blijft echter hetzelfde.
Als een raamwerk uit n staven bestaat wordt de totale stijfheidsmatrix S
van het raamwerk als volgt bepaald:

[1.7]
Uit de basisvergelijking k = S.v wordt na het opbouwen van de
krachtvector k en systeemstijfheidsmatrix S de onbekende vector v
opgelost m.b.v. de methode Crout-Choleski. In wezen betreft dit een
slimme methode om n lineaire vergelijkingen met n onbekenden op te
lossen.
Om te zorgen dat de matrix S nabij de hoofddiagonaal zo weinig mogelijk
nullen heeft, vindt in het programma een automatische her nummering
van de door de gebruiker ingevoerde knoopnummers plaats. Hierdoor
wordt de bandbreedte van de diagonaaltermen zo klein mogelijk gemaakt.
Dit bespaart geheugen en rekentijd.
Nadat de vector v uitgerekend is worden m.b.v. ke=Se.ve via
postprocessing de krachten in de staven bepaald (waarbij de primaire
knoopbelastingen, als gevolg van de staafbelastingen, nog moeten worden
opgeteld)

Verwerken van staafbelastingen
De aanwezigen staafbelastingen moeten naar equivalente primaire
knoopbelastingen worden getransformeerd, omdat de diverse graden van
vrijheid geconcentreerd geconcentreerd zijn ter plaatse van de knopen.
Daarbij wordt de aard van de staafaansluiting aan de knoop in rekening
gebracht; zoals scharnieren en verende staafaansluitingen
Deze krachten worden opgeteld bij eventueel aanwezig knoopbelastingen;
alles opgenomen in de globale krachtsvector ke=(Fx,Fy,M)

krachtsvector ke
Voor de transformatie van de staafbelastingen worden de knopen in
gedachten compleet vastgehouden (denk ook aan de ouderwetse
handmethode Cross) en de krachtswerking aan de beide uiteinden van de
staven bepaald.
De daarbij behorende verplaatsingen t.p.v. de knopen zijn daarbij gelijk
aan nul voor de primaire knoopvector staafbelastingen kp.
Deze equivalente primaire krachten worden tenslotte nog omgezet naar
het globale systeem assenstelsel. Verder moet rekening worden gehouden
met de soort verbinding van de staaf met het knooppunt (scharnier- of
veerverbinding).

Equivalente knoopbelastingen overeenkomstig het globale systeem
assenstelsel

= primaire knoopvector staafbelastingen
naar boven

2. Implementatie in het raamwerkprogramma (2-dimensionaal)
Omdat de assen van staven veelal niet samenvallen met de X-as van het
globale assenstelsel moeten de matrices volgens [1.7] – [1.9] worden
aangepast voor deze andere liggingen.
In het programma worden de stijfheidsmatrices daarom ook meer
fundamenteel opgebouwd.
Deze aanpak zal hieronder kort worden beschreven.

fig. 2.1 Staaf in onbelaste en belaste stand
aangegeven gegeneraliseerde verplaatsingen

fig. 2.2 Staaf met

Voor een enkel vrij staafuiteinde geldt:

[2.1]
met
ε = de rekken
C = de combinatiematrix
= verplaatsingsmogelijkheden van het vrije staafuiteinde (lokale
assenstelsel)
of uitgeschreven:

[2.2]

fig. 2.3 Transformatie van verplaatsingen in het platte vlak

[2.3]
met
= verplaatsingen volgens het lokale assenstelsel
T = transformatiematrix
v = verplaatsingen volgens het globale staafassenstelsel
of uitgeschreven voor punt i:

[2.4]
Voor een staaf met beginpunt 1 en eindpunt 2 geldt:
met T1 = T2

D=
C.T
[2.5]
D wordt de differentiematrix genoemd.

[2.6]
De stijfheidsmatrix voor de staaf t.o.v. het globale assenstelsel wordt nu
als volgt bepaald:
[2.7]
met
DeT = getransponeerde van matrix De
Voor een 2-dimensionaal raamwerk waarbij de staven aan beide zijden
vast verbonden zijn geldt:

[2.8]
[2.9]

[2.10]

met
= totale bekende systeemkrachtvector voor belastinggevallen 1…n
= totale bekende systeemstijfheidsmatrix
= op te lossen totale systeemverplaatsingsvector voor
belastinggevallen 1…n

Na het oplossen van

uit

geldt

De resulterende staafkrachtvector is
In kp is de invloed van de staafbelastingen verwerkt.
Zie verder voor verdere literatuur o.a.: MATRIX STRUCTURAL
ANALYSIS of MATRIX ANALYSIS OF STRUCTURES

naar boven

3. Verwerken aanwezigheid van voorgeschreven verplaatsingen
Teneinde een stabiele constructie te verkrijgen moeten van een aantal
vrijheidsgraden de waarden van te voren voorgeschreven c.q. bekend zijn;
anders is er geen statisch evenwicht van de constructie aanwezig.
Als deze vrijheidsgraad een waarde heeft gelijk aan nul is, dan betreft het
een starre oplegging in de richting van de betreffende vrijheidsgraad.
Theoretisch gezien kan het stelsel k = S.v worden gereduceerd tot alleen
de vrijheidsgraden die niet voorgeschreven zijn overblijven, maar dat zou
de systematische opbouw van de matrices en vectoren in de war brengen.
De hierna gegeven praktische aanpak tast de afmetingen van de systeem
stijfheidsmatrix en de verplaatsings- en krachtvectoren niet aan.
Stel dat vj is gegeven voor vrijheidsgraad j (voor een starre oplegging
geldt vj = 0).
De volgende modificaties worden dan in S en k aangebracht:

Indien vj <> 0

Indien vj = 0

Zie verder: invoeren voorgeschreven verplaatsingen 2D

naar boven

4. Verwerken aanwezigheid van scharnieren (2-dimensionaal)
De invloed van scharnieren wordt direct verwerkt in (zie vgl. [2.7])

[4.1]
Vier gevallen worden onderscheiden:
- geen scharnieren: f1 = 4, f2 = 2, f3 = 4
- beide zijden scharnieren: f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0
- laagst genummerde knooppunt: f1 = 0, f2 = 0, f3 = 3
- hoogst genummerde knooppunt: f1 = 3, f2 = 0, f3 = 0
Uitgeschreven geeft dit m.b.v.

Scharnier laagst genummerde knooppunt

Scharnier hoogst genummerde knooppunt

:

Beide zijden scharnieren

naar boven

5. Verwerken van verende staafaansluitingen (2-dimensionaal)

fig. 4.1 Staaf, met rek- en buigveren verbonden aan de knooppunten, in
onvervormde en vervormde toestand
De rekveren bij de knooppunten hebben normaalstijfheden van resp. CN1
en CN2
De buigveren bij de knooppunten 1 en 2 hebben buigstijfheden van resp
CM1 en CM2

[5.1]
waarin

[5.2]

[5.3]

[5.4]

[5.5]
Voor het inverse verband geldt (zie vgl. [2.7]):

[5.6]
waarin

[5.7]

[5.8]

[5.9]

[5.10]
naar boven

6. Statische berekeningen; incl. dwarskrachtvervormingen,
geometrisch lineair (2-dimensionaal)

fig. 5.1 Boven: staaf met aangegeven gegeneraliseerde spanningen en
rekken; Onder: staaf met dwarskrachtvervorming.

[6.1]
met
g = verschuivingshoek
h =vormfactor van de staaf (zie ook Dwarskrachtvervormingen 2D)
G = glijdingsmodulus =
u = constante van Poisson (dwarscontractiecoëfficiënt: u >= 0 en u <=
0.5)

De invloed van dwarskrachtvervormingen wordt direct verwerkt in

[6.2]
waarin

[6.3]

[6.4]

[6.5]

[6.6]
Voor het inverse verband geldt (zie vgl. [2.7]):

[6.7]
waarin

[6.8]

[6.9]

[6.10]

[6.11]

naar boven

7. Excentrische aansluitingen (2-dimensionaal)

fig. 6.1 Excentrische aangesloten raamwerkstaaf
De staaf is via oneindig stijve stukken (gedefinieerd t.o.v. globale
assenstelsel) aangesloten op de knopen i en j
Het elastisch deel van de staaf bevindt zich tussen de punten ii en jj
Teneinde de invloed van de excentrische aansluitingen in de
staafstijfheidsmatrix Se (zie vgl. [2.6] te verwerken dient deze matriax als
volgt te worden aangepast:
[7.1]
waarin

[7.2]
met

[7.3]
= de getransponeerde vorm van He

HeT

De staafkrachten op de gehele staaf (bij de knopen i en j) kunnen als volgt
worden berekend:

[7.4]
De staafkrachten op het elastische deel van de staaf (bij de punten ii en jj)
kunnen als volgt worden berekend:

[7.5]
naar boven

8. Statische berekeningen; GEOMETRISCH niet-lineair (2dimensionaal)
Introductie
Eerste-orde elastische analyse Een analyse waarin het evenwicht is geformuleerd met betrekking
tot de onvervormde (of originele) geometrie van de constructie. Het is gebaseerd op kleine rekken
en kleine verplaatsingen.
Tweede-orde elastische analyse (geometrische stijfheidsmatrix)
Een analyse waarin het evenwicht is geformuleerd met betrekking tot de vervormde geometrie van
de constructie. Een tweede-orde-analyse brengt het P-Δ effect (invloed van de axiale kracht
beïnvloed door de verplaatsing als gevolg van draaiing van de staaf)
en het P-δ effect (invloed van de axiale kracht door verplaatsing in verband buigingskromming
van de staaf). Het is gebaseerd op kleine rekken en kleine staafvervormingen, maar op matig grote

rotaties en op grote verplaatsingen.

In onderstaande figuur is een stukje staaf in onvervormde en vervormde
toestand getekend.

Er geldt:

[8.1]
Voor kleine waarden van

kan ds worden ontwikkeld als:

[8.2]
Als termen groter dan de tweede orde worden verwaarloosd geldt:

[8.3]
De totale rek ε uitgedrukt in de u (x-as) en v (y-as) wordt dan:

[8.4]
Bij een geometrisch lineaire berekening geld alleen de eerste term
Verdere uitwerking geeft dat bij de stijfheidsmatrix moet worden opgeteld
de niet-lineaire matrix

[7.5]

[8.6]
met
N = de normaalkracht in de betreffende staaf
L = lengte van de staaf.
I = traagheidsmoment van de staaf
Mi= moment bij knoop i
Mj = moment bij knoop j
Literatuur: Theory & Analysis of NONLIEAR FRAMED STRUCTURES, Yeong-Bin Yang, ShyhRong Kuo, Prentice Hall, 1994

naar boven

9. Bepaling Eigenfrequenties (2-dimensionaal)
De vergelijking van vrije trillingen, zonder demping is als volgt:

[9.1]
waarin:
[S] = de stijfheidsmatrix met alleen de vrije verplaatsingen; zie formule
[2.7]
[M] = de massa matrix, overeenkomend met alleen de vrije verplaatsingen
U = de verplaatsingsvector (Eigenvector)
De massamatrix kan op drie
wijzen worden gevuld:
- Geconcentreerde massamatrix
Bij deze wijze worden alleen de massatermen, gerelateerd aan de
translaties, op de hoofddiagonaal gezet.
De geconcentreerde massamatrix van staaf e t.o.v. het locale assenstelsel
is:

- Consistente massamatrix (exclusief traagheid rotatie-effecten)
De consistente massamatrix van staaf e (beide zijden gefixeerd) t.o.v. het
locale assenstelsel is:

[9.2]
met
A = oppervlak
ρ = soortelijke massa van de staaf
l = lengte van de staaf

Voor een afleiding van het buigingsaandeel van bovenstaande massa
stijfheidsmatrix zie verder de bijlage: Afleiding buigings aandeel voor
een prismatische staaf
- Consistente massamatrix (inclusief traagheid rotatie-effecten)
Zie b.v. J-S-Przemieniecki-Theory-of-matrix-structural-analysis-pdf (pagina 286)

[9.2a]
Met

traagheidsstraal

Meestal is het verschil in uitkomsten niet groot t.o.v. de verwaarlozing
van de traagheid rotatie-effecten.

Aanwezigheid van scharnieren (consistente massamatrix; excl. rotatie-effecten)
Bij de aanwezigheid van scharnieren dient de massamatrix [Me] als volgt
te worden aangepast:
1, Linkerzijde scharnier (rechts vaste aansluiting)

[9.2b]
2. Rechterzijde scharnier (links vaste aansluiting)

[9.2c]
3. Beide zijden scharnier

[9.2d]
Voor een afleiding van het buiginsaandeel van bovenstaande massa
stijfheidsmatrices zie verder bijlage 2: Afleiding scharnieren buigings
aandeel voor een prismatische staaf met scharnieren

Aanwezigheid van excentrische staafaansluitingen (consistente
(zie ook Excentrische staafaansluitingen)
In aanwezigheid van excentrische aansluitingen dient de massamatrix
[Me] als volgt te worden aangepast:
massamatrix; excl. rotatie-effecten);

1. Vaste staafaansluitingen

[9.2e]
2. Linkerzijde scharnier (rechts vaste aansluiting)

[9.2f]
3. Rechterzijde scharnier (links vaste aansluiting)

[9.2g]
4. Beide zijden scharnier

[9.2h]
Voor een afleiding van bovenstaande massa stijfheidsmatrices zie verder
bijlage 3: Afleiding excentrische aansluitingen voor een prismatische
staaf

Aanwezigheid van verende staafaansluitingen (consistente
massamatrix; excl. rotatie-effecten);

Buigingsaandeel

(zie ook Verende staafaansluitingen)

met

Normaalkrachtaandeel

met

Totale massamatrix

[M0]
[MM1]

[MN1]

Voor een afleiding van bovenstaande massa stijfheidsmatrix zie verder
bijlage 4: Afleiding verende staafaansluitingen voor een prismatische
staaf

Van staafmassamatrix naar systeemmatrix
Transformatie naar het globale assenstelsel gaat als volgt:

[9.3]
met

[9.4]S
waarin
α = de hoek van de staaf is met het globale assenstelsel
= getransponeerde vorm van
Sommatie van de massamatrices voor n staven.

[9.5]

De oplossing van vgl [9.1] kan alleen worden gerealiseerd als de
determinant van de volgende uitdrukking nul is:
[9.6]
waarin:
ω = cirkelfrequentie (rad/s)
Vergelijking [8.6] kan worden omgewerkt tot:

[9.7]
waarin:
= Eigenwaarde
En
= Eigenfrequentie (Hz).
[9.8]
De natuurlijke periode

Enige achtergronden bij de oplossingsmethode
De standaard vorm van een Eigenwaarde probleem is echter als volgt:
Waarbij [A] een symmetrische matrix is en [I] de eenheidsmatrix is (enen
op de hoofddiagonaal en verder nullen).
Als vgl. [9.7] omgezet wordt in

dan is het product

echter niet langer symmetrisch meer; voor een efficiënt
rekenproces is dit echter wel noodzakelijk.
Teneinde de symmetrie terug te verkrijgen wordt de volgende werkwijze
gevolgd:
Door middel van Cholesky decompositie wordt de stijfheidsmatrix (deze
is symmetrisch en positief definiet) als volgt gedecomponeerd:
waarin:
[L] = de lage driehoekige matrix (hoofddiagonaal en daar beneden)

[L]T =

de getransponeerde vorm van [L]

Vermenigvuldiging van vgl. [9.7] met [L]-1 geeft:
[9.9]
waarin:

Matrix [A] is symmetrisch en heeft dezelfde Eigenwaarden als het
originele probleem.
De originele Eigenvectoren U worden weer als volgt verkregen:
[9.10]
Vergelijking [9.9] wordt met behulp van de QL/QR iteratieve
rekenmethode opgelost (met tridiagonalisatie). Voor de details van deze
vrij complexe methode wordt kortheidshalve naar de literatuur verwezen.
(b.v.: http://www.math.wsu.edu/faculty/watkins/pdfiles/uqr2.pdf)
De uitkomsten worden zodanig gesorteerd dat de laagste Eigenfrequenties
(hoogste Eigenwaarden) vooraan staat in de uitvoer. Per
Eigenwaarde/Eigenfrequentie is de maximale waarde in een Eigenvector
op 1 genormeerd.
Alle Eigenwaarden worden uitgerekend, maar de gebruiker geeft op welk
aantal uitgevoerd dienen te worden.
In het algemeen: de Eigenvector U van een matrix [A] is de vector voor
welke het volgende geldt:
[A].U =
λ.U
[9.11]
waarin
λ is een scalaire waarde, genoemd de ‘Eigenwaarde’.
Dit betekent dat de lineaire transformatie van [A] op vector U is geheel
gedefinieerd is door λ.
Vergelijking [9.11] kan als volgt worden herschreven:
λ.U - [A].U = 0
à U.( λ.[I] - [A]) =
0
[9.12]
waarin
[I] de eenheidsmatrix id met dezelfde afmetingen als [A].

Hieronder ter oriëntatie de vijf laagste Eigenfrequenties voor een relatief
simpele balk, onderworpen alleen aan buiging, met verschillende
oplegcondities.
Deze waarden worden door het programma beter benaderd als er meer
extra tussenknopen worden ingevoerd en de optie voor de consistente
matrix wordt aangeklikt.

naar boven

10. Dynamische analyse

Voor verdere achtergronden zie b.v.: Chopra Dynamics of structures

notaties
[..]

..
..

is matrix
is vector
is scalar

10.1 Algemeen
De basis dynamische vergelijking is:

NNDF=aantal vrijheidsgraden bij de vrije knopen.
N = aantal Eigenvectoren dat opgenomen is in de berekening
[m]= massa-matrix = NNDF*NNDF (lumped or consistent)
[c]= dempings-matrix = NNDF*NNDF
[k]= stijfheids-matrix = NNDF* NNDF
= tijdsafhankelijke belastingen op de vrije knopen
t = time
Het programma ondersteunt 2 verschillende berekeningsmethoden:
- Multi modale respons analyse (MMRA)

Als de bewegingsvergelijking [10.1] getransformeerd wordt naar
modale coördinaten, worden de vergelijkingen per Eigenmode
ontkoppeld. De respons in elke Eigenmode kan onafhankelijk van de
andere worden bepaald. De combinatie van deze reacties per Eigenmode
geeft de totale respons van de constructie.
Elke modale respons kan worden bepaald als een functie van de
tijd alsof het een systeem is met een enkele vrijheidsgraad (SDF).
Aangezien MMRA is gebaseerd op het superpositieprincipe, kunnen met
deze methode alleen lineair elastische raamwerken worden berekend.
- Directe respons analyse
In deze benadering wordt de bewegingsvergelijking [10.1] in het
programma opgelost met behulp van de Newmark Beta-methode.
Deze berekeningsmethode is in het programma ingesteld als de
standaardberekeningsmethode, omdat in vergelijking met MMRA de
directe transiënte responsanalyse een grotere rekennauwkeurigheid heeft.
De reden hiervoor is dat voor MMRA de nauwkeurigheid van de bepaling
van de hogere Eigenmodes minder is.

10.2 Multi Modale Respons Analyse

met
= Eigenvector voor Eigenmode n (NNDF*1) = kolomvector
=Modale matrix met N Eigenvectoren
j indiceerd DOFs = 1…NNDF (DOF is ‘degrees of freedom’)
De modale expansie van de verplaatsingsvector u(t) is:

qr zijn scalaire vermenigvuldigingsfactoren; modale coördinaten of
normale coördinaten genoemd.

Vergelijking [10.1] wordt daarmee:
Als de waarden voor
bekend zijn, is het mogelijk voor een gegeven
u(t) om qr te evalueren door beide zijden van [10.3] te vermenigvuldigen
met

[10.3a]
Welke, als gevolg van de orthogonaliteit per Eigenmode n, kan worden
herschreven als:

met

In tegenstelling tot het geval van ongedempte systemen kunnen de
modale vergelijkingen worden gekoppeld via de dempingstermen; zie
vergelijking [10.3a] .
Voor bepaalde vormen van demping die voor veel constructies redelijke
idealisaties zijn, worden de vergelijkingen echter ontkoppeld, net als voor
ongedempte systemen.
Klassieke demping is een geschikte idealisering als soortgelijke
dempingsmechanismen door de constructie worden verdeeld.
De modale vergelijkingen worden ontkoppeld als het systeem klassieke
demping heeft.
Voor zulke systemen Cnr = 0 en n ≠ r geeft dit:
Vanwege orthogonaliteit per Eigenmode n (1..N):
met

De orthogonaliteit leidt tot ontkoppeling per Eigenmode en dus hoeft niet
het hele systeem in één keer opgelost te worden.
of als geheel:
met

= modale
massa-matrix

= modale
dempings-matrix

= modale
stijfheids-matrix
In modale vorm, vanwege de orthognaliteit, per Eigenfrequentie n
(ontkoppeld; diagonale matrices):
Op te lossen vergelijkingen (met Newmark) per n Eigenfrequenties en op
tijd t in ‘modale coördinaten’ qn(t)
Met klassieke demping ζn:

met
Cn,cr = kritische demping

Cn=Cn,cr à ζn = 1 voor kritische demping
Kritische demping wordt gedefinieerd als de drempel tussen over- en
onderdemping. Bij kritische demping keert de oscillator zo snel mogelijk
terug naar de evenwichtspositie, zonder te oscilleren, en gaat deze
hoogstens één keer voorbij het nulpunt.

Voor de meeste constructies geldt ζn < 1
[10.6] delen door Mn geeft:

met
ζn = ζ0 = gelijk voor alle Eigenwaarden (generieke dempingsconstante)

Vuistregels voor de waarde van of ζn= ζ0 in [%] (frequentie onafhankelijk)

Initiële waarden in het programma:
met

geeft dit overeenkomstig [10.5]:

Conversie van modaal naar systeemcoördinaten per eigenfrequentie n

en

Optelling van de totale verplaatsingen:

Voor

en

geldt op soortgelijke wijze:

De gebruikte rekentechniek is onvoorwaardelijk stabiel (impliciete
formulering), maar de nauwkeurigheid van de resultaten wordt bepaald
door het aantal rekentijdstappen of de grootte van de tijdstap Δt.
Als hulpmiddel kan het aantal rekenstappen worden gebaseerd op de
Eigenmode of frequentie [Hz] van de constructie, die nog nauwkeurig
moet worden meegenomen.
Het programma gebruikt 20 tijdstappen per [Hz] per seconde van de
werkelijke tijd; zie ook Stuurgrootheden parameters Multi Modale
Analyse.
10.2.1. Modale contributiefactoren (zie Chopra Dynamics of structures;
pagina 482 en verder)
Voor de normale omstandigheden waarin de ruimtelijke verdeling van de
belastingsvector p(t) onafhankelijk is van de tijd en waar de ruimtelijke
verdeling wordt gedefinieerd door s geldt:
= modale uitbreiding van de belastingsfactor
en

met
s = de statische belastingen die op de knooppunten van het raamwerk
werken
ftl(t) = de tijdsafhankelijke tijd-belastingsfactor (scalair)

= scalair
De bijdrage voor modus n in s is (onafhankelijk van hoe de modi worden
genormaliseerd):
Indien
staat voor de modale statische respons (in het programma zijn
dit de verplaatsingen voor elke vrije knoop), de statische waarde
(aangegeven door superscript "st") van r als gevolg van externe krachten
sn is dan:

en voor de modale contributiefactor

voor mode n:

met

rst = de statische waarde voor r veroorzaakt door de statisch
belastingsvector s
Deze modale contributiefactoren hebben drie belangrijke eigenschappen:
1. Ze zijn dimensieloos.
2. Ze zijn onafhankelijk van hoe de modi worden genormaliseerd.
3. De som van de modale bijdragefactoren over alle bijdragefactoren is
één, d.w.z.::

In het programma worden voor
de verplaatsingen ten opzichte
van de knopen in X- en Y-richting en hoekrotatie genomen.

Schematische weergave voor de bepaling van de modale contributiefactor

10.3 Directe respons analyse; Newmark methode
Het integratieschema van Newmark maakt gebruik van de volgende
aannames:

Waarbij α en β parameters zijn die de verkregen nauwkeurigheid van de
integratie en de stabiliteit van het rekenproces bepalen.
Het algoritme op basis van de Newmark Beta methode is als volgt:
(a)

Initiële berekeningen
1. Bepaal massa-matrix [m], dempings-matrix [c] en stijfheids-matrix
[k]
1. Initialiseer
met
in het programma geeft dit:
*)
2. Selecteer tijdstap Δt
**)
3. Selecteer de parameters α en β
α ≥ 0,5; β ≥ 0,25(0,5+ α)2
5. Bepaal de volgende inegratieconstanten:

6. Bepaal de effectieve stijfheids-matrix
7. Trianguleer
[L] = onderste driehoekige matrix
[L]T = getransponeerd [L]
[D] = diagonale matrix
(b)

***)

Voor elke tijdstip t+Δt
1. Bereken de effectieve krachtvector op tijdstip t + Δt

Los de verplaatsingen

op uit:
****)

2. Bereken

en

Rayleigh demping wordt toegepast voor de demping:
[c] = αdm[m] + βdk[k]
In het programma, omdat dit het beste overeenkomt met het werkelijke
gedrag van constructies, wordt dit vereenvoudigd tot:
[c] = βdk[k]
Om de mate van demping compatibel te maken met de multimodale
analyse, wordt in het programma de volgende relatie gebruikt:
βdk = 2ζ0/ ω0
met
ω0 = de laagste Eigenfrequentie
ζ0 = de generieke dempingconstante
*)

De grootte van de tijdstap bepaalt de nauwkeurigheid van de resultaten
van het rekenproces.
**)

De impliciete Newmark-methode is onvoorwaardelijk stabiel voor deze α
en β-parameters; op voorwaarde dat α ≥ 0,5

***)

[L]

[D]
[L]T

De volgende relaties zijn van toepassing:

for i > j
LDLT decompositie is van toepassing voor symmetrische matrices.
****)

Om een vergelijking zoals
op te lossen, voorwaartse substitutie
lost eerst van [L].w = F de waarde voor w op.
Dan volgt uit [D].z = w de waarde voor z
Ten slotte bepaalt achterwaartse substitutie van [LT].u = z de waarden
voor u
Het is dus een proces in drie stappen.
De gebruikte rekentechniek is onvoorwaardelijk stabiel (impliciete
formulering), maar de nauwkeurigheid van de resultaten wordt bepaald
door het aantal rekentijdstappen of de grootte van de tijdstap Δt.
Als hulpmiddel kan het aantal rekenstappen worden gebaseerd op de
Eigenmode of frequentie [Hz] van de constructie, die nog nauwkeurig
moet worden meegenomen.
Het programma gebruikt 20 tijdstappen per [Hz] per seconde van
realtime; zie ook Stuurgrootheden Directe Dynamische Analyse..

10.4 Bepaling van de staafkrachten
Rechtstreeks gebruikmakend van de stijfheidsmatrix [k] en de berekende
u(t) op tijdstip t.
Uit het evenwicht van een staaf volgt:

met
r0(t) zijn knoopkrachten die worden omgezet vanuit de staafbelastingen
naar de knopen toe.
naar boven

11. Invloedslijnen (2-dimensionaal)
Bij het berekenen van invloedslijnen wordt gebruik gemaakt van
Gekoppelde knopen. De berekening is gebaseerd op de wederkerigheids
wet van Maxwell.
Hiertoe worden door het programma (verborgen voor de gebruiker) per
invloedslijn een extra knopenpaar gegenereerd en één extra staaf
gegenereerd. Dit knopenpaar bezit precies dezelfde knoopcoördinaten.
Door tussen deze twee knopen een verplaatsingsverschil aan te brengen
volgt uit de berekende verplaatsingen loodrecht op elke staaf direct de
gevraagde invloedslijn van een mobiele puntlast loodrecht op iedere staaf
van het raamwerk.
Voor de invloedslijn van de normaalkracht in een zekere doorsnede
moet een translatieverschil in de richting van de staaf-as worden
opgelegd.
Voor de invloedslijn van de dwarskracht in een zekere doorsnede moet
een translatieverschil loodrecht op de richting van de staaf-as worden
opgelegd.
Voor de invloedslijn van het moment in een zekere doorsnede moet een
hoekverdraaiing worden opgelegd.
Bovenstaande werkwijze staat bekend als de methode Müller-Breslau.
Zie ter illustratie ook onderstaande figuur:

De invloed van deze opgelegde verplaatsingen worden verwerkt in de
uitwendige krachtvector k. van de systeemvergelijkingen

Per invloedslijn geeft dit drie krachtvectoren (normaalkracht, dwarskracht
en moment); elke krachtvector is equivalent met een basisbelastinggeval
uit een normale statische berekening. Het aantal krachtvectoren
(basisbelastinggevallen) is dus: 3*(aantal invloedslijnen).
De berekende translaties in X- en Y-richting en de hokverdraaiing in elke
knoop worden over de staaflengtes geïnterpoleerd met behulp van
derdegraads polynomen.
Een laststelsel is opgebouwd uit meerdere puntlasten op enige afstand van
elkaar. Door de invloedslijnen van een enkele puntlast als basis te
gebruiken, kan door een verschoven optelling de invloedslijn van het
laststelsel worden verkregen. Met als complicatie dat een laststelsel
tegelijkertijd op meer dan één staaf kan staan; zie ook: Invloedslijnen
naar boven

12. Niet prismatische staven, met rechthoekige doorsnede en
variërende hoogte (2-dimensionaal)

fig. 10.1 .Staaf met lineair verlopende hoogte en constante breedte

[12.1]

= flexibiliteitsmatrix
[12.2]
waarin

[12.3]

[12.4]

[12.5]

[12.6]
waarin
h1 = hoogte staaf bij knoop 1
h2 = hoogte staaf bij knoop 2
b = constante breedte van de staaf

[12.7]
met
= determinant van

Met D is de differentie matrix:

[12.8]
met
α = hoek van de lokale staafas t.o.v. de globale systeem X-as.
L = lengte van de staaf
De stijfheidsmatrix

geeft het verband tussen ke en ve als volgt weer:

[12.9]
naar boven

13. Liggers op elastische onderlaag (2-dimensionaal)

fig. 13.1 Mootje van een elastisch ondersteunde staaf
Een staaf op een elastisch verende ondergrond wordt over de gehele
lengte ondersteund.
Dit betekent dat de belasting op de ligger px, naast de uitwendige
belasting qx, afhankelijk is van de verplaatsingen loodrecht op de staafas
v.
[13.1]
met

c = beddinconstante
v = verplaatsing loodrecht op de staaf
qx = uitwendige belasting
Voor een mootje van de staaf gelden de volgende relaties:
en
[13.2]
Verder geldt:
[13.3]
Uit [13.2] en [13.3] volgt:
[13.4]

fig. 13.2 Elastisch ondersteunde staaf met aangegeven positieve krachten verplaatsingsrichtingen
Invullen van [13.1] in [13.4] geeft de volgende differentiaalvergelijking
van de verend ondersteunde staaf:

[13.5]
[13.6]
met
va = algemene oplossing
vp = particuliere oplossing

stel
[13.7]
Het homogene deel van de differentiaalvergelijking krijgt dan de
volgende vorm:

[13.8]
De algemene oplossing van deze DV is:
[13.9]
met als integratieconstanten
We schrijven [13.9] met de afkortingen:

[13.10]

als
[13.11]
Door differentatie van [13.11] vinden we de krachten en de overige
verplaatsingscomponenten van de staaf als functie van de
integratieconstanten:

[13.12]

[13.13]

[13.14]
Voor het linkeruiteinde van de staaf (x=0), overeenkomstig [13.11], geldt:
[13.15]
Voor het rechteruiteinde van de staaf (x=l), overeenkomstig [13.11], geldt:
[13.16]
De vergelijkingen [13.15] en [13.16] ingevuld in de vergelijkingen
[13.13] en [13.14] geeft:

[13.17]
ofwel

[13.18]
Het invullen van de vergelijkingen [13.15] en [13.16] in de vergelijkingen
[13.10] en [13.12] geeft:

[13.19]
ofwel

[13.20]
Uit [13.18] en [13.20] volgt:

[13.21]

zodat
[13.22]
Uit het homogene deel van de oplossing is daarmee de stijfheidsmatrix
van een elastisch ondersteunde ligger bepaald.
Het verloop van de verdeelde belasting is
[13.23]
De particuliere oplossing van de differentiaalvergelijking is:

[13.24]
Bij een verdeelde belasting treden bij een ligger met vrije uiteinden voor
de particulaire oplossing geen dwarskrachten en momenten op
In vectornotatie ter plaatse van de knopen 1 en 2:

[13.25]
Om het effect van de belasting mee te nemen moeten bij de knopen
vasthoudkrachten aangebracht worden ter grootte van:

[13.26]
naar boven

14. Wapeningsberekeningen (2-dimensionaal)
Bij het berekenen van de wapening wordt in het programma van de
volgende schematisatie uitgegaan (overeenkomstig Eurocode 1992-1-1):
Rek-spanning relaties

Het diagram voor beton is gegeven in onderstaande figuur:

Het diagram voor staal is gegeven in onderstaande figuur:

Het rekenmodel

ε-diagram

σ-diagram

Uit het horizontale evenwicht volgt:
[14.1]
[14.2]

[14.3]
Uit het momenten evenwicht om het wapeningsstaal volgt:
[14.4]
[14.5]
[14.6]

[14.7]
Een positieve waarde voor hx is de juiste.
Substitutie van hx in [14.3] geeft de benodigde waarde voor As.
In Eurocode 2 EN 1992-1-1 Ontwerp en berekening van
betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor
gebouwen zijn voor betonkwaliteiten met een cilinderdruksterkte > 50
N/mm2 de waarden voor
en , volgens onderstaande figuur, functie
van de cilinderdruksterkte volgens
en
Voor cilinderdruksterktes <= 50 N/mm2 gelden dezelfde waarden als in de
VBC 1995 ( = 1.75 %o en , = 3.5 %o).
met
fck = karakteristiek cilinderdruksterkte

Uit het horizontale evenwicht volgt nu:
[14.8]
[14.9]
[14.10]
Uit het momenten evenwicht om het wapeningsstaal volgt:
[14.11]

[14.12]
[14.13]
[14.14]

[14.15]

[14.16]
Een positieve waarde voor hx is de juiste.
Substitutie van in [14.10] geeft de benodigde waarde voor As.
Bepaling dwarskracht capaciteit; berekening van
dwarskrachtwapening indien noodzakelijk (volgens Eurocode 2; EN
1992-1-1)
In het onderstaande zijn enige fragmenten uit NEN-EN 1992-1-1 in
relatie tot de dwarskracht capaciteit afgebeeld:

Bepaling eventueel benodigde dwarskrachtwapening:

Verschoven momentlijn

Controle maximum wapeningspercentage (buiging)
Een controle moet worden uitgevoerd of the rek ter plaatse van de
wapening wel groter is dan de vloeigrens; daar anders bros bezwijken van
de doorsnede optreedt (de wapening moet eerst vloeien, voordat de
betonzone op stuik bezwijkt).
Indien dit niet het geval gelden de bovenstaande formules niet.
Bij grote hoeveelheden benodigde wapening kan deze beperking optreden
(wordt door het programma gecontroleerd).

[14.17]
Controle minimum wapeningsgehalte (buiging)
Volgens de VBC 1995 geldt toetsing van de benodigde wapening
volgens:

met
fbm = gemiddelde treksterkte beton
W = weerstandsmoment
Ab = oppervlakte betondoorsnede
e = de excentriciteit van de doorsnede;
Bij druk en buiging respectievelijk trek en buiging geldt voor de noemer:
η-1 respectievelijk η+1.
De toe te passen hoeveelheid wapening hoeft in geen enkel geval groter te
zijn dan 1.25 maal de bij de optredende belastingen benodigde wapening.
Volgens Eurocode 2 geldt:

met
bt = de gemiddelde breedte van de trekzone

fyk = karakteristieke vloeigrens wapeningsstaal
fcm = gemiddelde cilinderdruksterkte beton
fck = karakteristieke cilinderdruksterkte beton
De controle van het minimum wapeningsgehalte wordt door het
programma gecontroleerd.
Partiële coëfficiënten
Het programma heeft de partiële veiligheidscoëfficiënten voor wat betreft
het materiaal beton, afhankelijke van de gemaakte keuze, volgens de
VBC 1995 en Eurocode 2 ingebouwd. De partiële
veiligheidscoëfficiënten voor wat betreft de belastingen moeten door de
gebruiker zelf verwerkt zijn; b.v. met behulp van de ingebouwde
mogelijkheid van belastingcombinaties; zie verder Belastingcombinaties.

Volgens de VBC 1995 geldt:
; {representatieve druksterkte beton}
; {rekenwaarde druksterkte beton}
; {representatieve treksterkte beton}
; {rekenwaarde treksterkte beton}
; (toelaatbare schuifspanning t.b.v. de opname van
dwarskracht)
; {rekenwaarde treksterkte staal}
Volgens Eurocode 2 geldt:
rekenwaarde druksterkte beton (cilinderdruksterkte)
fck = karakteristieke cilinderdruksterkte beton
; per land eventueel aan te passen (default waarde EN 1992-1-1)
; per land eventueel aan te passen (default waarde EN 1992-1-1)
rekenwaarde vloeigrens wapeningsstaal
fyk = karakteristieke vloeigrens wapeningsstaal
; per land eventueel aan te passen (default waarde EN 1992-1-1)
maximale toelaatbare schuifspanning zonder dwarskrachtwapening
; per land eventueel aan te passen (default waarde EN 19921-1)
; per land eventueel aan te passen (default waarde EN 1992-1-1)
; met d = effectieve hoogte in mm
= verhouding buigwapening/betondoorsnede
= normaalspanning
Scheurwijdte berekening volgens NEN-EN 1992-1-1; zie ook keuze
voor scheurwijdteberekening

Opmerking: voor de bepaling van σs wordt in het programma bij de
belastingCOMBINATIES gerekend zonder vermenigvuldigingsfactoren
voor de samenstellende BASISbelastingen.
Het uitgangspunt is dat de combinatie van BASISbelastingen zonder
vermenigvuldigingsfactoren als gebruiksbelasting aanwezig zijn t.b.v. de
berekening van de scheurwijdte.

naar boven

15. Doorsnedecontroles
Voor verdere achtergronden zie verder:
Theorie elastische Eulerse knik
Achtergronden Eurocode 3 (staal)
Achtergronden Eurocode 5 (hout)
Zie ook definitie eenheidswaarde
Zie voor een 2- dimensionaal raamwerk ook Invoer eigenschappen voor
berekening wapening
Zie verder ook:
Formules grootheden standaard staalprofielen
Achtergronden bij het programma

Bijlage 1

Twee dimensionaal; bepaling massamatrix
Afleiding buigings aandeel van een prismatische staaf; aan beide
zijden vast verbonden staaf
Virtuele energie E

W = de plaats en tijdsafhankelijke verplaatsing van de staaf (de rotatietraagheid wordt niet
meegenomen).
snelheid
Stel

= tijdsafhankelijke vrijheidsgraden t.p.v. de 2 uiteinden van de
staaf.
= plaatsafhankeijke interpolatiecoëfficiënten

(I)
T staat voor getransponeerd
Voor W(x,t) wordt een derdegraadsverloop over de lengte van de staaf aangehouden
(II)
Met als randvoorwaarden

Dit geeft na wat algebraïsche bewerkingen:

Door deze coëfficiënten in te vullen in (II) en de coëfficiënten v(t) te verzamelen wordt voor Φ (x)
het volgende gevonden:

De vier interpolatie functies

Als handig alternatief voor een handmatige bepaling is het gebruik van b.v. Integral

Calculator • With Steps! (integral-calculator.com) aan te bevelen.
Dit alles geeft dan:

naar boven

Bijlage 2
Twee dimensionaal; bepaling massamatrix
Afleiding buigings aandeel van een prismatische staaf met

scharnieren
1. Linkeruiteinde scharnierend verbonden staaf (rechts vast
verbonden):
Voor W(x,t) wordt een derdegraadsverloop over de lengte van de staaf aangehouden.

Met als randvoorwaarden

à a2 =

0

(geen moment aanwezig; kromming dus nul)

Dit geeft na wat algebraïsche bewerkingen:

Door deze coëfficiënten in te vullen in (II) en de coëfficiënten v(t) te verzamelen wordt voor
het volgende gevonden:

De vier interpolatie functies

M.b.v. Integral

Calculator • With Steps! (integral-calculator.com) geeft de

integratie dan:

2. Rechteruiteinde scharnierend verbonden staaf (links vast
verbonden):
Voor W(x,t) wordt een derdegraadsverloop over de lengte van de staaf aangehouden.

Met als randvoorwaarden

(geen moment aanwezig; kromming dus nul)
Dit geeft na wat algebraïsche bewerkingen:

Door deze coëfficiënten in te vullen in (II) en de coëfficiënten v(t) te verzamelen wordt voor
het volgende gevonden:

De vier interpolatie functies

M.b.v. Integral

Calculator • With Steps! (integral-calculator.com) geeft de

integratie dan:

3. Beide uiteinden scharnierend verbonden staaf
Voor W(x,t) wordt een derdegraadsverloop over de lengte van de staaf aangehouden.

Met als randvoorwaarden

à a2 =

0

(geen moment aanwezig; kromming dus nul)

(geen moment aanwezig; kromming dus nul)
Dit geeft na wat algebraïsche bewerkingen:

Door deze coëfficiënten in te vullen in (II) en de coëfficiënten v(t) te verzamelen wordt voor
het volgende gevonden:

De vier interpolatie functies

M.b.v. Integral
integratie dan:

naar boven

Bijlage 3

Calculator • With Steps! (integral-calculator.com) geeft de

Twee dimensionaal; bepaling massamatrix, met excentrische
staafaansluitingen
Afleiding voor de ‘consistente’ massamatrix, van een prismatische
staaf, in aanwezigheid van excentrische staafaansluitingen
1. Aan beide zijden vast verbonden staaf

Staaf
met excentrische aansluitingen aan de beginknoop I en eindknoop J
De relatie tussen de verplaatsingen bij de knopen I en J en de beide uiteinden van het elastische
deel van de staaf is:

Virtuele energie E

W = de plaats en tijdsafhankelijke verplaatsing van de staaf over het elastische deel (de
rotatietraagheid wordt niet meegenomen).

=nelheid

tijdsafhankelijke vrijheidsgraden t.p.v. de 2 uiteinden van de staaf.
plaatsafhankelijke interpolatiefuncties over
elastische deel ( -as)
waarin

T staat voor getransponeerd
Buigingsaandeel
Voor

wordt een derdegraadsverloop over de elastische lengte van de staaf aangehouden

met als randvoorwaarden

Dit geeft na wat algebraïsche bewerkingen:

Door deze coëfficiënten in te vullen in (II) en de coëfficiënten

te verzamelen wordt voor

het volgende gevonden:

M.b.v Integral

Calculator • With Steps! (integral-calculator.com)

geeft de

integratie dan:

Normaalkrachtaandeel
Voor

wordt een eerstegraadsverloop over de elastische lengte van de staaf aangehouden

Buigingsaandeel + Normaalkrachtaandeel

2. Linkeruiteinde scharnierend verbonden staaf (rechts vast
verbonden):
De relatie tussen de verplaatsingen bij de knopen I en J en de beide uiteinden van het elastische
deel van de staaf is:

Buigingsaandeel
Voor

wordt een derdegraadsverloop over de elastische lengte van de staaf aangehouden

met als randvoorwaarden

Dit geeft na wat algebraïsche bewerkingen:

Door deze coëfficiënten in te vullen in (II) en de coëfficiënten
het volgende gevonden:

te verzamelen wordt voor

M.b.v Integral

Calculator • With Steps! (integral-calculator.com)

geeft de

integratie dan:

Normaalkrachtaandeel
Voor

wordt een eerstegraadsverloop over de elastische lengte van de staaf aangehouden

Buigingsaandeel + Normaalkrachtaandeel

3. Rechteruiteinde scharnierend verbonden staaf (links vast
verbonden):
De relatie tussen de verplaatsingen bij de knopen I en J en de beide uiteinden van het elastische
deel van de staaf is:

Buigingsaandeel
Voor

wordt een derdegraadsverloop over de elastische lengte van de staaf aangehouden

met als randvoorwaarden

Dit geeft na wat algebraïsche bewerkingen:

Door deze coëfficiënten in te vullen in (II) en de coëfficiënten
het volgende gevonden:

te verzamelen wordt voor

M.b.v Integral

Calculator • With Steps! (integral-calculator.com)

geeft de

integratie dan:

Normaalkrachtaandeel
Voor

wordt een eerstegraadsverloop over de elastische lengte van de staaf aangehouden

Buigingsaandeel + Normaalkrachtaandeel

4. Beide uiteinden scharnierend verbonden staaf
De relatie tussen de verplaatsingen bij de knopen I en J en de beide uiteinden van het elastische
deel van de staaf is:

Buigingsaandeel
Voor W(x,t) wordt een derdegraadsverloop over de lengte van de staaf aangehouden.

Met als randvoorwaarden

Dit geeft na wat algebraïsche bewerkingen:

Door deze coëfficiënten in te vullen in (II) en de coëfficiënten

te verzamelen wordt voor

het volgende gevonden:

M.b.v Integral

Calculator • With Steps! (integral-calculator.com)

geeft de

integratie dan:

Normaalkrachtaandeel
Voor

wordt een eerstegraadsverloop over de elastische lengte van de staaf aangehouden

Buigingsaandeel + Normaalkrachtaandeel

naar boven

Bijlage 4
Twee dimensionaal; bepaling massamatrix, met verende
staafaansluitingen
Afleiding voor de ‘consistente’ massamatrix, van een prismatische
staaf, in aanwezigheid van verende staafaansluitingen

Aan beide zijden verend verbonden staaf

Buigingsaandeel
Zie ook: (15) (PDF) Seismic response of structural frameworks with
flexible connections | Luis E Suarez - Academia.edu
Virtuele energie E

W = de plaats en tijdsafhankelijke verplaatsing van de staaf (de rotatietraagheid wordt niet
meegenomen).
snelheid
Stel

Een vervormd staafelement met flexibele staafaansluitingen
Uitgaande van een derdegraads verloop van W(x,t) geeft:

T staat voor getransponeerd

Normaalkracht aandeel

Virtuele energie E

Voor u(x,t) wordt een eerstegraadsverloop over de lengte van de staaf aangehouden.

Stel
tijdsafhankelijke vrijheidsgraden t.p.v. de 2 uiteinden van de staaf.
plaatsafhankelijke interpolatiefuncties.

met

Lineaire interpolatiefuncties voor Ф

met

met

Totale massamatrix

[M0]

[MM1]
naar boven

[MN1]

Theorie van de verplaatsingsmethode; 3
dimensionaal
Inhoud
1. Statische berekeningen ALGEMEEN; geometrisch lineair
2. Implementatie in het raamwerkprogramma
3. Verwerken van voorgeschreven verplaatsingen
4. Verwerken aanwezigheid van scharnieren (3-dimensionaal)

5. Vlasov torsietheorie
6. Excentrische aansluitingen
7. Statische berekeningen; GEOMETRISCH niet-lineair
8. Berekening wapening
9. Bepaling Eigenfrequenties
10. Multi modale analyse (aardbevingsbelasting)
11. Doorsnedecontroles

Voor enkele algemene achtergronden: Een aantal basisbegrippen
Zie ook:
Educatieve weergave stijfheidsmatrix enkele staaf 3D.
Educatieve weergave stijfheidsmatrix gehele raamwerk 2D en 3D
Educatieve weergave conversie staafbelastingen naar primaire
knoopbelastingen 2D
Educatieve weergave krachtvector op de knopen 2D en 3D
Educatieve weergave verplaatsingsvector van de knopen 2D en 3D

1. Statische berekeningen ALGEMEEN; geometrisch lineair

Hieronder wordt een korte samenvatting van de theorie gegeven. Voor
uitgebreidere beschrijvingen wordt doorverwezen naar de literatuur, die
op dit gebied in overvloed aanwezig is.
De methode is “verplaatsingsmethode” genoemd omdat als de
basisonbekenden de verplaatsingen va n de knopen van het raamwerk
worden genomen. Bij een 3-dimensionaal raamwerk betreft dit zes
vrijheidsgraden: translatie in X-, Y- en Z-richting (U) en
hoekverdraaiingen rondom de X-, Y- en Z-as (phi).

De verplaatingsvector van een knoop wordt als volgt genoteerd:

[1.1]
Op een knoop werken ook zes krachten: puntlasten in X- en Y-richting en
momenten rondom de X-, Y- en Z-as.

De krachtvector van een knoop wordt als volgt genoteerd:

[1.2]
Een staaf e vormt de verbinding tussen twee knopen i en j,

De verplaatsingsvector van staaf e wordt als volgt genoteerd:

[1.3]
De krachtvector van staaf e wordt als volgt genoteerd:

[1.4]
De aanwezigen staafbelastingen moeten naar equivalente primaire
knoopbelastingen worden getransformeerd, omdat de diverse graden van
vrijheid geconcentreerd geconcentreerd zijn ter plaatse van de knopen.
Daarbij wordt de aard van de staafaansluiting aan de knoop in rekening
gebracht; zoals scharnieren en verende staafaansluitingen
Deze krachten worden opgeteld bij eventueel aanwezig knoopbelastingen;
opgenomen in de krachtsvector ke
Daartoe worden de knopen in gedachten compleet vastgehouden (denk
ook aan de ouderwetse handmethode Cross) en de krachtswerking aan de
beide uiteinden van de staven bepaald.
De daarbij behorende verplaatsingen t.p.v. de knopen zijn daarbij gelijk
aan nul voor de primaire knoopvector staafbelastingen kp.

Equivalente knoopbelastingen overeenkomstig het globale systeem
assenstelsel
De stijfheidsmatrix Se geeft het verband tussen ke en ve als volgt weer:
[1.5]

[1.6]
waarin:
E = Elasticiteitsmodulus
G = Glijdingsmodulus
A = Oppervlak van de staaf
Ixx = Wringtraagheidsmoment van de staaf om de lokale staaf x-as
Iyy = buig traagheidsmoment van de staaf om de lokale Y-as (ook
kwadratisch oppervlaktemoment genoemd)
Izz = buig traagheidsmoment van de staaf om de lokale Z-as (ook
kwadratisch oppervlaktemoment genoemd)
l = Lengte van de staaf

Als een raamwerk uit n staven bestaat wordt de totale stijfheidsmatrix S
van het raamwerk als volgt bepaald:
[1.10]
Uit de basisvergelijking k = S.v wordt na het opbouwen van de
krachtvector k en systeemstijfheidsmatrix S de onbekende vector v
opgelost m.b.v. de methode Crout-Choleski. In wezen betreft dit een
slimme methode om n lineaire vergelijkingen met n onbekenden op te
lossen.
Om te zorgen dat de matrix S nabij de hoofddiagonaal zo weinig mogelijk
nullen heeft, vindt in het programma een automatische hernummering van
de door de gebruiker ingevoerde knoopnummers plaats. Hierdoor wordt
de bandbreedte van de diagonaaltermen zo klein mogelijk gemaakt. Dit
bespaart geheugen en rekentijd.
Nadat de vector v uitgerekend is worden m.b.v.
via
postprocessing de krachten in de staven bepaald (waarbij de primaire

knoopbelastingen, als gevolg van de staafbelastingen, nog moeten worden
opgeteld).
Waarbij de primaire knoopbelastingen, als gevolg van de staafbelastingen,
nog moeten worden afgetrokken.

De resulterende staafkrachtvector is
In kp is de invloed van de staafbelastingen verwerkt

Voor het oplossen van
wordt de methode van LU-decompositie
toegepast; zie b.v.: https://nl.wikipedia.org/wiki/LU-decompositie
Zie verder ook:
Theorie elastische Eulerse knik; Theorie elastische knik
Theorie knik en kip volgens EC3
Theorie knik volgens EC5
Voorbeelden Algemene Geïntegreerde Methode (knik en kip)

naar top

2. Implementatie in het raamwerkprogramma (3-dimensionaal)
Omdat de assen van staven veelal niet samenvallen met de X-as van het
globale assenstelsel moeten de matrices volgens [1.7] – [1.9] worden
aangepast voor deze andere liggingen.
In het programma worden de stijfheidsmatrices daarom ook meer
fundamenteel opgebouwd.
Deze aanpak zal hieronder kort worden beschreven.

fig. 2.1 Boven: Staaf met aangegeven gegeneraliseerde spanningen;
Onder: positieve kracht- en verplaatsingsrichtingen

fig. 2.2 a. vervormingen van de staaf in het

vlak

b. vervormingen van de staaf in het

vlak

c. vervormingen van de staaf in het

vlak

Voor een enkel vrij staafuiteinde geldt:

[2.1]
met
ε = de rekken
C = de combinatiematrix
= verplaatsingsmogelijkheden van het vrije staafuiteinde (lokale
assenstelsel)
of uitgeschreven:

[2.2]

fig. 2.3 Raamwerkstaaf in een driedimensionale ruimte

fig. 2.4 a. Transformatie van het globale assenstelsel naar een
assenstelsel betrokken op de projectie van de staaf in het XOY vlak à hoek
α
b. Transformatie van
- assenstelsel naar een stelsel dat
t.o.v. hiervan over een hoek ß om de ya as gedraaid is à hoek β
c. Transformatie van
- assenstelsel naar het
stelsel,
dat t.o.v. het eerste over een hoek g om de xβ - as is gedraaid à hoek γ

[2.3]
met

= verplaatsingen volgens het lokale assenstelsel
T = transformatiematrix
v = verplaatsingen volgens het globale staafassenstelsel
of uitgeschreven voor punt i:

[2.4]
met

Voor de totale transformatiematrix geldt:
De = C.Te

[2.5]
De

wordt de differentiematrix genoemd.
De stijfheidsmatrix voor de staaf t.o.v. het globale assenstelsel wordt nu
als volgt bepaald:
[2.6]

met
= getransponeerde van matrix
Voor een 3-dimensionaal raamwerk waarbij de staven aan beide zijden
vast verbonden zijn geldt:

[2.7]

[2.8]

[2.9]

met
= totale bekende systeemkrachtvector voor belastinggevallen 1…n
= totale bekende systeemstijfheidsmatrix
= op te lossen totale systeemverplaatsingsvector voor
belastinggevallen 1…n

Na het oplossen van
uit
het globale systeemassenstelsel)

geldt

(volgens

De resulterende staafkrachtvector is
In kp is de invloed van de staafbelastingen verwerkt.

Voor de transformatie van

volgens het globale systeemassenstelsel naar

de lokale staafassenstelsels geldt:
Voor T zie formule [2.4].

Zie verder voor verdere literatuur o.a.: MATRIX STRUCTURAL
ANALYSIS of MATRIX ANALYSIS OF STRUCTURES
naar top

3. Verwerken aanwezigheid van voorgeschreven verplaatsingen
Teneinde een stabiele constructie te verkrijgen moeten van een aantal
vrijheidsgraden de waarden van te voren voorgeschreven c.q. bekend zijn;
anders is er geen statisch evenwicht van de constructie aanwezig.
Als deze vrijheidsgraad een waarde heeft gelijk aan nul is, dan betreft het
een starre oplegging in de richting van de betreffende vrijheidsgraad.
Theoretisch gezien kan het stelsel k = S.v worden gereduceerd tot alleen
de vrijheidsgraden die niet voorgeschreven zijn overblijven, maar dat zou
de systematische opbouw van de matrices en vectoren in de war brengen.
De hierna gegeven praktische aanpak tast de afmetingen van de systeem
stijfheidsmatrix en de verplaatsings- en krachtvectoren niet aan.
Stel dat vj is gegeven voor vrijheidsgraad j (voor een starre oplegging
geldt vj = 0).
De volgende modificaties worden dan in S en k aangebracht:

Indien vj <> 0

Indien vj = 0

Zie verder: invoeren voorgeschreven verplaatsingen 3D

naar top

4. Verwerken aanwezigheid van scharnieren (3-dimensionaal)
De invloed van scharnieren wordt direkt verwerkt in (zie vgl. [2.7])

[4.1]
Vier algemene gevallen worden onderscheiden:
1.

Geen scharnieren à f1= 4, f2 = 2, f3 = 4, f4 = 4, f5 = 2, f6 = 4, f7 =1

2.

Alleen scharnier linkerzijde (knoop I; is laagst genummerde knoopnummer)
2.1 Rotatie om X-as is vrij à f1= 4, f2 = 2, f3 = 4, f4 = 4, f5 = 2, f6 = 4, f7 =0
2.2 Rotatie om Y-as is vrij à f1= 4, f2 = 2, f3 = 4, f4 = 0, f5 = 0, f6 = 3, f7 =1
2.3 Rotatie om Z-as is vrij à f1= 0, f2 = 0, f3 = 3, f4 = 4, f5 = 2, f6 = 4, f7 =1
2.4 Rotatie om X-as en Y-as is vrij à f1= 4, f2 = 2, f3 = 4, f4 = 0, f5 = 0, f6 = 3, f7 =0
2.5 Rotatie om X-as en Z-as is vrij à f1= 0, f2 = 0, f3 = 3, f4 = 4, f5 = 2, f6 = 4, f7 =0
2.6 Rotatie om Y-as en Z-as is vrij à f1= 0, f2 = 0, f3 = 3, f4 = 0, f5 = 0, f6 = 3, f7 =1
2.7 Rotatie om X, Y en Z-as is vrij (bolscharnier) à f1= 0, f2 = 0, f3 = 3, f4 = 0, f5 = 0, f
6= 3, f7 =0

3.

Alleen scharnier rechterzijde (knoop J; is hoogst genummerde knoopnummer)
3.1 Rotatie om X-as is vrij à f1= 4, f2 = 2, f3 = 4, f4 = 4, f5 = 2, f6 = 4, f7 =0
3.2 Rotatie om Y-as is vrij à f1= 4, f2 = 2, f3 = 4, f4 = 3, f5 = 0, f6 = 0, f7 =1
3.3 Rotatie om Z-as is vrij à f1= 3, f2 = 0, f3 = 0, f4 = 4, f5 = 2, f6 = 4, f7 =1
3.4 Rotatie om X-as en Y-as is vrij à f1= 4, f2 = 2, f3 = 4, f4 = 3, f5 = 0, f6 = 0, f7 =0
3.5 Rotatie om X-as en Z-as is vrij à f1= 3, f2 = 0, f3 = 0, f4 = 4, f5 = 2, f6 = 4, f7 =0
3.6 Rotatie om Y-as en Z-as is vrij à f1= 3, f2 = 0, f3 = 0, f4 = 3, f5 = 0, f6 = 0, f7 =1

3.7 Rotatie om X, Y en Z-as is vrij (bolscharnier) à f1= 3, f2 = 0, f3 = 0, f4 = 3, f5 = 0, f
6= 0, f7 =0
4.

Aan beide zijden scharnier (knoop I en knoop J)
4.1 Rotatie om X-as is vrij à f1= 4, f2 = 2, f3 = 4, f4 = 4, f5 = 2, f6 = 4, f7 =0
4.2 Rotatie om Y-as is vrij à f1= 4, f2 = 2, f3 = 4, f4 = 0, f5 = 0, f6 = 0, f7 =1
4.3 Rotatie om Z-as is vrij à f1= 0, f2 = 0, f3 = 0, f4 = 4, f5 = 2, f6 = 4, f7 =1
4.4 Rotatie om X-as en Y-as is vrij à f1= 4, f2 = 2, f3 = 4, f4 = 0, f5 = 0, f6 = 0, f7 =0
4.5 Rotatie om X-as en Z-as is vrij à f1= 0, f2 = 0, f3 = 0, f4 = 4, f5 = 2, f6 = 4, f7 =0
4.6 Rotatie om Y-as en Z-as is vrij à f1= 0, f2 = 0, f3 = 0, f4 = 0, f5 = 0, f6 = 0, f7 =1
4.7 Rotatie om X, Y en Z-as is vrij (bolscharnier) à f1= 0, f2 = 0, f3 = 0, f4 = 0, f5 = 0, f
6= 3, f7 =0

Uitgeschreven geeft dit m.b.v.

naar top

5. Vlasov torsietheorie (3-dimensionaal)
De typische torsiespanningen overeenkomstig De Saint Venant treden
alleen op als welving van de doorsneden vrij kan optreden. In de
ingenieurspraktijk is dit echter vaak niet het geval. Indien welving wordt
voorkomen worden lokale axiale spanningen geïntroduceerd. Deze
spanningen nemen af met de afstand tot het punt waar de welving wordt
verhinderd, maar zijn merkbaar over een significant deel van de lengte
van de staaf. In massieve en dunwandige gesloten staafdoorsneden
kunnen deze spanningen vaak verwaarloosd worden. In dunwandige open
staafdoorsneden kunnen deze spanningen echter relatief groot zijn. Verder
wordt de stijfheid van dunwandige open staafdoorsneden sterk verhoogd
bij beperking van de vervormingen als gevolg van welving.

Vrije welving (a) en verhinderde welving (b)
Differentiaal Vergelijking
In 1940 ontwierp V.Z. Vlasov een torsietheorie waarin verhinderde
welving is opgenomen. De theorie wordt ook wel “welvings-torsie” of
“niet uniforme torsie” genoemd. Daarnaast wordt de torsietheorie van De
Saint Venant “cirkel theorie” of “uniforme torsie” genoemd. In de theorie
van Vlasov is de specifieke torsie niet constant langs de x-as.

Verplaatsing van een punt door rotatie van de doorsnede

De rotatie van de staafdoorsnede volgt uit de volgende
differentiaalvergelijking:

waarin GIt is de torsiestijfheid, ECw is de welvingstijfheid, φ is de
rotatiehoek langs de staafas en mx is een verdeeld torsiemoment langs de
staafas.
In het programma kunnen alleen wringmomenten via de knopen aan een
staaf worden doorgegeven, waaruit volgt: mx=0
De welvingconstantet Cw heeft als eenheid m6
De randvoorwaarden aan de staafuiteinden kunnen als volgt zijn:
Geen rotatie en geen welving (ingeklemde oplegging):
Geen rotatie en vrije welving (vork oplegging):
Vrije rotatie en geen welving:
Vrije rotatie en vrije welving (vrij)

Waarin B is het bi-moment:

Dit moment treedt op als welving wordt verhinderd. Het heeft de
ongebruikelijke eenheid Nm².

Interpretatie van het bi-moment bij een I-profiel

De Vlasov theorie reduceert tot De Saint Venant als de welvingstijfheid
nul is; het verdeelde moment is nul en de welving is dan vrij.
Stijfheid door het welvingeffect.
1. Als beide uiteinden van de staaf geen welving kunnen ondergaan dient
de torsiestijfheid It met een vergrotingsfactor te worden
vermenigvuldigd:
waarin

β waarden voor enkele doorsneden
2. Als een van de uiteinden van de staaf geen welving kan ondergaan
dient de torsiestijfheid met de volgende vergrotingsfactor te worden
vermenigvuldigd:
Dit stijfheidseffect is geïmplementeerd in het programma.
Deze methode is niet valide voor continue doorlopende staven of bij een
verandering in dwarsdoorsnede.
Voor verdere achtergronden zie ook: http://heron.tudelft.nl/50-1/4.pdf
Algemene oplossing van
met

is:

met

Beide zijden ingeklemd:

Door elimineren volgt:

Linkerzijde verhinderd; rechterzijde vrij:

; B(x=l)=0
Door elimineren volgt:

Linkerzijde vrij; rechterzijde verhinderd:

Door elimineren volgt:

Oplossingen als functie van x-coördinaat

Voorbeeld van verloop langs staafas van: St.Venant moment (Tt,x), Welvingsmoment (Tw,x) en Bimoment (Bx); welving aan weerszijden verhinderd

Voorbeeld van verloop langs staafas van: St.Venant moment (Tt,x), Welvingsmoment (Tw,x) en Bimoment (Bx); welving aan rechterzijde verhinderd

Voor x = 0

Voor x = l

Berekenen elastische spanningen als gevolg van torsie; incl. welving
In het programma kunnen de spanningen in staalprofielen zowel op
klassieke elastische wijze worden gecontroleerd als volgens NEN EN
1993-1-1 (Eurocode 3; staal).

In het onderstaande wordt weergegeven hoe de spanningen als gevolg van
torsie door het programma worden berekend (zowel voor “Elastisch” als
“Eurocode 3 (staal)”).

Voor verdere controle volgens Eurocode 3 zie verder: Achtergronden
controles volgens Eurocode 3 (staal)
Superpositie

σeq = equivalente spanning (von Mises vloeicriterium)

I-profiel:

Schuifspanningen St.Venant torsie (b)

(maximale schuifspanning in lijf als gevolg door pure torsie )

met
tf = dikte flens
tw = dikte lijf
Schuifspanningen door welving (c)
(maximale schuifspanning in flens door buigingstorsie)

met
h = totale hoogte profiel
d = h - tf
b= breedte flens
Normaalspanningen door Bi-moment (d)
met

U-profiel:

Schuifspanningen St.Venant torsie (b)
(maximale schuifspanning in flens als gevolg door pure torsie )
(maximale schuifspanning in lijf als gevolg door pure torsie )

met
tf = dikte flens
tw = dikte lijf

Schuifspanningen door welving (c)
(maximale schuifspanning in flens door buigingstorsie)

met

h = totale hoogte profiel

(maximale schuifspanning op buitenhoek flens/lijf door buigingstorsie)

met

(maximale schuifspanning in lijf door buigingstorsie)

met

Normaalspanningen door Bi-moment (d)
(maximale normaalspanning in flens door buigingstorsie; vrije zijde)

met

(maximale normaalspanning in flens door buigingstorsie; bij zijde lijf)

met

Zie verder ook:

DG09.pdf (umd.edu)

Voor de berekening van het wringtraagheidsmoment voor een willekeurig
gevormd profiel zie: Willekeurig Profiel en Prandt zeepvlies analogie.

6. Excentrische aansluitingen (3-dimensionaal)

fig. 4.1 Excentrische aangesloten raamwerkstaaf
De staaf is via oneindig stijve stukken (gedefinieerd t.o.v. globale
assenstelsel) aangesloten op de knopen i en j
Het elastisch deel van de staaf bevindt zich tussen de punten ii en jj
Teineinde de invloed van de excentrische aansluitingen in de
staafstijfheidsmatrix Se (zie vgl. [2.6] te verwerken dient deze matrix als
volgt te worden aangepast:
[6.1]
waarin

[6.2
met

[6.3]
= de getransponeerde vorm van
De staafkrachten op de gehele staaf (bij de knopen i en j) kunnen als volgt
worden berekend:

[6.4]
De staafkrachten op het elastische deel van de staaf (bij de punten ii en jj)
kunnen als volgt worden berekend:

[6.5]
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7. Statische berekeningen; GEOMETRISCH niet-lineair
Zie verder bepaling [Snl]
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8. Berekening wapening (3-dimensionaal).
Bij het berekenen van de wapening, voor respectievelijk de local Y- en Zstaafas, wordt in het programma van de volgende schematisaties
uitgegaan:
Rek-spanning relaties
Het
diagram voor beton is gegeven in onderstaande figuur
(overeenkomst Eurocode EN-1992-1-1 art. 3.1.7(2)):

Voor fck < 50 MPA geldt:
‰
‰
Voor fck >= 50 MPA geldt:

Het diagram voor staal is gegeven in onderstaande figuur (overeenkomst
Eurocode EN-1992-1-1 art. 3.27(2)); de rode lijn:

Het rekenmodel
De benodigde hoeveelheid wapening rondom repectievelijk de locale Yen Z-staafas wordt als volgt bepaald:

Uit het horizontale evenwicht volgt nu:
[8.1]
[8.2]
[8.3]
Uit het momenten evenwicht om het wapeningsstaal volgt:
[8.4]
[8.5]

[8.6]
[8.7]
[8.8]

[8.9]
Een positieve waarde voor hx is de juiste.
Substitutie van in [8.3] geeft de benodigde waarde voor As.
Invloed van dubbele buiging op de benodigde hoeveelheid
langswapening
De invloed van dubbele buiging, in aanwezigheid van een normaalkracht,
wordt overeenkomstig EN 1992-1-1 art. 5.8.9(4) in rekening gebracht:

Bij de uitvoer van de numerieke rekenresultaten is de correctie van de
benodigde wapening, als gevolg van dubbele buiging en de aanwezigheid

van een normaal drukkracht volgens formule (5.39) weergegeven in de
kolom met de tekst “Dbl. buiging”; zie onderstaand uitvoer voorbeeld.
Bij een waarde van 1.000 voor de waarden in de kolom “Dbl. buiging”
behoefde de benodigde hoeveelheid langswapening, overeenkomstig
(5.39), niet verhoogd te worden; anders gebeurt dit wel.

Bepaling dwarskracht capaciteit; berekening van
dwarskrachtwapening indien noodzakelijk
In het onderstaande zijn enige fragmenten uit NEN-EN 1992-1-1 in
relatie tot de dwarskracht capaciteit afgebeeld:

Bepaling eventueel benodigde dwarskrachtwapening:

Invloed van wringing in combinatie met dwarskracht

Controle maximum wapeningspercentage
Een controle moet worden uitgevoerd of the rek ter plaatse van de
wapening wel groter is dan de vloeigrens; daar anders bros bezwijken van
de doorsnede optreedt (de wapening moet eerst vloeien, voordat de
betonzone op stuik bezwijkt).
Indien dit niet het geval gelden de bovenstaande formules niet.

Bij grote hoeveelheden benodigde wapening kan deze beperking optreden
(wordt door het programma gecontroleerd).

[5.10]
Controle minimum wapeningsgehalte
Volgens Eurocode 2 geldt:

met
bt = de gemiddelde breedte van de trekzone

fyk = karakteristieke vloeigrens wapeningsstaal
fcm = gemiddelde cilinderdruksterkte beton
fck = karakteristieke cilinderdruksterkte beton
De controle van het minimum wapeningsgehalte wordt door het
programma gecontroleerd.
Partiële coëfficiënten
Het programma heeft de partiële veiligheidscoëfficiënten voor wat betreft
het materiaal beton volgens de Eurocode 2 ingebouwd. De partiële
veiligheidscoëfficiënten voor wat betreft de belastingen moeten door de
gebruiker zelf verwerkt zijn; b.v. met behulp van de ingebouwde
mogelijkheid van belastingcombinaties; zie verder Belastingcombinaties.
Volgens Eurocode 2 geldt:
rekenwaarde druksterkte beton (cilinderdruksterkte)
fck = karakteristieke cilinderdruksterkte beton
; per land eventueel aan te passen (default waarde EN 1992-1-1)
; per land eventueel aan te passen (default waarde EN 1992-1-1)
rekenwaarde vloeigrens wapeningsstaal

fyk = karakteristieke vloeigrens wapeningsstaal
; per land eventueel aan te passen (default waarde EN 1992-1-1)
maximale toelaatbare schuifspanning zonder dwarskrachtwapening
; per land eventueel aan te passen (default waarde EN 19921-1)
; per land eventueel aan te passen (default waarde EN 1992-1-1)
; met d = effectieve hoogte in mm
= verhouding buigwapening/betondoorsnede
= normaalspanning
Invloed van wringing en dwarskracht op elkaar
Het programma betrekt ook het aanwezige wringende moment om de
staafas bij de vraag of een vorm van schuifkracht wapening noodzakelijk
is. Hierbij wordt formule (6.31) uit EN 1992-1-1 gebruikt; zie
onderstaand tekstfragment:

Voor wijziging van de partiële materiaalcoëfficiënten zie verder:
Materiaal coëfficiënten Eurocode 2
Scheurwijdte berekening volgens NEN-EN 1992-1-1; zie ook keuze
voor scheurwijdteberekening

Opmerking: voor de bepaling van σs wordt in het programma bij de
belastingCOMBINATIES gerekend zonder vermenigvuldigingsfactoren
voor de samenstellende BASISbelastingen.
Het uitgangspunt is dat de combinatie van BASISbelastingen zonder
vermenigvuldigingsfactoren als gebruiksbelasting aanwezig zijn t.b.v. de
berekening van de scheurwijdte.
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9. Bepaling Eigenfrequenties (3-dimensionaal)
De vergelijking van vrije trillingen, zonder demping is als volgt:
[9.1]
waarin:
[S] = de stijfheidsmatrix met alleen de vrije verplaatsingen; zie formule
[2.7]
[M] = de massa matrix, overeenkomend met alleen de vrije verplaatsingen
U = de verplaatsingsvector (Eigenvector)
De massamatrix kan op drie wijzen worden gevuld:
- Geconcentreerde massamatrix
Bij deze wijze worden alleen de massatermen, gerelateerd aan de
translaties, op de hoofddiagonaal gezet.
De geconcentreerde massamatrix van staaf e t.o.v. het lokale assenstelsel
is:

-

Consistente massamatrix (exclusief traagheid rotatie-effecten) symmetrisch
De consistente massamatrix van staaf e t.o.v. het lokale assenstelsel is:

[9.2]
-

Consistente massamatrix (inclusief traagheid rotatie-effecten) –
symmetrisch
Zie b.v. tmg-a _891.a8.doc (adina.com); pagina 77

[9.2a]
Zie b.v.: Microsoft Word - thesis_report (diva-portal.org) of. J-SPrzemieniecki-Theory-of-matrix-structural-analysis-pdf.pdf - PDFCOFFEE.COM

met
A = oppervlak
r = soortelijke massa van de staaf
l = lengte van de staaf
Jp = polair massatraagheidsmoment om de lokale X-as
Iyy = buig traagheidsmoment van de staaf om de lokale Y-as
Izz = buig traagheidsmoment van de staaf om de lokale Z-as
Meestal is het verschil in uitkomsten niet groot t.o.v. de verwaarlozing
van de traagheid rotatie-effecten.

Van staafmassamatrix naar systeemmatrix
Transformatie naar het globale assenstelsel gaat als volgt:

[9.3]

met

en

[9.4]
waarin
a = de hoek van de staaf is met het globale assenstelsel in het X-Y vlak
β = de hoek van de staaf om de Ya as in het Xa , Ya , Za vlak
g = de hoek van de staaf om de Xβ as in het Xβ , Yβ , Zβ vlak
= getransponeerde vorm van
Sommatie van de massamatrices voor n staven.

[9.5]
De oplossing van vgl [9.1] kan alleen worden gerealiseerd als de
determinant van de volgende uitdrukking nul is:
[9.6]
waarin:
ω = cirkelfrequentie (rad/s)
Vergelijking [9.6] kan worden omgewerkt tot:
[9.7]
waarin:
= Eigenwaarde en

= Eigenfrequentie

(Hz).
[9.8]
De standaard vorm van een Eigenwaarde probleem is echter als volgt:

Waarbij [A] een symmetrische matrix is en [I] eenheidsmatrix is (enen op
de hoofddiagonaal en verder nullen).
Als vgl. [9.7] omgezet wordt in
dan is het product
echter niet langer symmetrisch meer; voor een efficiënt
rekenproces is dit echter wel noodzakelijk.
Teneinde de symmetrie terug te verkrijgen wordt de volgende werkwijze
gevolgd:
Door middel van Cholesky decompositie wordt de stijfheidsmatrix (deze
is symmetrisch en positief definiet) als volgt gedecomponeerd:
waarin:
[L] = de lage driehoekige matrix (hoofddiagonaal en daar beneden)
[L]T= de getransponeerde vorm van [L]
Vermenigvuldiging van vgl. [9.7] met [L]-1 geeft:
[9.9]
waarin:
Matrix [A] is symmetrisch en heeft dezelfde Eigenwaarden als het
originele probleem.
De originele Eigenvectoren U worden weer als volgt verkregen:
[9.10]
Vergelijking [9.9] wordt met behulp van de QL/QR iteratieve
rekenmethode opgelost (met tridiagonalisatie). Voor de details van deze
vrij complexe methode wordt kortheidshalve naar de literatuur verwezen.
(b.v. http://www.math.wsu.edu/faculty/watkins/pdfiles/uqr2.pdf)
De uitkomsten worden zodanig gesorteerd dat de laagste Eigenfrequenties
(hoogste Eigenwaarden) vooraan staat in de uitvoer. Per
Eigenwaarde/Eigenfrequentie is de maximale waarde in een Eigenvector
op 1 genormeerd.
Alle Eigenwaarden worden uitgerekend, maar de gebruiker geeft op welk
aantal uitgevoerd dienen te worden.
In het algemeen: de Eigenvector U van een matrix [A] is de vector voor
welke het volgende geldt:

[A].U =
λ.U
[9.11]
waarin
λ is een scalaire waarde, genoemd de ‘Eigenwaarde’.
Dit betekent dat de lineaire transformatie van [A] op vector U is geheel
gedefinieerd is door λ.
Vergelijking [9.11] kan als volgt worden herschreven:
λ.U - [A].U = 0
à U.( λ.[I] - [A]) =
0
[9.12]
waarin
[I] de eenheidsmatrix id met dezelfde afmetingen als [A].
Zie verder ook: Achtergronden bij het programma
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10. Multi modale analyse (aardbevingsbelasting)
Met behulp van multi modale respons analyse kunnen de effecten van een
aardbevingsbelasting worden berekend.
Belangrijk is te beseffen dat het onderstaande vanaf punt 8.4 een
benaderende aanpak is.
10.1. Als eerste stap van een multi modale response spectrum analyse
worden Eigenfrequenties en Eigenvectoren berekend; zie ook 8. Bepaling
Eigenfrequenties
10.2. Factoren van modale participatie, Gxn, Gyn, Gzn in resp. X-, Yen Z-richting, voor de response van een seismische actie worden als volgt
bepaald:
Stel Φn is de Eigenvector voor mode n; dan geldt:

waarin:

M is de massamatrix
i staat voor het aantal knopen
Ix is een vector met elementen gelijk aan 1 voor translatievrijheidsgraden in X-richting en alle
andere elementen gelijk aan 0
Iy en Iz op gelijksoortige wijze

φxi,n is het element van Φn overeenkomende met de vrijheidsgraad in X-richting voor knoop i
φyi,n en φzi,n op gelijksoortige wijze
mxi is het element van M overeenkomende met de vrijheidsgraad in X-richting voor knoop i
myi en mzi op gelijksoortige wijze
De grootte van modale participatiefactoren is afhankelijk van de wijze waarop de Eigenvectoren
Φn geschaald zijn.
In het programma is elke Eigenvector Φn geschaald op een maximale waarde van 1.
De relatieve grootte van de modale participatiefactoren bepaalt de predominante richting van de
betreffende Eigenmode.

10.3. De modale effectieve massa’s in X-, Y- en Z-richting, MXn, MYn en
MZn,zijn:

De som van de modale effectieve massa’s in resp. X-, Y- en Z-richting is gelijk aan de totale massa
van het raamwerk (apart in elke richting).
De modale piekreactiekrachten voor Eigenmode n zijn:

Modale respons spectrum analyse van een constructie met meerdere vrijheidsgraden

10.4. Piek modale seismische actie effecten worden in de X-, Y- en Zrichting als volgt apart berekend:
- Voor elke Eigenmode n wordt de spectrale verplaatsing in X-richting,
SdX(Tn), berekend uit het versnellingsspectrum als SdX(Tn)= (Tn/2π)2.
SaX(Tn)
In Y- en Z- richting op gelijksoortige wijze.
- De knoopverplaatsingsvector van het raamwerk in Eigenmode n als
gevolg van de seismische belasting in X-richting wordt berekend als UXn
=SdX(Tn).GXn.Φn
In Y- en Z- richting op gelijksoortige wijze.
De piek modale seismische actie effecten zijn per Eigenmode exact. Ze
treden echter op verschillende tijdstippen op en kunnen alleen bij
benadering worden gecombineerd.
In het programma wordt gebruik gemaakt van de “Complete Quadratic
Combination” regel (CQC):

EE = het maximum seismische effect als gevolg van gecorreleerde
Eigenmodes (verplaatsingen, spanningen, eenheidswaarden en
staafkrachten).
EEi en EEj zijn de piekwaarden voor de seismische actie effecten in
Eigenmodes i en j
De grootte van de correlatie tussen Eigenmode i en j wordt benaderd
d.m.v. een correlatiefactor ri,j

met
xi en xj zijn de viskeuze demping ratio’s in Eigenmodes i en j
In het programma wordt voor xi en xj als waarde 0.05 aangehouden
λ=Ti/Tj
De CQC regel geeft alleen de absolute waarde voor de piek response
waarden.
In EN 1998-1 art. 4.3.3.3.1(3) is aangegeven dat de som van de in
rekening gebrachte effectieve modale massa’s minimaal 90 % dient te zijn
van de totale massa van constructie; het programma houdt echter rekening
met ALLE Eigenmodes.
Bij de berekeningen van spanningen c.q. eenheidswaarden worden deze
per Eigenmode apart berekend (met zowel positieve als negatieve
waarden voor de betreffende Eigentrillingsvector) en daarna gesommeerd
m.b.v. bovenstaand beschreven CQC regel.
Dit heeft als belangrijk voordeel dat per Eigenmode de juiste tekens voor
de staafkrachten in rekening worden gebracht. Voor de niet lineaire
invloed van de axiale normaalkracht zie onderstaand punt 7.6
10.5. Combinatie van de effecten van een aardbeving Ex, Ey en Ez in
respectievelijk X-, Y- en Z-richting, naar een totaal effect E, vindt in het
programma plaats m.b.v. de SRSS (‘Square Root of the Sum of the
Squares’) regel:
Dit is de wijze waarop de effecten van aparte aardbevingsexcitaties in
resp. X-, Y- en Z-richting in rekening worden gebracht als totaal effect.
10.6. Spannings- en eenheidswaarden (unity check) berekeningen
10.6.1 Algemeen

Omdat bij de toepassing van de CQC en SRSS regels onderliggende
tekens van de diverse grootheden verdwijnen hebben de eindresultaten
(zoals normaalkrachten, dwarskrachten en momenten) alleen positieve
waarden.
In het programma vindt de berekening van de spanningen en
eenheidswaarden daarom plaats vanuit de afzonderlijke Eigenmodes en
de drie aardbevingsrichtingen afzonderlijk (globale X-, Y- en Z-richting;
in zowel positieve als negatieve richting); met behoud van de juiste
tekens. De afzonderlijke waarden (met positieve of negatieve waarden)
worden pas daarna onderworpen aan de CQC en SRSS regels.
10.6.2 Spanningscontrole staalconstructies (volgens NEN 1993-1-1)
De vergelijkingen voor de ontwerpcontrole van staalconstructies zijn
geschreven in termen van eenheidswaarden die een niet-lineaire functie
van de axiale normaalkracht in de staven zijn.
De eenheidswaarden kunnen daarom niet worden berekend in elke
Eigenmode apart.
Dit wordt opgelost door eerst de maximale axiale normaalkracht in een
staaf te berekenen over alle Eigenmodes. De eenheidswaarden worden
vervolgens geëvalueerd Eigenmode voor Eigenmode, ervan uitgaande dat
de maximale axiale kracht-reductiefactor constant blijft voor alle
Eigenmodes.
De eenheidswaarde voor de staaf wordt dan benaderd door een dubbele
som modale combinatiemethode (CQC methode). Deze aanpak verbetert
de nauwkeurigheid en is nog steeds conservatief.
Literatuur:
Seismic Design, Assessment and Retrofitting of Concrete Buildings
Based on EN-Eurocode8
MICHAEL N. FARDIS
Springer
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11. Doorsnedecontroles
Voor verdere achtergronden zie verder:
Theorie elastische Eulerse knik
Achtergronden Eurocode 3 (staal)
Achtergronden Eurocode 5 (hout)
Zie ook definitie eenheidswaarde

Zie verder ook:
Formules grootheden standaard staalprofielen
Achtergronden bij het programma
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Inlezen gegevens
Met behulp van deze menu-ingang kunnen de gegevens van een reeds
opgeslagen probleem worden ingelezen.
Voor 2 dimensionale problemen geldt:
De standaard extensie (karakters achter de ‘.’) is in dit programma
Framework2D.
In het verleden was dit de ietwat cryptische benaming RWI
Voor 3 dimensionale problemen geldt:
De standaard extensie (karakters achter de ‘.’) is in dit programma
Framework3D.
In het verleden was dit de ietwat cryptische benaming R3I
Om comptabiliteit te blijven houden met het verleden zijn de oude
bestands extensies echter nog steeds te gebruiken.
Het programma houdt een lijst bij van de maximaal 10 laatst ingelezen
bestanden. Door op één hiervan te klikken kan een bestand heel snel
worden ingelezen zonder dat een dialoogscherm wordt geopend:

M.b.v. de menu-ingang “Wissen lijst” kan een selectie van deze
bestanden in deze lijst worden verwijderd.
Als u een nieuw probleem inleest wordt het eventueel reeds aanwezige
probleem in de computer overschreven en is daarmee verdwenen.
Onder de dialoog wordt een plaatje van de geometrie van het raamwerk
gegeven ter ondersteuning van de keuze; zie figuur onder.

Hint voor de gevorderde gebruiker
In het bijzonder de Framework2D en Framework3D (in het verleden
RWI of R3I) databestanden zijn eventueel via elke willekeurige editor
die ASCII karakters kan inlezen en schrijven toegankelijk (b.v. met de in
het programma ingebouwde editor). De data is standaard van
begeleidende teksten voorzien. De gevorderde gebruiker kan b.v.
tekstblokken uit een spreadsheet via het klembord van Windows in deze
databestanden invoegen.
Voor een voorbeeld van de opbouw van een Framework2D of
Framework3D invoerbestand activeer eerst de menucode
Initialisatie/Voorbeeld initialiseren en schrijf daarna het bestand weg en
bekijk het aangemaakte bestand.
Zie verder ook: Schrijven gegevens en Starten vanaf folder

Schrijven gegevens
Met behulp van deze menu-ingang worden de gegevens van een
ingevoerd probleem weggeschreven naar de harde schijf of diskette.
Als in het programma al een naam voor het probleem bekend is wordt
hier niet meer om gevraagd; er wordt terstond weggeschreven. Hierbij
wordt een eventueel bestand zonder meer overschreven.
Zie verder ook: Schrijven gegevens Als….

Schrijven gegevens Als
Met behulp van deze menu-ingang worden de gegevens van een
ingevoerd probleem weggeschreven naar de harde schijf of diskette.
Bij het wegschrijven wordt expliciet de naam van het probleem gevraagd.
De naam van de map zal ook bewaard worden; de volgende keren zal
deze mapnaam de standaard naam zijn voor de map waaronder de data
bewaard wordt.
Voor 2 dimensionale problemen geldt:
De standaard extensie (karakters achter de ‘.’) is in dit programma
Framework2D.
In het verleden was dit de ietwat cryptische benaming RWI
Voor 3 dimensionale problemen geldt:
De standaard extensie (karakters achter de ‘.’) is in dit programma
Framework3D.
In het verleden was dit de ietwat cryptische benaming R3I
Let op:
Programma's worden niet verondersteld om gegevensbestanden op te
slaan in de map Program Files, alleen programma’s moeten daar worden
opgeslagen.
Technisch gezien was dit de gepubliceerde regel ten minste sinds
Windows 2000 (hoewel Microsoft nooit de regel afgedwongen heeft,
programmeurs waren vrij om de regel wanneer ze maar wilden te breken).
Te beginnen met Vista heeft Microsoft besloten dat het tijd was om te
beginnen met de handhaving van de regels (de redenen omvatten
verhoogde beveiliging van het systeem en de betrouwbaarheid).
Dit programma staat daarom niet toe dat het opslaan van invoergegevens
gebeurt in 'Program Files' en 'Program Files (x86)'.
Als u het toch probeert dan verschijnt de volgende melding:

Zie verder ook: Schrijven gegevens

Verwijderen bestand
Met behulp van deze menu-ingang kan een opgeslagen probleem van de
harde schijf of diskette worden verwijderd.
Het betreffende bestand wordt geplaatst in de Windows prullenbak, zodat
het eventueel altijd nog weer teruggezet kan worden.

Importeren geometrie vanuit AutoCad in DXF
(ASCII) formaat
Met behulp van deze menu-ingang kunnen lijngegevens vanuit een met
AutoCad (of daarmee compatibel programma) aangemaakt bestand in het
raamwerkprogramma worden ingelezen.
Het in te lezen bestand moet van het type DXF (Drawing Exchange
Format) zijn en zijn weggeschreven in ASCII formaat (niet in binair
formaat).
Dit raamwerkprogramma leest in het aangeboden DXF bestand alleen de
entiteiten in welke met de volgende AutoCad commando’s zijn
aangemaakt:
a. LINE of 3DLINE
b. POLYLINE
c. 3DPOLY
Alle andere entiteiten worden door het raamwerkprogramma genegeerd.
Wel mogen bovengenoemde typen lijnentiteiten willekeurig afwisselend
worden gebruikt.
Let op: zorg dat in AutoCad de lijnentiteiten welke aan elkaar verbonden
zijn dezelfde coördinaten aan het uiteinde bezitten, omdat anders de
lijnentiteiten in het raamwerkprogramma niet aan elkaar verbonden zijn,
hoewel dit visueel wel zo lijkt te zijn (gezichtsbedrog).
In principe is de aangeboden data drie-dimensionaal bij de commando’s a.
en c.; bij commando b. is de polygoon 2 dimensionaal, maar via het
invoeren van een “elevation” in de Z-richting is daar een derde dimensie
op te geven (het raamwerkprogramma houdt hier rekening mee).
Voor het geval alle aangeboden Z-coordinaten gelijk zijn wordt dit door
het raamwerkprogramma geïnterpreteerd als zijnde een 2-dimensionaal
raamwerk gelegen in het X-Y vlak. Het programma schakelt dan
automatisch naar de 2-dimensionale mode over.
Voor het geval alle aangeboden Z-coordinaten NIET gelijk zijn wordt dit
door het raamwerkprogramma geïnterpreteerd als zijnde een 3dimensionaal raamwerk. Het prgramma schakelt dan automatisch naar de
3-dimensionale mode over.

De aard van de aangeboden data bepaalt dus of het programma verder in
2D of 3D werkt.
Het programma voegt automatisch een ononderbroken reeks van knoopen staafnummers toe aan de uit het DXF bestand ingelezen lijnentiteiten.
Coördinaten welke in AUTOCAD zeer dicht bij elkaar zijn ingevoerd
worden door het programma als één coördinaat beschouwd.
Als het systeem van gebruikte eenheden in Autocad is opgegeven dan kan
het raamwerkprogramma een conversie maken tussen de eenheden in
Autocad en het raamwerkprogramma voor het geval deze verschillend
zijn.

Indien in Autocad het systeem van eenheden niet aangegeven is, dan is
het mogelijk zelf een vermenigvuldigingsfactor in te voeren.

Als een DXF bestand opnieuw wordt ingelezen verschijnt onderstaand
schermpje:

Als de knop “Ja” wordt ingedrukt worden alle staafeigenschappen,
opleggingen, belastingen e.d. op nul gesteld.

Als de knop “Nee” wordt ingedrukt worden alle staafeigenschappen,
opleggingen, belastingen e.d. NIET op nul gesteld.
Let op: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker dat in het DXF
bestand de lijnentiteiten zodanig zijn ingevoerd dat deze door het
Framework programma geïnterpreteerd kunnen worden als een
verzameling van lijnstukken welke elk aan de beide uiteinden aan een
knoop verbonden kunnen worden. Daarbij dient beseft te worden dat in
een DXF bestand geen kennis aanwezig is omtrent de specifieke
eigenschappen van een raamwerk.

Ingebouwde tekst editor
Met behulp van deze menu-ingang kan een teksteditor worden geopend.

Het programma houdt een lijst bij van de maximaal vier laatst ingelezen
bestanden. Door op één hiervan te klikken kan een bestand heel snel
worden ingelezen zonder dat een dialoogscherm wordt geopend.
Boven de numerieke uitvoer kan een door de gebruiker te definiëren
bitmap worden afdrukt; zie ook: Bedrijfslogo
De interne editor heeft bij de 32 bits versie RTF (Rich Text Format)
mogelijkheden en een theoretische capaciteit van maar liefst 2 gigabyte.
Bij RTF kunnen verschillende lettertypen en stijlen in één document
worden opgenomen
Extensies bestandsnamen
Het programma gebruikt verschillende extensies voor het tonen van de
numerieke invoer- en rekenresultaten in deze ingebouwde tekst editor.
2- dimensionaal
- voor de echo van de invoergegevens: .Echo2D
- voor de primaire uitvoergegevens (incl. invoergegevens): .OutP2D

- voor de secundaire uitvoergegevens: .OutS2D (zie ook keuzes bij
numerieke uitvoer)
- voor de secundaire van alleen eenheidswaarden: .OutUC2D (zie ook
keuzes bij numerieke uitvoer)
3- dimensionaal
- voor de echo van de invoergegevens: .Echo3D
- voor de primaire uitvoergegevens (incl. invoergegevens): .OutP3D
- voor de secundaire uitvoergegevens: .OutS3D (zie ook keuzes bij
numerieke uitvoer)
- voor de secundaire van alleen eenheidswaarden: .OutUC3D (zie ook
keuzes bij numerieke uitvoer)
Deze interne editor ondersteunt het inlezen
en schrijven
bestanden met bovenstaande bestands extensies.

van

Zie onderstaand fragment van de uitvoer van een berekening (zonder
bitmaps):
Dit betreft een relatief eenvoudig raamwerk.
Ten dienste van een verkenning van de mogelijkheden van het
programma.
Opslag onder: Voorbld.OutputP2D
Hoek zwaartekracht met X-as globale assenstelsel is:
[graden]

**** I N V O E R G E G E V E N S

** K N O O P G E G E V E N S
Knoop nr.

X-coordinaat
[m]

****

**
Y-coordinaat
[m]

----------------------------------------------------1

0.000

9.000

2

0.000

3.000

90.00

3

-0.150

0.000

4

6.150

0.000

5

6.000

3.000

6

6.000

9.000

7

6.150

1.500

8

10.000

5.500

9

10.000

9.000

** S T A A F G E G E V E N S
Staaf nr.

**

Beginknoop Eindknoop E-modulus

Soort.mas.

Oppervl.

Traagheidsmom.
[kN/m2]

[kg/m3]

[m2]

[m4]
----------------------------------------------------------------------------1

1

2

210000000

7850

0.03000

2

3

210000000

7850

0.01500

0.00020000
2
0.00002000

De RTF tekst kan ook als zodanig naar de printer worden gestuurd. Als
dit een kleurenprinter is dan gebeurt dit ook in kleur.
Bij de ingebouwde editor is het ook mogelijk via “kopiëren en plakken”
grafische afbeeldingen op te nemen; zie onderstaande figuur als
voorbeeld.

De verschillende belastingen kunnen actief of niet actief zijn. Niet actieve
belasting zijn rood gekleurd; zie voor een voorbeeld hieronder:

Knoppenbalk algemene opties
M.b.v. de knop
M.b.v. de knop

kan een bestand ingelezen worden
kan de inhoud weggeschreven worden

M.b.v. de knop

kan de inhoud naar de printer gestuurd worden

M.b.v. de knop
ingesteld worden
M.b.v. de knop

kunnen enige voor de printer specifieke zaken
kunnen wijzigingen ongedaan worden gemaakt

M.b.v. de knop
kan een selectie verwijderd worden
M.b.v. de knop
kan de inhoud van de selectie naar het Windows
klembord worden gekopieerd. De toetscombinatie Ctrl+C heeft dezelfde
functie.
M.b.v. de knop
kan de inhoud van het Windows klembord naar de
editor verplaatst worden. De toetscombinatie Ctrl+V heeft dezelfde
functie.
M.b.v. de knop
kan de tekst (eventueel met figuren) omgezet worden
in PDF (Portable Document Format); het resultaat wordt daarna
automatisch in Adobe Reader getoond. (https://get.adobe.com/nl/reader/)
M.b.v. de knop
wordt de tekst (eventueel met figuren) in Microsoft
WORD getoond (https://www.microsoft.com/nl-nl/download/default.aspx)
M.b.v. de knop
wordt de tekst (eventueel met figuren) in OpenOffice
WRITER getoond (https://www.openoffice.org/) of LibreOffice WRITER
(https://www.libreoffice.org/)

Let op!!
In
,
en
worden alleen figuren getoond als deze figuren eerst
zijn aangemaakt m.b.v. het gebruik van onderstaande knoppen van de
ingebouwde teksteditor.

Knoppenbalk plotten figuren tussen de tekst bij de
basisuitvoer.
Indien alleen een echo van de invoergegevens wordt getoond zijn de
volgende knoppen aanwezig:
M.b.v. de knop
de tekst getoond.

wordt de grafische weergave van de geometrie tussen

M.b.v. de knop
wordt de grafische weergave van de staafbelastingen
tussen de tekst getoond.
M.b.v. de knop
wordt de grafische weergave van de
knoopbelastingen tussen de tekst getoond.

M.b.v. de knop
wordt de grafische weergave van ALLE figuren
tussen de tekst getoond.
M.b.v. de knop
kunnen een aantal opties voor de grafische
afbeeldingen worden ingesteld; zie verder:
Opties plotten 2D en Opties plotten 3D
Indien de berekening is uitgevoerd zijn de volgende knoppen aanwezig:
M.b.v. de knop
wordt de grafische weergave van de verplaatsingen
tussen de tekst getoond.
M.b.v. de knop
wordt de grafische weergave van de
normaalkrachten tussen de tekst getoond.
M.b.v. de knop
wordt de grafische weergave van de dwarskrachten
tussen de tekst getoond.
M.b.v. de knop
wordt de grafische weergave van de momenten tussen
de tekst getoond.
M.b.v. de knop
wordt de grafische weergave van de oplegkrachten
tussen de tekst getoond.
Voor het geval een Eigenfrequentie berekening is uitgevoerd
verschijnen onderstaande knoppen:
M.b.v. de knop
tekst getoond.

worden de diverse Eigentrillingsvormen tussen de

Voor het geval dat bij een 2-dimensionaal raamwerk invloedslijnen zijn
berekend verschijnen onderstaande knoppen:
M.b.v. de knop
getoond.

worde de diverse invloedslijnen tussen de tekst

Knoppenbalk plotten figuren tussen de tekst bij de numerieke
uitvoer (post processing).
Bij het afdrukken van de numerieke data worden de volgende knoppen
getoond:

M.b.v. de knop worden, afhankelijke van de gemaakte keuzen bij
Numeriek 2D of Numeriek 3D, per staaf de betreffende figuren tussen de
tekst getoond.
M.b.v.
kan eventueel de grootte van de ingesloten
figuren worden aangepast.
Het invoegen van figuren kan indien gewenst worden gestopt door,
tijdens het invoegen van de figuren, met de muis te klikken op deze
teksteditor.
Let op!!
Bestanden met veel figuren kunnen een grote omvang verkrijgen, vooral
als het bitmaps betreft.
De capaciteit van de ingebouwde teksteditor kan dan tekortschieten om
alle figuren op te kunnen nemen.
Door op de knop
te klikken kan het formaat van de figuren in
een vector formaat worden afgebeeld:
Dit vector formaat neemt minder ruimte in beslag dan het geval is bij
bitmaps.
Voor het geval niet voor het vector formaat is gekozen kunnen de figuren
tussen de tekst in 256 kleuren of 256 grijstinten worden afgebeeld:

Bij het automatisch tussenvoegen van vele figuren kan dit even duren.
Zie verder ook:
Instellen externe programma's als interface
Kop uitvoer
Kaderlijnen
Bedrijfslogo
Toelichting Numerieke Uitvoer Rekenresultaten

Berekening starten
M.b.v. deze optie kan, in het geval een probleem is ingevoerd of
ingelezen, de berekening worden gestart.
Tijdens de berekening wordt in een scherm op elk moment weergegeven
waar het rekenproces zich bevindt. Via de scroll-list kan dit achteraf ook
nog eens worden doorgebladerd.
Na de berekening wordt op de harde schijf een uitvoerfile aangemaakt,
met een echo van de invoerresultaten en de rekenresultaten. De
uitvoerfile met de extensie RWU (2 dimensionaal) of R3U (3
dimensionaal) wordt automatisch in de externe editor geladen, waar men
de uitvoer kan bekijken en eventueel kan afdrukken op papier.
Bestaande uitvoerfiles (met extensie RWU of R3U) kunnen ook op elk
moment worden ingelezen met behulp van: Tekst editor
Zie voor verdere achtergronden ook StartBerekening

Einde
Met behulp van deze menu-ingang kan het programma worden verlaten.
Eventueel aanwezige probleem-invoerdata raakt dan verloren: zo nodig
gebruiken Schrijvengegevens of Schrijven gegevens Als…..

hoofdmenu Scherm
Algemeen
De plaats van alle schermen (Windows) wordt elke keer als zo’n scherm
wordt afgesloten bewaard. De volgende keer wordt het scherm getoond
op de laatst bekende plaats. Dit geldt ook na het opnieuw starten van het
programma. Op deze wijze worden persoonlijke voorkeuren betreffende
schermindelingen bewaard.
Automatisch instellen van de schermindeling:
Naast elkaar
Achter elkaar
Alle schermen sluiten
Minimaliseren alle schermen
Alle schermen normale grootte
Klembord

Klembord
Met behulp van deze optie wordt het klembord van Windows zichtbaar
gemaakt.
Bij de grafische afbeeldingen in dit programma kunnen de figuren via
naar het klembord worden gekopieerd en van daaruit naar andere
toepassingen.
Via de knop
bij de in het programma ingebouwde teksteditor kan een
in het klembord opgeslagen tekst of figuur in het betreffende document
worden geplakt (op de plaats van de cursor).
zie ook: Scherm

Enige algemene informatie over de
mogelijkheden tot invoer van benodigde
gegevens
Invoer geometrische eigenschappen
De invoergegevens welke betrekking hebben op de geometrie van het
raamwerk kunnen zowel op numerieke als grafische wijze worden
ingevoerd (ook afwisselend); zie het onderstaande als voorbeeld:

2-dimensionaal
Invoer coördinaten knooppunten; NUMERIEK
Zie verder ook Coördinaten 2D

Invoer coördinaten knooppunten; GRAFISCH
Zie verder ook Plot Geometrie 2D

3-dimensionaal
Invoer coördinaten knooppunten; NUMERIEK
Zie verder ook Coördinaten 3D

Invoer coördinaten knooppunten; GRAFISCH
Zie verder ook Plot Geometrie 3D

Invoer belastingen op staven
De invoergegevens welke betrekking hebben op de staafbelastingen
kunnen zowel op numerieke als grafische wijze worden ingevoerd (ook
afwisselend); zie het onderstaande als voorbeeld:

2-dimensionaal
Keuze invoer staafbelastingen; NUMERIEK
Staafbelastingen 2D

Zie verder ook

Invoer verdeelde staafbelastingen; NUMERIEK

Invoer verdeelde belasting; GRAFISCH
verder ook Plot staafbelastingen 2D

Zie

3-dimensionaal
Keuze invoer staafbelastingen; NUMERIEK Zie verder ook
Staafbelastingen 3D

Invoer verdeelde staafbelastingen; NUMERIEK

Invoer verdeelde belasting; GRAFISCH
verder ook Plot staafbelastingen 3D

Zie

Invoer belastingen op knopen
De invoergegevens welke betrekking hebben op de knoopbelastingen
kunnen zowel op numerieke als grafische wijze worden ingevoerd (ook
afwisselend); zie het onderstaande als voorbeeld:

2-dimensionaal
Invoer knoopbelastingen; NUMERIEK
Knoopbelastingen 2D

Zie verder ook

Invoer knoopbelastingen; GRAFISCH
verder ook Plot knoopbelastingen 2D

Zie

3-dimensionaal
Invoer knoopbelastingen; NUMERIEK
ook Knoopbelastingen 3D

Zie verder

Invoer knoopbelastingen; GRAFISCH
verder ook Plot knoopbelastingen 3D

Zie

Menu optie TYPE BEREKENING; 2D en 3D
Met behulp van deze hoofdmenu optie kan worden ingesteld welk type
berekening uitgevoerd moet worden; het betreft of wel een 2dimensionale of een 3 dimensionale berekening.

2-dimensionaal
dimensionaal
Voor een 2- dimensionale berekening zijn er de volgende 4
mogelijkheden:
1. Statische berekening

3-

2. Statisch Geometrisch niet-lineaire berekening
3. Eigenfrequenties berekening
4. Dynamische Analyse
Let op:
Bij mogelijkheid 1 zijn alle opties beschikbaar, met uitzondering van de
niet ondersteunde combinatie van plastische knoopveren EN
draadvormige staven.
Bij mogelijkheid 2 zijn de Ontwerplijst optie, Plastische Scharnieren
optie en Draadvormige ‘Staven’ optie niet toegankelijk.
Bij mogelijkheid 3 zijn de Ontwerplijst optie, Dwarskrachtvervorming
optie, Gewapend beton optie, Plastische Scharnieren optie en
Draadvormige ‘Staven’ optie niet toegankelijk.
Bij mogelijkheid 4 zijn de Ontwerplijst optie, Plastische Scharnieren
optie en Draadvormige ‘Staven’ optie niet toegankelijk.
ad.1.:
Bij een statische berekening wordt, in tegenstelling tot een
Eigenfrequentie berekening of een Dynamische Analyse, de
massatraagheid en demping NIET in rekening gebracht.
De dimensie tijd speelt bij een statische berekening dus geen rol.
Het betreft een 1e orde elastische analyse waarin het evenwicht is geformuleerd met
betrekking tot de onvervormde (of originele) geometrie van de constructie. Het is gebaseerd op
kleine rekken en kleine verplaatsingen.

ad.2.:
Dit betreft een analyse waarin het evenwicht is geformuleerd met betrekking tot de vervormde
geometrie van de constructie. Een 2e orde-analyse brengt het P-Δ effect (invloed van de axiale
kracht beïnvloed door de verplaatsing als gevolg van draaiing van de staaf)
en het P-δ effect (invloed van de axiale kracht door verplaatsing in verband buigingskromming
van de staaf).
Een geometrisch niet-lineaire berekening is vooral van belang voor relatief slanke constructies
met daardoor ook relatief grote verplaatsingen.

ad.3.:
Eigenfrequenties of natuurlijke frequenties zijn bepaalde discrete
frequenties waarop een systeem geneigd is te trillen, bij afwezigheid van
enige aandrijf- of dempingskracht.
Als het oscillerende systeem wordt aangedreven door een externe kracht
met de frequentie waarmee de amplitude van zijn beweging het grootst is

(dicht bij een natuurlijke frequentie van het systeem), wordt deze
frequentie resonantiefrequentie genoemd.
Bij trilling met een bepaalde eigenfrequentie vervormt een constructie tot
een overeenkomstige vorm, de Eigenmode. Een Eigenfrequentie-analyse
kan alleen de vorm van de modus geven, niet de amplitude van een
fysieke trilling.
Het uitvoeren van een Eigen-frequentie berekening is o.a. van belang
voor:
. De vaststelling dat een tijdsafhankelijke excitatie geen resonantie
veroorzaakt die kan leiden tot overmatige verplaatsingen en spanningen.
. Controle of een statische analyse van een constructie geschikt is op
basis van het feit dat alle natuurlijke frequenties hoog zijn in vergelijking
met de frequentie-inhoud van de belasting.
. Inzicht geven in hoe ontwerpwijzigingen een bepaalde
Eigenfrequentie kunnen beïnvloeden door de modusvorm ervan te
bestuderen.
ad. 4.:
Bij een dynamische analyse wordt, naast de stijfheid van de constructie,
ook de massa en demping van een constructie onderworpen aan
tijdsafhankelijke belastingen in rekening gebracht.
De totale tijdsduur wordt in tijdstappen opgedeeld.
De ingevoerde knoop- en staafbelastingen worden ALLE tegelijk
vermeningvuldigd met een tijdsafhankelijke factor.
Voor een selectie uit het aantal berekende tijdstappen worden
verplaatsingen en krachtswerking zowel numriek als grafisch uitgevoerd.
Voor een 3- dimensionale berekening zijn er de volgende 3
mogelijkheden
1. Statische berekening
2. Statisch Geometrisch niet-lineaire berekening
3. Eigenfrequenties berekening
Let op:
Bij mogelijkheid 1 zijn alle opties beschikbaar.
Bij mogelijkheid 2 zijn de Ontwerplijst optie, Aardbevingsbelasting en
Draadvormige ‘Staven’ optie niet toegankelijk.
Bij mogelijkheid 3 zijn de Spanningen(1), Spanningen(2), Ontwerplijst
optie en Dwarskrachtvervorming optie en Draadvormige ‘Staven’ optie,
Excentrische aansluitingen en Aard staafaansluitingen niet

toegankelijk.
ad.1.:
Bij een statische berekening wordt, in tegenstelling tot een
Eigenfrequentie berekening, de massatraagheid en demping NIET in
rekening gebracht.
De dimensie tijd speelt bij een statische berekening dus geen rol.
Het betreft een 1e orde elastische analyse waarin het evenwicht is geformuleerd met
betrekking tot de onvervormde (of originele) geometrie van de constructie. Het is gebaseerd op
kleine rekken en kleine verplaatsingen.

ad.2.:
Dit betreft een analyse waarin het evenwicht is geformuleerd met betrekking tot de vervormde
geometrie van de constructie. Een 2e orde-analyse brengt het P-Δ effect (invloed van de axiale
kracht beïnvloed door de verplaatsing als gevolg van draaiing van de staaf)
en het P-δ effect (invloed van de axiale kracht door verplaatsing in verband buigingskromming
van de staaf).
Een geometrisch niet-lineaire berekening is vooral van belang voor relatief slanke constructies
met daardoor ook relatief grote verplaatsingen.

ad.3.:
Eigenfrequenties of natuurlijke frequenties zijn bepaalde discrete
frequenties waarop een systeem geneigd is te trillen, bij afwezigheid van
enige aandrijf- of dempingskracht.
Als het oscillerende systeem wordt aangedreven door een externe kracht
met de frequentie waarmee de amplitude van zijn beweging het grootst is
(dicht bij een natuurlijke frequentie van het systeem), wordt deze
frequentie resonantiefrequentie genoemd.
Bij trilling met een bepaalde eigenfrequentie vervormt een constructie tot
een overeenkomstige vorm, de Eigenmode. Een Eigenfrequentie-analyse
kan alleen de vorm van de modus geven, niet de amplitude van een
fysieke trilling.
Het uitvoeren van een Eigen-frequentie berekening is o.a. van belang
voor:
. De vaststelling dat een tijdsafhankelijke excitatie geen resonantie
veroorzaakt die kan leiden tot overmatige verplaatsingen en spanningen.
. Controle of een statische analyse van een constructie geschikt is op
basis van het feit dat alle natuurlijke frequenties hoog zijn in vergelijking
met de frequentie-inhoud van de belasting.

. Inzicht geven in hoe ontwerpwijzigingen een bepaalde
Eigenfrequentie kunnen beïnvloeden door de modusvorm ervan te
bestuderen
Als het programma in 3-dimensionale mode is ingesteld is ook de
‘Algemene methode’ beschreven in NEN EN 1993-1-1 (art. 6.3.4)
beschikbaar voor de bepaling van knikeffecten voor het gehele
raamwerk; zie verder b.v.: Algemene methode.
In de balk onder aan het scherm rechts staat in rood weergegeven of het
programma een STATISCHE, EIGENFREQUENTIES of
GEOMETRISCH NIET-LINEAIRE berekening betreft. Verder staat
vermeld of het een 2- of 3- dimensionale berekening betreft.
Ook worden automatisch, afhankelijk van de gemaakte keuze voor het
type berekening, zo nodig een aantal invoermogelijkheden ingeschakeld,
ontoegankelijk of onzichtbaar gemaakt
Geometrisch niet-lineaire berekening (2D en 3D)
Bij het voor de eerste keer aanklikken van de knop
wordt een
scherm geopend waar afwijkingen op de coördinaten van de knopen
kunnen worden ingevoerd; zie verder: Afwijkingen knoopcoördinaten
Eigenfrequenties (2D en 3D)
Bij de keuze voor een Eigenfrequenties berekening kan gekozen worden
voor een geconcentreerde massamatrix of een consistente massamatrix:
Als voor een consistente massamatrix gekozen is dan kunnen eventueel
traagheid rotatie effecten ook in rekening worden gebracht:
. Het betreft een ietwat geavanceerde optie.
Zie verder ook Theorie2D (paragraaf 9) of Theorie3D (paragraaf 9).
Meestal is het verschil in uitkomsten niet groot t.o.v. de verwaarlozing
van de traagheid rotatie-effecten.
Dynamische analyse (2D)
Een dynamische belasting resulteert meestal in grotere verplaatsingen en
spanningen dan dat dezelfde belasting heel langzaam zou zijn
aangebracht.

Het program ondersteunt 2 verschillende rekenmethoden
:
- Directe dynamische analyse
Bij deze aanpak wordt de bewegingsvergelijking in het programma
opgelost m.b.v. de Newmark Beta methode.
Deze rekenmethode is in het programma als de standaard
rekenmethode ingesteld, omdat t.o.v. MMRA de directe transiënte
responsanalyse een grotere rekennauwkeurigheid bezit. De oorzaak
hiervan is dat bij MMRA de nauwkeurigheid van de bepaling van de
hogere Eigenmodi minder is.
- Multi modale responsanalyse (MMRA)
Als de bewegingsvergelijking wordt getransformeerd naar modale
coördinaten zijn de vergelijkingen per Eigenmode ontkoppeld. De
response in elke Eigenmode kan onafhankelijk worden bepaald van de
andere. De combinatie van deze responses per Eigenmode geeft de
totale response van de constructie.
Elke modale response kan als functie van de tijd worden bepaald alsof
het een systeem is met een enkele vrijheidsgraad (SDF). Omdat
MMRA gebaseerd is op het superpositiebeginsel kunnen alleen lineair
elastische raamwerken m.b.v. deze methode worden berekend (het
programma ondersteunt echter ook voor de directe dynamische
analyse alleen lineair elastisch gedrag).
Tip
De keuze voor de berekeningen van elastische spanningen of volgens de
verschillende Eurocodes dient te gemaakt te worden onder het
hoofdmenu ‘Staafeigenschappen; meer specifiek Bereken spanningen 2D
en Bereken spanningen 3D
Let op!!
Deze optie is in principe NIET bedoeld om een ingevoerd raamwerk in
de 2D naar de 3D omgeving of van 3D naar de 2D omgeving om te
zetten.
Dit werkt echter soms tot op zekere hoogte voor de geometrie. Als een
poging wordt gedaan om het uit te voeren, waarschuwt het programma
dat het vaak niet zonder fouten kan worden uitgevoerd.
Maar soms kan het alleen voor de geometriegegevens een handige optie
zijn.

Voor meer achtergronden hierover zie Theorie2D of Theorie3D
zie verder ook:
Invoer/controle
Eigenfrequenties
Invloedslijnen
Achtergronden bij het programma

Willekeurige tekst boven uitvoer; 2 en 3
dimensionaal
Met behulp van deze menu-ingang wordt een invoerscherm geopend
waarmee een aantal regels met een willekeurige tekst kan worden
ingevoerd die boven de numerieke uitvoergegevens wordt afgedrukt.
Hier kunnen voor de gebruiker relevante gegevens worden ingetypt,
zoals de naam van het probleem, variant(en) enz.
Deze willekeurige tekst wordt boven de numerieke uitvoer afgebeeld
Het gebruik van deze menu-ingang is FACULTATIEF
Omdat het programma de Unicode karakterset ondersteunt kan tekst in
veel verschillende talen hier worden ingevoerd; hieronder enkele
voorbeelden:

Nederlands

Chinese

Russisch

Khmer

Malayalam

Definiëren BASISbelastinggevallen; 2 en 3
dimensionaal
Met behulp van deze menu-ingang worden het aantal
BASISbelastinggevallen ingevoerd. Per BASISbelastinggeval kan een
willekeurige beschrijvende tekst worden opgegeven
In elk basisbelastinggeval kunnen een aantal belastingen worden
gecombineerd tot één verzameling.
De rekenresultaten van alle basisbelastinggevallen worden apart
uitgevoerd.
Het invoeren van het AANTAL basisbelastinggevallen is VERPLICHT
Het invoeren van de beschrijvende tekst is FACULTATIEF
Als het eigengewicht door het programma moet worden berekend
gebeurt dit alleen bij BASISbelastinggeval nr. 1.
Bij invoeren belastingCOMBINATIES kunnen diverse
belastingcombinaties worden samengesteld, waardoor dit geen beperking
vormt voor de mogelijkheden van het programma.
Indien bij Aardbevingsbelasting het vakje
afgevinkt is dan wordt automatisch
een extra BASISbelastinggeval toegevoegd waarin alleen de
rekenresultaten van de aardbevingsbelasting zijn opgenomen (alleen bij
3D).
M.b.v. de knoppen
en
kunnen sjablonen
resp. worden ingelezen of weggeschreven (bestand extensie =
*.TemplateFr).
In een sjabloon is alle informatie aanwezig welke in te voeren is in dit
invoerscherm voor BASISbelastinggevallen en het scherm voor
BelastingCOMBINATIES.
De opbouw van een TemplateFr bestand is als volgt:
Regel 1: Willekeurige tekst
Regel 2: Number of BASE load cases (NB)
Regel 3: NB
Regel 4: Descriptions of BASE load cases

Regel 5…. 5+NB: Willekeurige beschrijvende tekst
Regel 5+NB+1: Number of load COMBINATIONS (NC)
Regel 5+NB+2: NC
Regel 5+NB+3: Description | Active Multiplication factor | --> repeat
Number of BASE loadcases
Regel 5+NB+4…. Regel 5+NB+4+NC: NC * (Active/Not Active‘, ‘
Multiplication factor’,’)
Het is toegestaan zowel het invoerscherm voor BASISbelastingen en
belastingCombinaties tegelijk geopend te hebben.
Wijzigingen in het ene scherm worden dan gereflecteerd in het andere
scherm.
Zie verder ook:
BelastingCOMBINATIES
Invoer/Controle

Definiëren belastingCOMBINATIES; 2 en 3
dimensionaal
Het gebruik van deze menu-ingang is FACULTATIEF

Een belastingCOMBINATIE is in principe een combinatie van de
samenstellende BASISbelastinggevallen.
Het mogen ook niet-lineaire combinaties zijn (niet van toepassing zijnd
superpositiebeginsel) voor het geval gekozen is voor de berekening van
geometrisch niet lineaire effecten (zie ook Type berekeningen) of als voor
het 2D deel van het programma één of meer staven als ‘trekstaven’
gedefinieerd zijn (zie ook Draadvormige staven). Dit alles wordt door het
programma als zodanig automatisch verwerkt.
Het berekenen van niet-lineaire belastingcombinaties duurt wel
significant langer dan het berekenen van lineaire belastingcombinaties.
Met behulp van deze menu-ingang wordt een invoerscherm geopend
waarin het aantal belastingCOMBINATIES kan worden ingevoerd, uit
welke BASISbelastinggevallen de belastingCOMBINATIE is
samengesteld, met welke factor de BASISbelastinggevallen
vermenigvuldigd moeten worden en een begeleidende beschrijvende
willekeurige tekst.

Een belastingcombinatie behoeft niet alle beschikbare
basisbelastinggevallen te bevatten; een subselectie is toegestaan.
De optie van het definiëren van belastingcombinaties kan gebruikt
worden als een soort samenvatting van alle verschillende
basisbelastinggevallen; elk basisbelastinggeval kan b.v. gewijd zijn aan
een bepaald type belasting. Zo vindt de berekening van het eigengewicht
alleen plaats bij basisbelastinggeval nr. 1.
Alleen BASISbelastingen welke aangevinkt zijn worden in een
belastingCOMBINATIE opgenomen.
De vermenigvuldigingsfactor voor elk afzonderlijk basisbelastinggeval
kan b.v. een partiële belastingcoëfficiënt zijn, waarmee het betreffende
basisbelastinggeval vermenigvuldigd moet worden
Indien het aantal BASISbelastingen en/of belastingCOMBINATIES niet
meer passen in de beschikbare ruimte dan kan door horizontaal en/of
verticaal scrollen de data alsnog in beeld worden gebracht.
Via de knop
kan een wizard worden geopend waarmee
diverse belastingCOMBINATIES kunnen worden gegenereerd in
overeenstemming met NEN-EN-1990 (hier is ook informatie beschikbaar
omtrent de betreffende artikelen uit NEN-EN 1990).
Opmerking: Indien voor gewapend betonnen balken de optie voor de
berekening van scheurwijdtes aangevinkt is (2D en 3D), dan wordt de
voor de berekening van de scheurwijdtes benodigde staalspanning in de
gebruiksfase bepaald door de vermenigvuldigingsfactoren op 1 te zetten.
De hoeveelheid benodigde wapening wordt echter wel bepaald met
inachtneming van de ingevoerde vermenigvuldigingsfactoren.
Opmerking:
De berekende veiligheid van een constructie wordt als het ware
samengevat in de Eenheidswaarde.
Het programma ondersteunt spanningscontroles, ter bepaling van de
Eenheidswaarden, d.m.v. klassieke elastische berekeningen of
overeenkomstig de Eurode 3 (staal) en Eurocode 5 (hout).
Verder kan gekozen worden voor de berekening van de benodigde
hoeveelheid wapening overeenkomstig Eurocode 2 (beton).
De benodigde grootte van de belastingfactoren dienen dan als ‘Verm.
Factor’ in dit scherm te worden ingevoerd. De benodigde

materiaalfactoren dienen voor een klassieke elastische berekening te
worden verwerkt in de toelaatbare spanningen; bij het gebruik van de
Eurodes dienen de materiaalfactoren als zodanig expliciet ingevoerd te
worden.

Aardbevingsbelasting (alleen in 3D)
Indien bij Aardbevingsbelasting het vakje
afgevinkt is dan wordt automatisch
een extra BASISbelastinggeval toegevoegd waarin alleen de
rekenresultaten van de aardbevingsbelasting zijn opgenomen.
Dit extra aardbevings BASISbelastinggeval kan worden gecombineerd
met andere aanwezige BASISbelastinggevallen.
M.b.v. de knoppen
en
kunnen sjablonen
resp. worden ingelezen of weggeschreven (bestand extensie =
*.TemplateFr).
In een sjabloon is alle informatie aanwezig welke in te voeren is in het
invoerscherm voor BASISbelastinggevallen en in dit scherm voor
belastingCOMBINATIES.
De opbouw van een TemplateFr bestand is als volgt:
Regel 1: Willekeurige tekst
Regel 2: Number of BASE load cases (NB)
Regel 3: NB
Regel 4: Descriptions of BASE load cases
Regel 5…. 5+NB: Willekeurige beschrijvende tekst
Regel 5+NB+1: Number of load COMBINATIONS (NC)
Regel 5+NB+2: NC
Regel 5+NB+3: Description | Active Multiplication factor | --> repeat
Number of BASE loadcases
Regel 5+NB+4…. Regel 5+NB+4+NC: NC * (Active/Not Active‘, ‘
Multiplication factor’,’)
Het is toegestaan zowel het invoerscherm voor BASISbelastingen en
belastingCombinaties tegelijk geopend te hebben.
Wijzigingen in het ene scherm worden dan gereflecteerd in het andere
scherm.

Opmerking
De grootte van dit invoerscherm kan aangepast worden opdat het aantal
aanwezige BASISbelastinggevallen zo goed mogelijk op het
invoerscherm past
Ook door horizontaal scrollen kunnen de betreffende
BASISbelastinggevallen in beeld worden gebracht.

Zie verder ook: BASISbelastinggevallen

Invoeren knoopcoördinaten; 2 dimensionaal
Met behulp van deze menu-ingang wordt een invoerscherm geopend waar
naast het aantal knoopcoördinaten ook de X- en Y-coördinaten ingevoerd
moeten worden.
Het gebruik van deze menu-ingang is VERPLICHT

Achtergronden
De geometrie van het raamwerk wordt vastgelegd door middel van
knoop- en staafnummers.
In een knoop komen één of meerdere staven samen; ook aan opleggingen
e.d. moet een knoopnummer worden toegekend.
In de nummering van de knopen is (in relatie tot de staafnummering) de
gebruiker vrij.

De enige voorwaarde is dat de knoopnummers een ononderbroken rij
moeten vormen. De nummers leggen alleen de ligging vast.
In het rekenproces vindt, ter optimalisatie van het geheugengebruik en
rekentijd, een automatische hernummering plaats; de gebruiker merkt hier
echter niets van.
Belangrijk is verder dat er geen knopen ingevoerd worden met dezelfde
coördinaten. Het samenvallen van knopen is zowel in numerieke als
fysieke zin niet mogelijk. Wanneer het volgende vakje is afgevinkt dan
zal het programma na het klikken op de Ok knop de overbodige
coördinaten verwijderen:
De ‘afwijking’ geeft aan bij welke afwijking tussen de coördinaten van
twee knopen deze als samenvallende knopen worden gezien (ΔX en ΔY)
en verwijdering van samenvallen knopen plaats zal vinden.
ΔX = ‘afwijking *(|max.Xcoord. - min. Xcoord |); ΔY = ‘afwijking’*
(|max.Ycoord. - min. Ycoord |)
met
max.Xcoord = de maximale X-coördinaat van alle knopen; min.Xcoord =
de minimale X-coördinaat van alle knopen
max.Ycoord = de maximale Y-coördinaat van alle knopen; min.Ycoord =
de minimale Y-coördinaat van alle knopen
Denk ook aan het toepassen van de optie van excentrische aansluitingen
in dit verband.
Als reeds de ligging van de staven is ingevoerd zal dit aanvullend
gecorrigeerd worden, waarbij rekening gehouden wordt met de
verwijderde en hernummerde knoopcoördinaten
Met behulp van het plotten van de Geometrie kan de geometrie van het
raamwerk worden gecontroleerd. Open het numerieke invoerscherm en de
grafische afbeelding van de geometrie tegelijkertijd als men direct de
gevolgen van wijzigingen van de knoopcoördinaten grafisch wil
aanschouwen. Klik hiertoe achtereenvolgens met de muis op het grafische
scherm en daarna weer op het numerieke invoerscherm.
De ligging van de knopen wordt vastgelegd ten opzichte van een
algemeen assenstelsel (het globale assenstelsel).

De oorsprong en de richting der assen van het X-Y assenstelsel kan in
principe willekeurig worden gekozen.
Aanbevolen wordt echter de keuze van het volgende assenstelsel:

X- as naar rechts, Y- as naar beneden gericht
De keuze van dit assenstelsel heeft grote voordelen bij de diverse
grafische afbeeldingen op het scherm; bij de keuze van een ander
assenstelsel bestaat het gevaar dat de tekeningen wat vreemd op het
scherm verschijnen (b.v. op de kop).
De positieve hoek(verdraaiing) is gedefinieerd te draaien van de positieve
X- as naar de eveneens positieve Y- as (rechtsdraaiend assenstelsel).
De tekens van de berekende verplaatsingen hangen samen met de keuze
van het globale assenstelsel.

Instellingen
Het aantal knopen kan vergroot worden door in het volgende tekstvak

het aantal knopen te verhogen of te verlagen
Een willekeurige knoop kan verwijderd worden m.b.v. volgende
combobox
.
Op een willekeurige plaats kan een knoop worden ingevoegd m.b.v.
volgende combobox
Het totaal aantal knopen zal automatisch worden verminderd of
vermeerderd en de lijst met knopen wordt zodanig hernummerd opdat een
aaneengesloten lijst gehandhaafd blijft. Knopen kunnen alleen m.b.v. deze
optie verwijderd worden als aan de knoop geen staven aansluiten.
De voorgaande opties geven flexibiliteit voor het geval een bestaand
raamwerk aangepast moet worden.

Snelle aanpassing knoopcoördinaten (4 verschillende opties)

1. Parametrisch
M.b.v. de knop
kunnen parametrische relaties tussen
‘Meesterknopen’ en ‘slaaf- knoopcoördinaten’ worden gelegd.
Indien de knoopcoördinaten van een ‘Meesterknoop’ gewijzigd worden
dan wijzigen de knoopcoördinaten van de aangevinkte ‘slaafknoopcoördinaten’ automatisch in gelijke mate.
Hierdoor kunnen de knoopcoördinaten van een geselecteerd aantal
‘slaaf- knoopcoördinaten’ in één handeling snel worden aangepast door
alleen een ‘Meesterknoop’ te wijzigen.
Ter indicatie wordt getoond of de parametrische invoer in dit scherm
niet actief is
of wel actief is
Alleen de waarden in de rij van de ‘master knoop’ kunnen, als de
parametrische invoer actief, handmatig gewijzigd worden. De eerste
kolom voor de ‘master knoop’ is, ter indicatie, rood gearceerd:
De andere cellen in de datagrid worden, bij wijziging van de waarden
voor de ‘master knoop’, dan automatisch aangepast aan de hand van de
bij parametrische relaties gelegde koppelingen.
Ter indicatie dat bij de knopen welke geen ‘master knoop’ zijn geen
manuele invoer mogelijk is, wordt het symbool getoond:

2. Generatie
In het numerieke invoerscherm kan via de knop
een
aantal knoopcoördinaten automatisch worden gegenereerd.
De generatie kan volgens een STAPPEN- of CIRKELvormig schema
geschieden.
3. Tekenwisseling Y-coördinaten

M.b.v. de knop
kunnen de ingevoerde waarden
voor de Y-coördinaten in één keer van teken gewisseld worden.
4. Knoopcoördinaten aanpassen
M.b.v. de knop
kunnen de oorspronkelijk
aanwezige knoopcoördinaten m.b.v. vier verschillende ‘wizards’ worden
aangepast:
- Alle coördinaten
- Selectie coördinaten
- Voor dezelfde X, Y of Z coördinaten
- Nieuwe knopen t.o.v. bestaande knopen

Opties tot wijziging van knoopnummers
Reeds aanwezige knoopnummers kunnen met drie, niet verplichte,
verschillende methoden eventueel worden gewijzigd.
1. d.m.v. verwisseling van knoopnummers.

Met m.b.v. deze niet verplichte optie kunnen reeds aanwezige
knoopnummers gewijzigd worden d.m.v. het verwisselen van
knoopnummers.
Ter illustratie het onderstaande eenvoudige voorbeeld:
Originele knoopummering

Knoopnummer (1) en (2) verwisseld

Knoopnummer (2) en (4) verwisseld

Knoopnummer (4) en (5) verwisseld

2. d.m.v. het sorteren van knoopnummers in relatie tot toenemende
knoopcoördinaten

Ter illustratie het onderstaande eenvoudige voorbeeld:
Originele knoopummering

Gesorteerde knoopummering
Een ander iets uitgebreider voorbeeld:

Originele knoopummering

Gesorteerde knoopummering

3. d.m.v. optimaliseren van de knoopnummering in relatie tot
geheugengebruik en rekentijd
Ter illustratie het onderstaande eenvoudige voorbeeld:

Originele knoopummering

Optimale knoopummering
Een ander iets uitgebreider voorbeeld:

Originele knoopummering

Geoptimaliseerde knoopummering

Deze laatste niet verplichte optie is feitelijk hetzelfde als de mogelijkheid
tot keuze van optimalisatie voor de start van de berekening, maar nu
echter wel zichtbaar voor de gebruiker.

Opmerkingen
1. Voor de rekenresultaten maakt het niet uit hoe de knopen
genummerd zijn; het is in die zin een meer cosmetische optie.

2. Bij het omwisselen van de knoopnummers worden door het
programma automatisch de aan de staven verbonden
knoopnummers aangepast, opdat de geometrie behouden blijft.
3. Bij het omwisselen worden tevens eventueel reeds aanwezige
knoopbelastingen en opleggingen omgenummerd, opdat de plek in
de totale geometrie behouden blijft.
4. Reeds aanwezige staafnummers kunnen indien gewenst worden
gewijzigd in het invoerscherm van de ligging staven 2D

Diversen
-- Het invoerscherm ondersteunt: ”Drag and drop” mogelijkheden voor de
invoer van data, ”Undo/Redo” functionaliteit en Interface naar Microsoft

Excel
-- Verder kan in het invoergrid een selectie naar een andere plaats worden

gekopieerd (Ctrl-C) en verplaatst (Ctrl-V)
De laatste
‘paste’ handeling kan door ‘Redo’ (Ctrl-Z) weer ongedaan worden
gemaakt.

Sluiten van het scherm
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden alle
aangebrachte wijzigingen bewaard.
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden
aangebrachte wijzigingen NIET bewaard. De voor het openen van dit
scherm aanwezige data wordt dan hersteld tot de oorspronkelijke inhoud.
Zie verder ook: Ligging Staven

Invoeren knoopcoördinaten; 3-dimensionaal
Het gebruik van deze menu-ingang is VERPLICHT
Met behulp van deze menu-ingang wordt een invoerscherm geopend waar
naast het aantal knoopcoördinaten ook de X-, Y-en Z- coördinaten direct
numeriek ingevoerd moeten worden.

Directe invoer van de knoopcoördinaten in grafische modus kan
gebeuren m.b.v. Grafische invoer knoopcoördinaten m.b.v. 2D rasters

Achtergronden
De geometrie van het raamwerk wordt vastgelegd door middel van
knoop- en staafnummers.

In een knoop komen één of meerdere staven samen; ook aan opleggingen
e.d. moet een knoopnummer worden toegekend.
In de nummering van de knopen is (in relatie tot de staafnummering) de
gebruiker vrij.
De enige voorwaarde is dat de knoopnummers een ononderbroken rij
moeten vormen. De nummers leggen alleen de ligging vast.
In het rekenproces kan, ter optimalisatie van het geheugengebruik en
rekentijd, een automatische hernummering plaats vinden; de gebruiker
merkt hier echter niets van.
Belangrijk is verder dat er geen knopen ingevoerd worden met dezelfde
coördinaten. Het samenvallen van knopen is zowel in numerieke als
fysieke zin niet mogelijk. Wanneer het volgende vakje is afgevinkt dan
zal het programma na het klikken op de Ok knop de overbodige
coördinaten verwijderen:
De ‘afwijking’ geeft aan bij welke afwijking tussen de coördinaten van
twee knopen deze als samenvallende knopen worden gezien (ΔX, ΔY en
ΔZ) en verwijdering van samenvallen knopen plaats zal vinden.
ΔX = ‘afwijking’*(|max.Xcoord. - min. Xcoord |); ΔY = ‘afwijking’*
(|max.Ycoord. - min. Ycoord |); ΔZ = ‘afwijking’*(|max.Zcoord. – min.
Zcoord |)
met
max.Xcoord = de maximale X-coördinaat van alle knopen; min.Xcoord =
de minimale X-coördinaat van alle knopen
max.Ycoord = de maximale Y-coördinaat van alle knopen; min.Ycoord =
de minimale Y-coördinaat van alle knopen
max..Zcoord = de maximale Z-coördinaat van alle knopen; min.Zcoord =
de minimale Z-coördinaat van alle knopen
Denk ook aan het toepassen van de optie van excentrische aansluitingen
in dit verband.
Met behulp van het plotten van de Geometrie kan de geometrie van het
raamwerk worden gecontroleerd. Open het numerieke invoerscherm en de
grafische afbeelding van de geometrie tegelijkertijd als men direct de
gevolgen van wijzigingen van de knoopcoördinaten grafisch wil
aanschouwen. Klik hiertoe achtereenvolgens met de muis op het grafische
scherm en daarna weer op het numerieke invoerscherm.

De ligging van de knopen wordt vastgelegd ten opzichte van een
algemeen assenstelsel (het globale assenstelsel).
De oorsprong en de richting der assen van het X,Y,Z- assenstelsel kan in
principe willekeurig worden gekozen.
Het globale (en lokale) assenstelsel is een rechtsdraaiend assenstelsel; zie
onderstaande figuur:

De positieve hoek(verdraaiing) is gedefinieerd te draaien van de positieve
X- as naar de eveneens positieve Y- as, van de positieve Y-as naar de
eveneens positieve Z-as, en van de positieve Z-as naar de eveneens
positieve X-as. De positieve Z-as is vastgelegd volgens de rechtshandige
kurkentrekkerregel draaiend in het X-Y vlak (rechtsdraaiend assenstelsel).
De tekens van de berekende verplaatsingen hangen samen met de keuze
van het globale assenstelsel.
Naast het globale assenstelsel heeft elke staaf zijn eigen staafassenstelsel.
De lokale X-as loopt van de beginknoop i naar eindknoop j in de richting
van de staaf as; zie onderstaande figuur:

Instellingen

Het aantal knopen kan vergroot worden door in het volgende tekstvak het

aantal knopen te verhogen of te verlagen
Een willekeurige knoop kan verwijderd worden m.b.v. volgende
combobox
.
Op een willekeurige plaats kan een knoop worden ingevoegd m.b.v.
volgende combobox
Het totaal aantal knopen zal automatisch worden verminderd of
vermeerderd en de lijst met knopen wordt zodanig hernummerd opdat een
aaneengesloten lijst gehandhaafd blijft. Knopen kunnen alleen m.b.v. deze
optie verwijderd worden als als aan de knoop geen staven aansluiten.
In het numerieke invoerscherm kan via de knop
knoopcoördinaten automatisch worden gegenereerd.

een aantal

Bij de diverse 3-dimensionale grafische uitvoermogelijkheden kan onder
de knop
voor de optie worden gekozen de lokale staafassen in de
figuur af te beelden; zie onderstaand voorbeeld:

Advies: controleer altijd op grafische wijze of de ligging van de lokale
staafassen overeenkomt met de gewenste oriëntatie, omdat snel een fout
is gemaakt.

Snelle aanpassing knoopcoördinaten (4 verschillende opties)

1. Parametrisch
M.b.v. de knop
kunnen parametrische relaties tussen
‘Meesterknopen’ en ‘slaaf- knoopcoördinaten’ worden gelegd.
Indien de knoopcoördinaten van een ‘Meesterknoop’ gewijzigd
worden dan wijzigen de knoopcoördinaten van de aangevinkte ‘slaafknoopcoördinaten’ automatisch in gelijke mate.
Hierdoor kunnen de knoopcoördinaten van een geselecteerd aantal
‘slaaf- knoopcoördinaten’ in één handeling snel worden aangepast door
alleen een ‘Meesterknoop’ te wijzigen.
Ter indicatie wordt getoond of de parametrische invoer in dit scherm
niet actief is
of wel actief is
Alleen de waarden in de rij van de ‘master knoop’ kunnen, als de
parametrische invoer actief, handmatig gewijzigd worden. De eerste
kolom voor de ‘master knoop’ is, ter indicatie, rood gearceerd:
De andere cellen in de datagrid worden, bij wijziging van de waarden
voor de ‘master knoop’, dan automatisch aangepast aan de hand van de
bij parametrische relaties gelegde koppelingen.
Ter indicatie dat bij de knopen welke geen ‘master knoop’ zijn geen
manuele invoer mogelijk is, wordt het symbool getoond:

2. Generatie
M.b.v. de knop
kan van een aantal knopen, vanaf een
BEGINknoop tot en met een EINDknoop, via een stappenschema snel
knoopcoördinaten worden gegenereerd in de drie ruimtelijke richtingen.

De generatie vindt plaats vanaf een in te voeren STARTcoördinaat
welke per knoop vergroot wordt met de ingevoerde Stapgrootte.
3. Tekenwisseling Z-coördinaten
M.b.v. de knop
kunnen de ingevoerde waarden
voor de Z-coördinaten in één keer van teken gewisseld worden.
Indien de tekenwisseling is aangebracht dan kan de grafische
weergave van de opleggingen weer teruggedraaid worden m.b.v.
4. Knoopcoördinaten aanpassen
M.b.v. de knop
kunnen de oorspronkelijk
aanwezige knoopcoördinaten m.b.v. vier verschillende ‘wizards’ worden
aangepast:
- Alle coördinaten
- Selectie coördinaten
- Voor dezelfde X, Y of Z coördinaten
- Nieuwe knopen t.o.v. bestaande knopen

Opties tot wijziging van knoopnummers
Reeds aanwezige knoopnummers kunnen met drie, niet verplichte,
verschillende methoden eventueel worden gewijzigd.
1. d.m.v. verwisseling van knoopnummers.

Met m.b.v. deze niet verplichte optie kunnen reeds aanwezige
knoopnummers gewijzigd worden d.m.v. het verwisselen van
knoopnummers.
Ter illustratie het onderstaande eenvoudige voorbeeld:
Originele knoopummering

Knoopnummer (1) en (2) verwisseld

Knoopnummer (2) en (4) verwisseld

Knoopnummer (4) en (5) verwisseld

2. d.m.v. het sorteren van knoopnummers in relatie tot toenemende
knoopcoördinaten

Ter illustratie het onderstaande eenvoudige voorbeeld:
Originele knoopummering

Gesorteerde knoopummering
Een ander iets uitgebreider voorbeeld:

Originele knoopummering

Gesorteerde knoopummering

3. d.m.v. optimaliseren van de knoopnummering in relatie tot
geheugengebruik en rekentijd
Ter illustratie het onderstaande eenvoudige voorbeeld:

Originele knoopummering

Optimale knoopummering
Een ander wat uitgebreider voorbeeld:

Originele knoopummering

Geoptimaliseerde knoopummering

Deze laatste niet verplichte optie is feitelijk hetzelfde als de mogelijkheid
tot keuze van optimalisatie voor de start van de berekening, maar nu
echter wel zichtbaar voor de gebruiker.

Opmerkingen
1. Voor de rekenresultaten maakt het niet uit hoe de knopen
genummerd zijn; het is in die zin een meer cosmetische optie.
2. Bij het omwisselen van de knoopnummers worden door het
programma automatisch de aan de staven verbonden
knoopnummers aangepast, opdat de geometrie behouden blijft.

3. Bij het omwisselen worden tevens eventueel reeds aanwezige
knoopbelastingen en opleggingen omgenummerd, opdat de plek in
de totale geometrie behouden blijft.
4. Reeds aanwezige staafnummers kunnen indien gewenst worden
gewijzigd in het invoerscherm van de ligging staven 3D

Diversen
-- Het invoerscherm ondersteunt: ”Drag and drop” mogelijkheden voor de

invoer van data en Interface naar Microsoft Excel
-- Verder kan in het invoergrid een selectie naar een andere plaats worden

gekopieerd (Ctrl-C) en verplaatst (Ctrl-V)
De laatste
‘paste’ handeling kan door ‘Redo’ (Ctrl-Z) weer ongedaan worden
gemaakt.

Sluiten van het scherm
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden alle
aangebrachte wijzigingen bewaard.
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden
aangebrachte wijzigingen NIET bewaard. De voor het openen van dit
scherm aanwezige data wordt dan hersteld tot de oorspronkelijke inhoud.
Dit scherm ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit.
Zie verder ook: Ligging Staven

Invoer ligging van de staven; 2 dimensionaal
Bij deze menu-ingang moet de ligging van de staven in de constructie
worden opgegeven.
Het gebruik van deze menu-ingang is VERPLICHT

Een staaf is gedefinieerd doordat het de verbinding vormt tussen
twee knopen.
De ene knoop wordt aangeduid als knoopnr. i en de andere met knoopnr. j
.
De enige eis die wordt gesteld is dat knoopnr. i ongelijk moet zijn aan
knoopnr. j.
dus: (i >.j of i < j).

De lokale X- as (lokaal assenstelsel) wijst in de richting van knoopnr. i
naar knoopnr. J; zie ook: Lokale assenstelsel.

De tekens van de krachtsverdeling in de staaf worden door deze keuze
beïnvloed (rechtsdraaiend assenstelsel).
Let op !!
Een staaf is een verbinding tussen alleen twee knopen en niet meer.
In de figuur hieronder is Staaf 1-3 verbonden met de knopen 1 en 3 (niet
met knoop 2). Visueel kan het lijken dat dit wel het geval is, maar in
mechanische zin is dat echter niet het geval.
Teneinde knoop 2 ook aan het raamwerk te verbinden moet de gebruiker
deze knoop expliciet verbinden aan een staaf; in dit geval worden 2
staven ingevoerd om dit te realiseren.

Het programma detecteert knopen welke visueel op een staaf liggen, maar
daar niet werkelijk mee verbonden zijn. Onderstaande waarschuwing
wordt dan getoond.

Als op de "Yes" knop is gedrukt worden door het programma automatisch
één of meer extra staven aangemaakt.
Waarschuwing
De termen in de stijfheidsmatrix van een staaf zijn omgekeerd evenredig
met de lengte van de staaf (linear, kwadratisch en derde graads); zie ook
Theorie 2D (paragraaf 1).
Zeer korte staven kunnen daarom zeer stijf zijn t.o.v. langere staven
aanwezig in het raamwerk, waardoor de termen in de totale
systeemstijfheidsmatix in grootte zeer veel kunnen verschillen. Herdoor
kan de totale systeemstijfheidsmatix slecht geconditioneerd zijn.
Computers verwerken getallen in eindige nauwkeurigheid, waardoor bij
zeer grote verschillen in de grootte van de termen in de totale
systeemstijfheidsmatix een verlies in de nauwkeurigheid van de
rekenresultaten kan leiden. Wanneer en in welke mate het verlies aan
nauwkeurigheid optreedt kan niet op voorhand precies bepaald worden,
omdat het afhankelijk is van de relatieve stijfheid van alle staven in het
raamwerk, niet alleen van een enkele staaf. Er is dus op voorhand geen
harde grenswaarde aan te geven.
Voor oneindig stijve excentrische staafaansluitingen is een speciale optie
aanwezig: Excentrische staafaansluitingen 2D, waarbij voorkomen wordt
dat de totale systeemstijfheidsmatix slecht geconditioneerd zou worden;
zie ook Theorie 2D (paragraaf 7)

Actieve staven
In de laatste kolom van het invoergrid kan door afvinken een staaf NIET
actief worden gemaakt.
Deze optie maakt het mogelijk snel de invloed na te gaan van het
toevoegen of verwijderen van een (beperkt) aantal staven.
De betreffende niet actieve staaf wordt dan niet meegenomen bij de
berekening van de krachtsverdeling in het raamwerk (niet actieve staven
zijn geen onderdeel van het totale raamwerk).
Waarschuwing: Door het verwijderen van staven kan het raamwerk
instabiel worden; dit is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Voor alle niet actieve staven dienen de relevante invoergegevens net
als voor de actieve staven ook te worden ingevoerd.
In het grafische scherm worden de niet actieve staven rood gestippeld
weergeven.

Indien m.b.v. Opties plotten het weergeven van staafnummers is ingesteld
dan wordt achter het staafnummer de codering xx toegevoegd; b.v. (10
xx).
Punten van aandacht:
1. Een staafbelasting op een NIET actieve staaf wordt natuurlijk ook niet
in de berekening meegenomen (de invoer van een staafbelasting op een
niet actieve staaf is echter toegestaan).
2. Losse knopen als gevolg van niet actieve staven zijn niet toegestaan;
zie b.v. onderstaand knoop 9 alleen verbonden aan de niet aktieve staaf (8
xx).

Als niettemin de berekening wordt gestart verschijnt onderstaande
foutmelding:

3. Niet actieve staven en niet zichtbare staven zijn niet gerelateerd aan
elkaar.
Niet active staven zijn geen onderdeel van het raamwerk
(staafbelastingen op een niet actieve staaf worden ook automatisch door
het programma geinterpreteerd als niet actief).
Niet zichtbare staven zijn wel een onderdeel van het raamwerk, maar
alleen onzichtbaar gemaakt in de diverse grafische afbeeldingen.
Niet actieve staven kunnen tegelijk ook niet zichtbaar gemaakt worden.

Diversen

De verbinding van een staaf met een knoop is standaard een vaste
verbinding. M.b.v. staafaansluitingen knopen kan de verbinding ook als
rotatieveer en/of translatieveer worden ingevoerd, met als bijzonder geval
de scharnierende verbinding.
Het aantal staven kan vergroot worden door in het volgende tekst vak het

aantal staven te verhogen of te verlagen
Een willekeurige staaf kan verwijderd worden m.b.v. volgende

combobox:
.
Een willekeurige staaf kan worden ingevoegd m.b.v. volgende combobox:
.
Het totaal aantal staven zal automatisch worden verminderd of
vermeerderd en de lijst met staafverbindingen wordt zodanig hernummerd
opdat een aaneengesloten lijst gehandhaafd blijft.
In het grafische scherm kan, als de knop
ingedrukt is, door het dubbel
klikken op een staaf in het dan geopende schermpje en het aanvinken van
het vakje

ook een staaf worden verwijderd.

Door het aanklikken van
worden alle wijzigingen echter
weer teniet gedaan.
De voorgaande opties geven flexibiliteit voor het geval een bestaand
raamwerk aangepast moet worden.

Wijzigen staafnummers

Met m.b.v. deze niet verplichte optie kunnen reeds aanwezige
staafnummers gewijzigd worden d.m.v. het verwisselen van
staafnummers.
Ter illustratie het onderstaande eenvoudige voorbeeld:
Originele staafnummering

Staafnummer (1) en (2) verwisseld

Staafnummer (2) en (4) verwisseld

Staanummer (3) en (4) verwisseld

Opmerkingen
1. Voor de rekenresultaten maakt het niet uit hoe de staven
genummerd zijn; het is in die zin een meer cosmetische optie.
2. Bij het omwisselen van de staafnummers worden door het
programma automatisch de aanliggende knoopnummers aangepast,
opdat de geometrie behouden blijft.
3. Bij het omwisselen worden tevens eventueel reeds aanwezige
staafbelastingen omgenummerd, opdat de plek in de totale
geometrie behouden blijft.
4. Reeds aanwezige knoopnummers kunnen indien gewenst worden
gewijzigd in het invoerscherm van de knoopcoördinaten 2D

Wizards
Met behulp van de knop
kan een staaf, eventueel
herhaald, in delen van verschillende lengte worden opgedeeld. Tevens
worden extra tussenknopen aangemaakt. Eventueel aanwezige
staafbelastingen worden, voor zover van toepassing, over de nieuwe
staven herverdeeld.
Met behulp van de knop
kan de lengte van een
selectie van staven worden aangepast (en daarmee ook de aansluitende
coördinaten).
Met behulp van de knop
kan een selectie, met
verbonden knopen, naar een andere plaats worden gekopieerd.
Met behulp van de knop
kunnen eventuele knopen
welke niet verbonden zijn aan een staaf automatisch verwijderd worden.
Het programma hernummert zonodig de andere knoopnummers teneinde
een aaneengesloten reeks van knoopnummers te verkrijgen.

In het numerieke invoerscherm kan via de knop
staafliggingen automatisch worden gegenereerd.

een aantal

Enige achtergrondinformatie
Doordat tijdens het rekenproces de knoopnummering wordt
geoptimaliseerd heeft het knoopnummerverschil VE=ABS(i - j) geen
invloed op de omvang van het geheugengebruik en de rekentijd.
Met KN het aantal knopen is de grootte van de benodigde
systeemstijfheidsmatrix: 9*KN*(VE+1)
Hoe is nu de BOVENZIJDE en ONDERZIJDE van een staaf
gedefinieerd ?
De richting van de lokale Y- as bepaalt de ligging van de boven- en
onderzijde van de staaf; zie ook onderstaande figuur:

De positieve X- as loopt van de beginknoop I naar de eindknoop J.
Het lokale assenstelsel is rechtsdraaiend; vandaar dat de richting van de
Y- as ook afhankelijk is van de richting van de X- as en dus ook van de
volgorde van knoopnummering I - J of J - I
zie ook : Lokale assenstelsel
Als de Y-as naar beneden als logisch wordt ervaren dan moeten de beginen eindknopen van de staven van links naar rechts worden genummerd;
dit is echter niet verplicht.
Als twee staven elkaar kruisen wil dat nog niet zeggen dat de staven op
het kruispunt met elkaar verbonden zijn. In onderstaande figuur
verschillen geval A en B niet veel van elkaar. In beide gevallen vormt
staaf (m) de verbinding tussen de knopen i en j. Staaf (n) eindigt zowel
voor geval A als B bij knoop k; staaf (n) is dus ook bij geval B niet via
staaf (m) verbonden met de knopen i en j. In beide gevallen is staaf (n)

niet verbonden met staaf (m). Bij geval C bevinden zich de staven (m) en
(p) tussen de knopen i en j. Nu is staaf (n) via knoop k en de staven (m)
en (p) wel verbonden met de knopen i en j.

Staven waarbij de knoopaansluitingen (te) dicht bij elkaar liggen kunnen
de rekennauwkeurigheid negatief beïnvloeden.

De numerieke moeilijkheden kunnen voorkomen worden door het
toepassen van de optie “excentrische staafaansluitingen 2D” en
“excentrische staafaansluitingen 3D”.
Indien een staaf een zeer geringe lengte heeft t.o.v. de andere staven kan
de totale stijfheidsmatrix bijna instabiel worden; hetgeen de
nauwkeurigheid van de rekenresultaten negatief kan beïnvloeden.
De optie van ‘excentrische aansluitingen’ heeft hier geen last van.
Als een staaf of meerdere staven bij Staafeigenschappen_wapening als
wapeningsstaaf worden ingevoerd dan wordt, als het keuzevakje
bij de invoer van de staafeigenschappen

aangevinkt is, de momentenlijn in ongunstige over de netto hoogte van de
doorsnede te worden verschoven; zie ook Theorie 2D (paragraaf 12).
Indien de dwarskrachtwapening volgens NEN-EN 1992-1-1 berekend
wordt, als het keuzevakje
aangevinkt is, ook de
dwarskrachtlijn nabij de steunpunten afgesnoten.

Voorbeeld van verschoven momentenlijn.
Voorbeeld van afgesnoten dwarskrachtlijn
Als meerdere staven in elkaars verlengde liggen worden deze staven in
het kader van de verschoven momentenlijn en afgesnoten
dwarskrachtenlijn door het programma als één enkele staaf beschouwd;
zie ter illustratie onderstaand eenvoudig voorbeeld:

Voorbeeld van verschoven momentenlijn bij meerdere staven liggend in
elkaars verlengde
Let op:
De richting van de lokale staafassen, van de staven welke als één
wapeningsstaaf beschouwd worden, dienen wel dezelfde oriëntatie te
hebben.

bij staafnummers 1 t/m 4 wijzen alle in elkaars verlengde liggende lokale
staafassen dezelfde kant op;
deze 4 staven kunnen daardoor als één enkele wapeningsstaaf
geïnterpreteerd worden in relatie tot het verschuiven van de momentenlijn
en het afsnuiten van de dwarskrachtenlijn

de richting van de lokale staafas van staafnummer 3 wijst in tegen de
richting van de andere staafassen;
deze 4 in elkaars verlengde liggende staven kunnen daardoor NIET als
één enkele wapeningsstaaf geïnterpreteerd worden in relatie tot het
verschuiven van de momentenlijn en het afsnuiten van de
dwarskrachtenlijn
het programma controleert dit en geeft zo nodig een foutmelding.
Let op: het programma neemt de invloed van vervormingen door axiale
staafkrachten mee. Hierdoor kunnen de resultaten wat afwijken t.o.v. een
handberekening waarbij de invloed van deze axiale vervormingen op de
krachtsverdeling niet meegenomen worden.
Indien het keuzevakje
is aangevinkt worden bij de
numerieke echo van de invoergegevens de hoeken tussen de aan de
knopen aansluitende staven weergegeven; zie onderstaand voorbeeld:

De hoeken worden berekend draaiend van de positieve richting van staaf
N naar de eveneens positieve richting van staaf M; zie onderstaande
voorbeelden voor een drietal hoeken.

Sluiten van het scherm
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden alle
aangebrachte wijzigingen bewaard.\
Als het vakje
is aangevinkt dan wordt o.a. gecontroleerd
of er staven aanwezig zijn die (deels) samenvallen of dat kruisende staven

aanwezig zijn zonder dat die op de kruising met elkaar verbonden zijn.
Dit zijn in principe geen fouten, maar mogelijk aspecten waarvan de
gebruiker mogelijk niet beseft dat ze aanwezig zijn c.q. dat het zo niet
bedoeld is.
Bij het afvinken
van dit vakje worden er geen controles
door het programma meer uitgevoerd, waardoor de gebruiker een groter
risico loopt dat er wat anders is ingevoerd dan hij/zij denkt.
Daarentegen worden de meldingen onderdrukt als dit als overbodig
storend wordt ervaren.
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden
aangebrachte wijzigingen NIET bewaard. De voor het openen van dit
scherm aanwezige data wordt dan hersteld tot de oorspronkelijke inhoud.
Dit scherm ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit en Interface naar
Microsoft Excel
Zie verder ook: Coördinaten knooppunten

Invoer ligging van de staven; 3 Dimensionaal
Bij deze menu-ingang moet de ligging van de staven in de constructie
worden opgegeven.
Het gebruik van deze menu-ingang is VERPLICHT

Een staaf is gedefinieerd doordat het de verbinding vormt tussen
twee knopen.
De ene knoop wordt aangeduid als knoopnr. i en de andere met knoopnr. j
.
De enige eis die wordt gesteld is dat knoopnr. i ongelijk moet zijn aan
knoopnr. j.

dus: (i >.j of i < j).
De lokale X- as (lokaal assenstelsel) wijst in de richting van knoopnr. i
naar knoopnr. J; zie ook: Lokale assenstelsel

De tekens van de krachtsverdeling in de staaf worden door deze keuze
beïnvloed (rechtsdraaiend assenstelsel).
Let op !!
Een staaf is een verbinding tussen alleen twee knopen en niet meer.
In de figuur hieronder is Staaf 1-3 verbonden met de knopen 1 en 3 (niet
met knoop 2). Visueel kan het lijken dat dit wel het geval is, maar in
mechanische zin is dat echter niet het geval.
Teneinde knoop 2 ook aan het raamwerk te verbinden moet de gebruiker
deze knoop expliciet verbinden aan een staaf; in dit geval worden 2
staven ingevoerd om dit te realiseren.

Het programma detecteert knopen welke visueel op een staaf liggen, maar
daar niet werkelijk mee verbonden zijn. Onderstaande waarschuwing
wordt dan getoond.

Als op de "Yes" knop is gedrukt worden door het programma automatisch
één of meer extra staven aangemaakt.
Waarschuwing
De termen in de stijfheidsmatrix van een staaf zijn omgekeerd evenredig
met de lengte van de staaf (linear, kwadratisch en derde graads); zie ook
Theorie 3D (paragraaf 1).
Zeer korte staven kunnen daarom zeer stijf zijn t.o.v. langere staven
aanwezig in het raamwerk, waardoor de termen in de totale
systeemstijfheidsmatix in grootte zeer veel kunnen verschillen. Herdoor
kan de totale systeemstijfheidsmatix slecht geconditioneerd zijn.
Computers verwerken getallen in eindige nauwkeurigheid, waardoor bij
zeer grote verschillen in de grootte van de termen in de totale
systeemstijfheidsmatix een verlies in de nauwkeurigheid van de
rekenresultaten kan leiden. Wanneer en in welke mate het verlies aan
nauwkeurigheid optreedt kan niet op voorhand precies bepaald worden,
omdat het afhankelijk is van de relatieve stijfheid van alle staven in het
raamwerk, niet alleen van een enkele staaf. Er is dus op voorhand geen
harde grenswaarde aan te geven.
Voor oneindig stijve excentrische staafaansluitingen is een speciale optie
aanwezig: Excentrische staafaansluitingen 3D, waarbij voorkomen wordt
dat de totale systeemstijfheidsmatix slecht geconditioneerd zou worden;
zie ook Theorie 3D (paragraaf 6)

Actieve staven
In de laatste kolom van het invoergrid kan door afvinken een staaf NIET
actief worden gemaakt.
Deze optie maakt het mogelijk snel de invloed na te gaan van het
toevoegen of verwijderen van een (beperkt) aantal staven.
De betreffende niet actieve staaf wordt dan niet meegenomen bij de
berekening van de krachtsverdeling in het raamwerk (niet actieve staven
zijn geen onderdeel van het totale raamwerk).

Waarschuwing: Door het verwijderen van staven kan het raamwerk
instabiel worden; dit is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Voor alle niet actieve staven dienen de relevante invoergegevens net
als voor de actieve staven ook te worden ingevoerd.
In het grafische scherm worden de niet actieve staven rood gestippeld
weergeven.

Indien m.b.v. Opties plotten het weergeven van staafnummers is ingesteld
dan wordt achter het staafnummer de codering xx toegevoegd; b.v. (10
xx).
Punten van aandacht:
1. Een staafbelasting op een NIET actieve staaf wordt natuurlijk ook niet
in de berekening meegenomen (de invoer van een staafbelasting op een
niet actieve staaf is echter toegestaan).
2. Losse knopen als gevolg van niet actieve staven zijn niet toegestaan;
zie b.v. onderstaand knoop 66 alleen verbonden aan de niet aktieve staaf
(52 xx).

Als niettemin de berekening wordt gestart verschijnt onderstaande
foutmelding:

3. Niet actieve staven en niet zichtbare staven zijn niet gerelateerd aan
elkaar.
Niet active staven zijn geen onderdeel van het raamwerk
(staafbelastingen op een niet actieve staaf worden ook automatisch door
het programma geinterpreteerd als niet actief).
Niet zichtbare staven zijn wel een onderdeel van het raamwerk, maar
alleen onzichtbaar gemaakt in de diverse grafische afbeeldingen.
Niet actieve staven kunnen tegelijk ook niet zichtbaar gemaakt worden.

Diversen

De verbinding van een staaf met een knoop is standaard een vaste
verbinding. M.b.v. staafaansluitingen knopen kan de verbinding ook als
rotatieveer worden ingevoerd (6 verschillende typen), met als bijzonder
geval de bolvormige scharnierende verbinding.
Staven waarbij de knoopaansluitingen (te) dicht bij elkaar liggen kunnen
de rekennauwkeurigheid negatief beïnvloeden.

De numerieke moeilijkheden kunnen voorkomen worden door het
toepassen van de optie “excentrische staafaansluitingen 2D” en
“excentrische staafaansluitingen 3D”.
Indien een staaf een zeer geringe lengte heeft t.o.v. de andere staven kan
de totale stijfheidsmatrix bijna instabiel worden; hetgeen de
nauwkeurigheid van de rekenresultaten negatief kan beïnvloeden.
De optie van ‘excentrische aansluitingen’ heeft hier geen last van.

Enige achtergrondinformatie
Als het keuzevakje
bij de invoer van de
staafeigenschappen aangevinkt is, wordt de momentenlijn in ongunstige
over de netto hoogte van de doorsnede verschoven; zie ook Theorie 2D
(paragraaf 12).
Indien de dwarskrachtwapening volgens NEN-EN 1992-1-1 berekend
wordt, als het keuzevakje
aangevinkt is, ook de
dwarskrachtlijn nabij de steunpunten afgesnoten.

Voorbeeld van verschoven momentenlijnen.

Voorbeeld van afgesnoten dwarskrachtlijnen
Als meerdere staven in elkaars verlengde liggen worden deze staven in
het kader van de verschoven momentenlijn en afgesnoten
dwarskrachtenlijn door het programma als één enkele staaf beschouwd;
zie ter illustratie onderstaand eenvoudig voorbeeld:

Example of a shifted moment line with beams which are in line with each
other

Let op:
De richting van de lokale staafassen, van de staven welke als één
wapeningsstaaf beschouwd worden, dienen wel dezelfde oriëntatie te
hebben.

bij staafnummers 1 t/m 5 wijzen alle in elkaars verlengde liggende lokale
staafassen dezelfde kant op;
deze 5 staven kunnen daardoor als één enkele wapeningsstaaf
geïnterpreteerd worden in relatie tot het verschuiven van de momentenlijn
en het afsnuiten van de dwarskrachtenlijn

de richting van de lokale staafas van staafnummer 3 wijst in tegen de
richting van de andere staafassen;

deze 5 in elkaars verlengde liggende staven kunnen daardoor NIET als
één enkele wapeningsstaaf geïnterpreteerd worden in relatie tot het
verschuiven van de momentenlijn en het afsnuiten van de
dwarskrachtenlijn
het programma controleert dit en geeft zo nodig een foutmelding.
Let op: het programma neemt de invloed van vervormingen door axiale
staafkrachten mee. Hierdoor kunnen de resultaten wat afwijken t.o.v. een
handberekening waarbij de invloed van deze axiale vervormingen op de
krachtsverdeling niet meegenomen worden.
Het aantal staven kan vergroot worden door in het volgende tekstvak het

aantal staven te verhogen of te verlagen
Een willekeurige staaf kan verwijderd worden m.b.v. volgende

combobox:
.
Een willekeurige staaf kan worden ingevoegd m.b.v. volgende combobox:
.
Het totaal aantal staven zal automatisch worden verminderd of
vermeerderd en de lijst met staafverbindingen wordt zodanig hernummerd
opdat een aaneengesloten lijst gehandhaafd blijft.
In het grafische scherm kan, als de knop
ingedrukt is, door het dubbel
klikken op een staaf in het dan geopende schermpje en het aanvinken van
het vakje
ook een staaf worden verwijderd.
De voorgaande opties geven flexibiliteit voor het geval een bestaand
raamwerk aangepast moet worden.

Wijzigen staafnummers

Met m.b.v. deze niet verplichte optie kunnen reeds aanwezige
staafnummers gewijzigd worden d.m.v. het verwisselen van
staafnummers.
Ter illustratie het onderstaande eenvoudige voorbeeld:

Originele staafnummering

Staafnummer (1) en (2) verwisseld

Staafnummer (2) en (4) verwisseld

Staafnummer (3) en (4) verwisseld

Opmerkingen
1. Voor de rekenresultaten maakt het niet uit hoe de staven
genummerd zijn; het is in die zin een meer cosmetische optie.
2. Bij het omwisselen van de staafnummers worden door het
programma automatisch de aanliggende knoopnummers aangepast,
opdat de geometrie behouden blijft.
3. Bij het omwisselen worden tevens eventueel reeds aanwezige
staafbelastingen omgenummerd, opdat de plek in de totale
geometrie behouden blijft.
4. Reeds aanwezige knoopnummers kunnen indien gewenst worden
gewijzigd in het invoerscherm van de knoopcoördinaten 3D

Wizards
Met behulp van de knop
kan een staaf, eventueel
herhaald, in delen van verschillende lengte worden opgedeeld. Tevens
worden extra tussenknopen aangemaakt. Eventueel aanwezige
staafbelastingen worden, voor zover van toepassing, over de nieuwe
staven herverdeeld.
Met behulp van de knop
kan de lengte van een
selectie van staven worden aangepast (en daarmee ook de aansluitende
coördinaten).
Met behulp van de knop
kan een selectie, met
verbonden knopen, naar een andere plaats worden gekopieerd.
Met behulp van de knop
kunnen eventuele knopen
welke niet verbonden zijn aan een staaf automatisch verwijderd worden.
Het programma hernummert zonodig de andere knoopnummers teneinde
een aaneengesloten reeks van knoopnummers te verkrijgen.

In het grafische scherm kunnen extra staven bij getekend worden; zie
ook: Plot geometrie Dit kan zowel tussen verschillende staven als knopen.
In het numerieke invoerscherm kan via de knop
staafliggingen automatisch worden gegenereerd.

een aantal

Doordat tijdens het rekenproces de knoopnummering wordt
geoptimaliseerd heeft het knoopnummerverschil VE=ABS(i - j) geen
invloed op de omvang van het geheugengebruik en de rekentijd.
Met KN het aantal knopen is de grootte van de benodigde
systeemstijfheidsmatrix: 36*KN*(VE+1)
Indien het keuzevakje
is aangevinkt worden bij de
numerieke echo van de invoergegevens de hoeken tussen de aan de
knopen aansluitende staven weergegeven; zie onderstaand voorbeeld:

De hoeken worden berekend draaiend van de positieve richting van staaf
N naar de eveneens positieve richting van staaf M; zie onderstaande
voorbeelden voor een drietal hoeken.

Sluiten van het scherm
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden alle
aangebrachte wijzigingen bewaard.
Als het vakje
is aangevinkt dan wordt o.a. gecontroleerd
of er staven aanwezig zijn die (deels) samenvallen of dat kruisende staven
aanwezig zijn zonder dat die op de kruising met elkaar verbonden zijn.
Dit zijn in principe geen fouten, maar mogelijk aspecten waarvan de
gebruiker mogelijk niet beseft dat ze aanwezig zijn c.q. dat het zo niet
bedoeld is.
Bij het afvinken
van dit vakje worden er geen controles
door het programma meer uitgevoerd, waardoor de gebruiker een groter
risico loopt dat er wat anders is ingevoerd dan hij/zij denkt.
Daarentegen worden de meldingen onderdrukt als dit als overbodig
storend wordt ervaren.
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden
aangebrachte wijzigingen NIET bewaard. De voor het openen van dit
scherm aanwezige data wordt dan hersteld tot de oorspronkelijke inhoud.
Dit scherm ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit en Interface naar
Microsoft Excel.

Zie verder ook: Coördinaten knooppunten

Invoeren van de staafeigenschappen (eerste
blad); 2 dimensionaal
Het gebruik van deze menu-ingang is VERPLICHT

Algemeen
Een staaf verbindt twee knopen; niet meer en niet minder.
Een staaf is in principe in staat normaalkrachten, dwarskrachten en
momenten over te brengen.
Per staaf kunnen verschillende eigenschappen worden ingevoerd; elke
staaf kan dus van een ander materiaal vervaardigd zijn.
Als bij de optie van spanningscontrole voor een andere optie dan
elastische controle wordt gekozen dan vindt de spanningscontrole echter
volgens de betreffende Eurocode voor alle staven plaats.
Let op: Het gebruik van Eurocode 5 (hout) is uniek in het gegeven dat
de rekenwaarde voor de E-modulus bepaald wordt door de gemiddelde
waarde van de E-modulus te delen door de partiële materiaalfactor. De

invoer van de E-modulus in het programma betreft de gemiddelde
waarde; het programma bepaalt zelf de rekenwaarde voor de E-modulus:
zie verder ook Achtergronden controles volgens Eurocode
5 (hout) en Tabblad Spanningen

Staaf geometrie
Het programma is in staat een raamwerk te berekenen met verschillende
type staven (prismatisch, NIET prismatisch, trekstaven). Waarbij dan bij
prismatische staven de optredende spanningen berekend kunnen worden,
bij NIET prismatische staven kan eventueel ook de benodigde wapening
worden berekend.
Met behulp van deze menu-ingang kunnen de eigenschappen van
prismatische of NIET prismatische staven worden ingevoerd.
Bij prismatische staven zijn het oppervlak en traagheidsmoment (ook
kwadratisch oppervlaktemoment genoemd) constant over de lengte van de
staaf.

Prismatische staaf (A en I)
Bij prismatische staven kan t.b.v. de berekening van de spanningen ook
nog het weerstandsmoment t.o.v. boven- en onderzijde van de staaf
worden ingevoerd en verder de toelaatbare maximum en minimum
toelaatbare spanningen; zie verder ook Spanningen
Bij NIET prismatische staven verloopt de hoogte van de staaf lineair van
hi naar hj; terwijl de doorsnede rechthoekig is bij een constante
profielbreedte.
Bij de berekening van Eigenfrequenties worden NIET prismatische staven
niet ondersteund, alleen prismatische staven.

NIET Prismatische staaf
(hi en hj; hi <> hj )
De optie voor een niet prismatische staaf geldt dus alleen voor een
massieve rechthoekige doorsnede; niet voor b.v. I vormige
staaldoorsnedes. Door het opdelen van een niet prismatische staaf, met
niet rechthoekige doorsnede, in n aparte delen kan een echter kan een
benadering worden verkregen. Per aparte prismatische deelstaaf dienen
dan de locale gemiddelde eigenschappen te worden ingevoerd.
Mogelijke staafeigenschappen zijn in dit programma bij prismatische
staven:
elasticiteitsmodulus, soortelijke massa, oppervlak en traagheidsmoment
(ook kwadratisch oppervlaktemoment genoemd).
Mogelijke staafeigenschappen zijn in dit programma bij NIET
prismatische staven:
elasticiteitsmodulus, soortelijke massa, hoogte begin van de staaf, hoogte
eind van de staaf en de breedte van de betreffende staaf.
Per staaf moet via een keuze, m.b.v. afvinken, worden aangegeven welke

staaf prismatisch is of NIET prismatisch is
Bij niet prismatische staven moet tevens de profielbreedte worden
ingevoerd; bij prismatische staven is dit niet van toepassing omdat
hierbij de traagheids- en weerstandsmomenten worden ingevoerd, terwijl
deze bij niet prismatische staven berekend moeten worden.
De rekenroutines voor NIET prismatische staven zijn in theorie niet
geschikt voor staven met hi = hj; het is dan immers een prismatische
staaf geworden. Tijdens het rekenproces wordt dit speciale geval echter
gesignaliseerd en worden de twee hoogtes iets (zeer klein verschil)
verschillend genomen opdat toch een berekening mogelijk is. Omdat bij

prismatische staven de rekenresultaten wat nauwkeuriger zijn wordt toch
geadviseerd voor het geval hi = hj de staaf als prismatisch te definiëren.
Voor een statische berekening worden bij de NIET prismatische staven,
met uitzondering van de optie van beddingsconstanten, dezelfde opties
ondersteund als bij prismatische staven. Een staaf die voorzien is van een
continu verende bedding moet prismatisch zijn (de overige staven mogen
wel NIET prismatisch zijn).
Bij een berekening van de Eigenfrequenties worden alleen prismatische
staven ondersteund.
Waarschuwing
De termen in de stijfheidsmatrix van een staaf zijn omgekeerd evenredig
met de lengte van de staaf (linear, kwadratisch en derde graads); zie ook
Theorie 2D (paragraaf 1).
Zeer korte staven kunnen daarom zeer stijf zijn t.o.v. langere staven
aanwezig in het raamwerk, waardoor de termen in de totale
systeemstijfheidsmatix in grootte zeer veel kunnen verschillen. Herdoor
kan de totale systeemstijfheidsmatix slecht geconditioneerd zijn.
Computers verwerken getallen in eindige nauwkeurigheid, waardoor bij
zeer grote verschillen in de grootte van de termen in de totale
systeemstijfheidsmatix een verlies in de nauwkeurigheid van de
rekenresultaten kan leiden. Wanneer en in welke mate het verlies aan
nauwkeurigheid optreedt kan niet op voorhand precies bepaald worden,
omdat het afhankelijk is van de relatieve stijfheid van alle staven in het
raamwerk, niet alleen van een enkele staaf. Er is dus op voorhand geen
harde grenswaarde aan te geven.
Voor oneindig stijve excentrische staafaansluitingen is een speciale optie
aanwezig: Excentrische staafaansluitingen 2D, waarbij voorkomen wordt
dat de totale systeemstijfheidsmatix slecht geconditioneerd zou worden;
zie ook Theorie 2D (paragraaf 7)
Het programma geeft, voor het uitvoeren van de berekening, een
waarschuwing als voor een grootheid zeer grote waarden zijn ingevoerd,
maar het maakt het niet onmogelijk alsnog een berekening uit te voeren
Dit omdat zoals vermeld geen harde grenswaarden benoemd kunnen
worden.

Dwarskrachtvervormingen
Per staaf kan worden aangegeven of met dwarskrachtvervormingen
rekening moet worden gehouden; zie ook: Dwarskrachtvervormingen

Wapeningsberekeningen
Per staaf kan aangegeven worden welke beton- en staalkwaleit
(wapening) aanwezig en tevens de dekking (t.o.v. hart wapening) aan
onder-en bovenzijde van de staaf; zie ook: Invoer wapeningsgegevens
Wapeningsberekeningen zijn alleen mogelijk voor NIET prismatische
staven. In één raamwerk mogen zowel prismatische als NIET
prismatische staven voorkomen.
Let op: Voor het geval dat zowel de optie voor het berekenen van
spanningen als wapening afgevinkt is zullen voor de betreffende
wapeningstaaf de spanningen niet meer worden berekend, maar in plaats
daarvan de benodigde hoeveelheid wapening.

Eigen gewicht
De berekening van het eigengewicht der staven is facultatief
; de soortelijke massa van het staafmateriaal behoeft
alleen te worden ingevoerd als van deze optie gebruik wordt gemaakt.
In dit geval moet ook de hoek waaronder de zwaartekracht, t.o.v. het
globale assenstelsel, werkt worden opgegeven. In dit verband wordt als
grootte voor de versnelling van de zwaartekracht standaard een waarde
van 9.80665 m/s2 aangehouden.
Wanneer het imperiale system van eenheden wordt gebruikt [ponden en
duimen], dan is effect van de zwaartekracht al verwerkt in de soortelijke
dichtheid van het materiaal [lb/in3]
Voor het totale eigengewicht wordt de lengte van de staaf van knoop naar
knoop gebruikt. Bij excentrische aansluitingen is dit niet tot de knoop,
maar tot de betreffende excentrische aansluiting.
Verder wordt het eigengewicht alleen bij het BASISbelastinggeval nr. 1
meegenomen; met de mogelijkheid van het opgeven van
belastingCOMBINATIES vormt dit geen wezenlijke beperking.
Per staaf kan een verschillende soortelijke massa en elasticiteitsmodulus
worden ingevoerd.
Teneinde bij gelijke waarden voor staven de invoer te vereenvoudigen is
voor dit geval een eenmalige invoer voorzien.

Generatie
In het numerieke invoerscherm kan via de knop
van
een aantal staven de eigenschappen automatisch worden gegenereerd.

Verder is het mogelijk de staafeigenschappen aan de hand van een
profielenlijst met profielnummers in te voeren (oppervlak,
traagheidsmoment (ook kwadratisch oppervlaktemoment genoemd) en
weerstandsmomenten).
Via de knop
profiellijst worden gemaakt.

kan een keuze uit de betreffende

De bij het raamwerkprogramma geleverde profielenbibliotheek bevindt
zich in de map “\Program Files\Wolsink\Mechanical
Programs\Sections”
Een andere mogelijkheid is gebruik te maken van de ingebouwde
mogelijkheid tot het aanmaken van een lijst met profielen onder de knop
; zie verder ook Lijst met gebruikersprofielen 2D
Verder is een “Properties calculator” toegankelijk onder de knop
(met dank aan Szabolcs Varga) zie verder: Profiel
calculator2D
M.b.v. de knop
kunnen ALLE staafeigenschappen
(onder alle tabbladen) in één keer worden gekopieerd van een zekere staaf
naar een combinatie van andere staven.
M.b.v. de knop
kan een staaf worden
onderverdeeld in extra (tussen)staven. Bij de extra staven worden de
staafeigenschappen overgenomen van de oorspronkelijke gekozen staaf.
Het centrale invoerscherm ondersteunt het verslepen met behulp van de
muis (“drag and drop”) van data van de ene rij naar de andere rij. Op deze
wijze kunnen eenvoudig kopieën van profielgegevens worden gemaakt.
Twee verschillende “drag and drop” methoden worden onderscheiden:
Alles kopiëren De muiscursor heeft de volgende vorm
M.b.v. deze methode worden staafeigenschappen ondergebracht op
meerdere tabbladen tegelijk gekopieerd Deze methode werk alleen op het
eerste tabblad.
Lokaal kopiëren De muiscursor heeft de volgende vorm
M.b.v. deze methode worden alleen de staafeigenschappen vermeld op het
betreffende tabblad gekopieerd (geldt dus niet voor het eerste tabblad).

Plaats de muiscursor op het staafnummer aan de linkerzijde van het
invoerscherm (in dit geval staaf nr. 2) en druk de linker muisknop in.

Beweeg de muis met ingedrukte linker muisknop naar het staafnummer
waar de data naar toe gekopieerd moet worden. De muiscursor verandert
dan van vorm (zie bovenstaande figuur).

Laat op de plaats van bestemming (in dit geval staaf nr. 5) de
linkermuisknop los, waarmee de data van staaf nr. 2 naar staaf 6 is
gekopieerd; zie onderstaande figuur)

Het invoerscherm ondersteunt: ”Drag and drop” mogelijkheden voor de
invoer van data, ”Undo/Redo” functionaliteit en Interface naar Microsoft
Excel.
Bij het aanklikken van een cel in de kolom ‘E-modulus’ opent zich een
combo box waarin indien gewenst een keuze gemaakt kan worden tussen
een aantal materialen (staal, aluminium, beton en hout):

De bijbehorende grootte voor de soortelijke massa wordt tevens
aangepast.
De waarden zijn in overeenstemming met de Eurocodes.
Deze optie is alleen toegankelijk indien de optie voor SI metrische
eenheden is ingeschakeld.
Zie voor verdere achtergronden houtsterktes en soorten.
Let op:
Niet alle opties aanwezig op de verschillende tabbladen van dit scherm
met “Staafeigenschappen” zijn tegelijk mogelijk.
Het betreft o.a. de volgende conflicten:
- bij het gebruik van de optie Invloedslijnen is bij de invoer van de
staafeigenschappen de Ontwerplijst niet toegankelijk en zijn geen
Gewapend beton berekeningen, Plastische scharnieren en
Draadvormige “staven” mogelijk.
- voor een staaf waarbij een Gewapend beton berekening uitgevoerd
dient te worden is geen knikcontrole mogelijk.
- als zowel is aangegeven dat voor een bepaalde staaf een Gewapend
beton berekening uitgevoerd dient te worden en deze staaf afgevinkt is
als Draadvormige “staaf” dan prevaleert de laatste optie.
- als de Ontwerpoptie ingeschakeld is, vindt de optimalisatie alleen
plaats voor prismatische staven; daaruit volgt o.a. dat staven waarbij een
gewapend beton berekening uitgevoerd dienen te worden niet in

aanmerking komen voor automatische optimalisatie (worden in het
optimalisatieproces overgeslagen).
- de Ontwerpoptie kan niet worden gebuikt in combinatie met een
geometrisch niet lineaire berekening.
- de opties van het berekenen van Plastische scharnieren en
spanningscontroles volgens Eurocode 3 gaan niet samen.
- het berekenen van Plastische scharnieren en de geometrisch niet
lineaire optie gaat niet samen; het berekenen van plastische scharnieren
prevaleert.
Het programma zal zoveel mogelijk van deze conflicten proberen te
detecteren bij de invoer van de diverse gegevens.

Generieke dempingsconstante

Indien de keuze is gemaakt voor een dynamische berekening dient de
generieke dempingsconstante te worden ingevoerd.

Vuistregels voor de waarde van of ζn= ζ0 in [%] (frequentie onafhankelijk)

Zie voor de achtergronden verder theorie 2D (paragraaf 10).

Diversen
Als er niet actieve staven aanwezig zijn dan wordt daar als volgt aan
herinnerd:

De eigenschappen van niet actieve staven dienen hier ook te worden
ingevoerd.
Ten behoeve van de grafische weergave van de geometrie kunnen staven
in een bepaalde kleur worden getoond d.m.v. de optie kleurselectie
staven:
.
Door het afvinken van vakje
kan de kleurselectie automatisch
plaatsvinden aan de hand van staven met dezelfde staafbeschrijving,
anders geschiedt het manueel d.m.v. de optie kleurselectie staven.
Deze kleurcodering moet niet verward worden met die andere
kleurcodering welke het type spanningscontrole weergeeft.

Als de geometrie van het raamwerk gegenereerd is m.b.v. de ‘wizard
liggers en kolommen’, dan wordt getoond tot welke verzameling van
staafnummers resp. de HORIZONTALE en VERTICALE staven behoren.

M.b.v. de knop
kunnen gelijksoortige
staafeigenschappen vanaf één staaf naar meerdere staven worden
gekopieerd (b.v. volgens de weergegeven verzamelingen van
HORIZONTALE en VERTICALE staven).
Let op: het programma neemt de invloed van vervormingen door axiale
staafkrachten mee. Hierdoor kunnen de resultaten wat afwijken t.o.v. een
handberekening waarbij de invloed van deze axiale vervormingen op de
krachtsverdeling niet meegenomen worden.

Sluiten van het scherm
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
aangebrachte wijzigingen bewaard.

dan worden alle

Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden
aangebrachte wijzigingen NIET bewaard. De voor het openen van dit
scherm aanwezige data wordt dan hersteld tot de oorspronkelijke inhoud.

Enige kentallen voor volumieke gewichten
Tabellen voor het nominale volumieke gewicht van bouwmaterialen
en voor het nominale volumieke gewicht en de hellingshoek van het
natuurlijk talud van opgeslagen materialen; overeenkomstig NENEN 1991-1-1: Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-1:
Algemene belastingen – Volumieke gewichten, eigen gewicht en
opgelegde belastingen voor gebouwen:

Let op: in het programma dient in de 3e kolom de soortelijke massa te
worden ingevoerd; de waarden voor de volumieke gewichten in
bovenstaande tabellen dienen hierop te worden aangepast.
Het programma werkt intern de soortelijke massa om naar een
gewichtsbelasting m.b.v. de versnelling van de zwaartekracht:

zie verder ook :
Spanningscontrole (tweede blad)
Ontwerpoptie; lijst met profielen waaruit gekozen kan worden (derde
blad)
Dwarskracht vervormingen (vierde blad)
In rekening brengen van plastische scharnieren in de staven (vijfde blad)
Definiëren van een staaf als trekstaaf (zesde blad)

Sterktecontrole (tweede blad); 2 dimensionaal
Het gebruik van dit invoerscherm is facultatief.
Let op:
Doorsnedecontroles worden alleen uitgevoerd als het volgende vakje is
afgevinkt
De optie Ontwerplijst is alleen toegankelijk als hier voor ALLE staven
hetzelfde type spanningscontrole van toepassing is EN niet gekozen is
voor gewapend beton.

In dit tabblad voor het invoeren van staafeigenschappen kan op
verschillende wijzen de controle van spanningen en eenheidscontroles in
de staafdoorsneden worden ingesteld:
1. Elastische spanningscontrole
1.1 Zonder Eulerse knikcontrole
1.2 Met Eulerse knikcontrole
2. Eenheidscontrole volgens Eurocode 3 (staal): NEN-EN 1993-1-1

2.1 Zonder knik en kip controle
2.2 Met knik en kip controle
3. Sterktecontrole volgens Eurocode 5 (hout): NEN-EN 1995-1-1
3.1 Zonder knik en kip controle
3.2 Met knik en kip controle
4. Bepalen hoeveelheid wapening volgens: NEN-EN 1992-1-1 of
voorgespannen beton
Via de radioknoppen
wordt deze keuze voor resp.
methode 1, 2, 3 of 4 gemaakt.
In het zelfde raamwerk kunnen dus de diverse staven van verschillende
materialen vervaardigd zijn.
M.b.v. de knop
kan via een subselectie van staafnummers de
aarde van de spanningscontrole ook op deze alternatieve wijze worden
toegekend.

1. Elastische spanningscontrole
Bij de elastische spanningscontrole wordt geen gebruik gemaakt van een
materiaalgebonden Eurocode.
Teneinde de optredende spanningen te kunnen berekenen dienen onder
het tabblad ‘Algemeen’ de groottes voor de twee verschillende
weerstandsmomenten en de maximaal (treks) en minimaal (druk)
toelaatbare BUIGspanning te worden ingevoerd:

De keuze voor een elastische spanningscontrole per staaf wordt gemaakt
door het aanklikken van de groene knop
Elastische weerstandsmomenten
Met behulp van dit scherm kunnen facultatief de weerstandsmomenten
t.o.v. de boven- en onderzijde van de staaf worden ingevoerd.

Bij een t.o.v. de neutrale lijn symmetrisch profiel zijn beide
weerstandsmomenten natuurlijk gelijk.
Deze optie is alleen van toepassing voor prismatische staven.
Bij niet prismatische staven is het weerstandsmoment al te berekenen uit
de ingevoerde variërende hoogte van het niet prismatische profiel.
Als bij prismatische staven geen waarden voor de weerstandsmomenten
zijn ingevoerd worden bij de numerieke post-processing geen spanningen
berekend.
Twee weerstandsmomenten worden gevraagd: Wboven en Wonder.
Wat boven en onder is, is afhankelijk van de ligging van de lokale staafas;
zie ook onderstaande figuur.

De spanning wordt berekend via de bekende formules:

en

Schuifspanningen worden bij een elastische spanningsberekening dus niet
berekend.
Let op: Als een niet prismatische staaf als wapeningsstaaf is gedefinieerd
zullen er geen spanningen voor deze staaf worden berekend, maar in
plaats daarvan de benodigde wapening.
Toelaatbare maximum en minimum spanningen
Facultatief kan per staaf worden ingevoerd wat de grootte is van de
maximale trekspanning en de minimale drukspanning. Indien een waarde
van nul wordt opgegeven (de default waarde) dan komt deze optie niet tot
gelding.
De maximum ingevoerde spanning dient gelijk of groter dan nul te zijn.
De minimum ingevoerde spanning dient gelijk of kleiner dan nul te zijn.

Let op: in de toelaatbare spanningen dient (voor elastische
berekeningen) de materiaalfactor verwerkt te zijn (toelaatbare
spanning = maximale waarde / materiaalfactor).
Bij de numerieke uitvoer en de grafische uitvoer van de spanningen wordt
aangegeven waar deze toelaatbare spanningen worden overschreden.
Tevens wordt de zogenoemde eenheidscontrole berekend; indien kleiner
of gelijk 1 wordt aan de opgegeven toelaatbare maximum en minimum
spanningen voldaan.
Bij de numerieke uitvoer gebeurt dit door de betreffende waarden in de
kleur rood af te beelden.
Bij de grafische uitvoer gebeurt dit door het aangeven van de toelaatbare
grenzen door horizontale gestippelde rode lijnen.
Verder is het ook mogelijk de zogenoemde eenheidscontrole af te
beelden. Waarden voor de eenheidscontroles ≤ 1 voldoen aan de
sterktecriteria; voor de eenheidscontroles > 1 voldoen NIET aan de
sterktecriteria.
Voor het geval ook elastische knikcontrole (Euler) plaats moet vinden

dient onder het tabblad
“Elastisch nog extra benodige data te worden ingevoerd.
De knikcontrole vindt alleen plaats als het keuzevakje
is
aangevinkt.
Knikcontole vindt alleen plaats voor staven welke tevens niet continu
verend ondersteund zijn. Voor de theoretische achtergronden van
elastische Eulerse knik zie verder Theorie Eulerse knik
Let op:
Bij deze klassieke wijze van berekening en controle van spanningen
kunnen de waarden voor de ‘Max. BUIFspanning’ en ‘Min.
BUIGSpanning’ als volgt gebruikt worden:
1. De vereiste veiligheid is opgenomen in de grootte van de
belastingen werkend op de constructie; belastingfactoren.

Door middel van de optie van belastingCOMBINATIES kunnen
centrale veiligheidscoëfficiënten bij de grootte van de ‘Verm.
Factor’ ingevoerd worden: > 1 .
De maximaal toelaatbare spanningen (in absolute zin) kunnen voor
materialen met een vloeigrens, zoals staal, dan als vloeispanning
gedacht worden. De uitkomsten van de belastingCOMBINATIES
zijn dan alleen van belang voor de maatgevende veiligheid van de
constructie.
2. De vereiste veiligheid is opgenomen in de grootte van de
maximaal toelaatbare spanningen (in absolute zin);
materiaalfactoren.
Voor materialen met een vloeigrens, zoals staal, is dat dus voor de
‘Max. BUIGSpanning’ en ‘Min. BUIGspanning’ waarden gelijk
aan de waarde van de vloeigrens gedeeld door een materiaal factor.
3. Een combinatie van optie 1. en 2. (belastingfactoren en
materiaalfactoren).
Optie 3. sluit het beste aan bij hedendaagse constructieve regelgeving
zoals ook gehanteerd in de diverse Eurocodes. De spanningscontroles
volgens de Eurocodes zijn echter wel uitgebreider, meer compleet, dan bij
deze klassieke elastische spanningscontrole.
Naar begin

2. Eenheidscontrole volgens Eurocode 3 (staal): EN 1993-1-1
De keuze voor een spanningscontrole volgens Eurocode 3 (staal) per staaf
wordt gemaakt door het aanklikken van de blauwe knop
Teneinde de optredende spanningen te kunnen berekenen dienen onder
het tabblad ‘Algemeen’ de groottes voor de verschillende
weerstandsmomenten en de maximaal en minimaal toelaatbare
BUIGspanning te worden ingevoerd:

Elastische weerstandsmomenten
Met behulp van dit scherm kunnen facultatief de weerstandsmomenten
t.o.v. de boven- en onderzijde van de staaf worden ingevoerd.
Bij een t.o.v. de neutrale lijn symmetrisch profiel zijn beide
weerstandsmomenten natuurlijk gelijk.
Deze optie is alleen van toepassing voor prismatische staven.
Bij niet prismatische staven is het weerstandsmoment al te berekenen uit
de ingevoerde variërende hoogte van het niet prismatische profiel.
Als bij prismatische staven geen waarden voor de weerstandsmomenten
zijn ingevoerd worden bij de numerieke post-processing geen spanningen
berekend.
Twee weerstandsmomenten worden gevraagd: Wboven en Wonder.
Wat boven en onder is, is afhankelijk van de ligging van de lokale staafas;
zie ook onderstaande figuur:

Let op: Als een niet prismatische staaf als wapeningsstaaf is gedefinieerd
zullen er geen spanningen voor deze staaf worden berekend, maar in
plaats daarvan de benodigde wapening.
Bij de uitvoer van de rekenresultaten, zowel numeriek als grafisch,
worden bij controle volgens Eurocode 3 (staal) alleen de groottes van

eenheidscontrole weergegeven en niet de optredende spanningen. Dit
omdat bij de controle volgens Eurocode 3 de controle veel complexer is
dan alleen gebaseerd op de maximale spanningen in de uiterste vezels.
Verhouding plastisch/elastisch weerstandsmoment
Naast de elastische weerstandsmomenten is voor een doorsnedecontrole
volgens Eurocode 3 (staal) de verhouding tussen het vol plastische
weerstandsmoment en elastische weerstandsmoment benodigd.
Indien de eigenschappen van de staven op het tabblad “Algemeen” m.b.v.
de knoppen
en
zijn
gegenereerd wordt dit verhoudingsgetal ook ingelezen (geldt niet voor de
andere aanwezige gereedschappen voor het genereren van
staafeigenschappen).
Toelaatbare maximum en minimum vloeispanningen
Per staaf dient te worden ingevoerd wat de grootte is van de maximale
trekspanning en de minimale drukspanning; dit zijn de vloeigrenzen van
de gebruikte staalkwaliteit (normaal is dit voor trek en druk in absolute
zin gelijk).
Als de controle van de staafdoorsneden volgens Eurocode 3 (staal)
ingeschakeld is, dan is het mogelijk de grootte van de vloeigrenzen in te
voeren vanuit een lijstje met standaard waarden (overeenkomstig
Eurocode 3). Dit lijstje wordt geopend door op de betreffende cel in het
datagrid te klikken; zie ter illustratie onderstaande figuur:

In NEN-EN 1993-1-1 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
worden de onderstaande staalkwaliteiten gedefineerd:

Onder het tabblad

dient
nog extra benodigde data te worden ingevoerd teneinde
spanningscontroles volgens EC3 (staal) te kunnen uitvoeren.
Dit betreft in ieder geval de verhouding tussen het plastische en elastische
weerstandsmoment en ”Aanvullende geometrische data”

De knikcontrole vindt alleen plaats als het keuzevakje
aangevinkt.

is

Knik- en kip controle vindt alleen plaats voor staven welke tevens niet
continu verend ondersteund zijn.

Knikken en kippen
Voor de theoretische achtergronden van de doorsnedecontroles volgens
Eurocode 3 (staal) zie verder Achtergronden controles volgens Eurocode
3 (staal)
Punt van aandacht aangaande de bepaling van de
kniklengteverhouding, als de keuze gemaakt is dit door het
programma te laten bepalen:
Het programma bepaalt aan de hand van de aansluitvoorwaarden van de
staaf per plaatse van beide knopen de grootte van de
kniklengteverhouding (vaste en/of scharnierende aansluitingen).
De kniklengteverhoudingen van de staven (1) en (2), bepaalt door het
programma, zijn daarom in onderstaande 2 figuren gelijk. Omdat de
staven (1) en (2) in de linker figuur in fysieke zin een langere staaf
vormen dan de lengte van de afzonderlijke staven, dient dit dit in
voorkomende gevallen te worden gecorrigeerd. Bij de invoer kan per
staaf worden gekozen of de kniklengteverhouding door het programma
bepaald dient te worden of dat dit door de gebruiker wordt ingevoerd: zie
ook Aanvullende geometrische data elastische knikcontrole en
Aanvullende geometrische data Eurocode 3

Let op: bij zowel de grafische als numerieke uitvoer wordt alleen de
grootte van de eenheidswaarden uitgevoerd. Dit omdat, bij de toepassing
van Eurocode 3, alleen de grootte van de eenheidswaarden de sterkte van
de staven goed weergeeft (niet lineare relaties tussen de spanningen en
eenheidswaarden overeenkomstig Eurocode 3).
Naar begin

3. Eenheidscontrole volgens Eurocode 5 (hout)
De keuze voor een spanningscontrole volgens Eurocode 5 (hout) per staaf
wordt gemaakt door het aanklikken van de rode knop
Teneinde de optredende spanningen te kunnen berekenen dienen onder
het tabblad ‘Algemeen’ de groottes voor de verschillende
weerstandsmomenten en de maximaal en minimaal toelaatbare
BUIGspanning te worden ingevoerd:

Elastische weerstandsmomenten
Met behulp van dit scherm kunnen de weerstandsmomenten t.o.v. de
boven- en onderzijde van de staaf worden ingevoerd.
Bij een t.o.v. de neutrale lijn symmetrisch profiel zijn beide
weerstandsmomenten natuurlijk gelijk.
De optie voor de invoer van weerstandsmomenten is alleen van
toepassing voor prismatische staven.
Bij niet prismatische staven is het weerstandsmoment al te berekenen uit
de ingevoerde variërende hoogte van het niet prismatische profiel.
Als bij prismatische staven geen waarden voor de weerstandsmomenten
zijn ingevoerd worden bij de numerieke post-processing geen spanningen
berekend.
Twee weerstandsmomenten worden gevraagd: Wboven en Wonder.
Wat boven en onder is, is afhankelijk van de ligging van de lokale staafas;
zie ook onderstaande figuur:

De spanning wordt berekend via de bekende formules:

en

Let op: Als een niet prismatische staaf als wapeningsstaaf is gedefinieerd
zullen er geen spanningen voor deze staaf worden berekend, maar in
plaats daarvan de benodigde wapening.
Toelaatbare maximum en minimum spanningen
Per staaf worden ingevoerd wat de grootte is van de maximale
karakteristieke buigspanning en de minimale karakteristieke
buigspanning (fm,k). Op het teken na zijn deze beide waarden in het
algemeen gelijk.
Indien een waarde van nul wordt opgegeven (de default waarde) dan
komt deze optie niet tot gelding.
De maximum ingevoerde spanning dient gelijk of groter dan nul te zijn.
De minimum ingevoerde spanning dient gelijk of kleiner dan nul te zijn.
Bij de numerieke uitvoer en de grafische uitvoer van de spanningen wordt
aangegeven waar deze toelaatbare spanningen worden overschreden.
Tevens wordt de zogenoemde eenheidscontrole berekend; indien kleiner
of gelijk 1 wordt aan de opgegeven toelaatbare maximum en minimum
spanningen voldaan.
Bij de numerieke uitvoer gebeurt dit door de betreffende waarden in de
kleur rood af te beelden.
Bij de grafische uitvoer gebeurt dit door het aangeven van de toelaatbare
grenzen door horizontale gestippelde rode lijnen.
Verder is het ook mogelijk de zogenoemde eenheidscontrole af te
beelden. Waarden voor de eenheidscontroles ≤ 1 voldoen aan de
sterktecriteria; voor de eenheidscontroles > 1 voldoen NIET aan de
sterktecriteria.
In EN 338 “Hout voor constructieve toepassingen – Sterkteklassen” zijn
de sterkteklassen overeenkomstig onderstaand overzicht gedefinieerd:

Zie voor verdere achtergronden houtsterktes en soorten.
Als de controle van de staafdoorsneden volgens Eurocode 5 (hout)
ingeschakeld is, dan is het mogelijk de grootte van de maximale
karakteristieke trek- en drukspanning in te voeren vanuit een lijstje met
standaard waarden (overeenkomstig EN 338; zie voorgaande tabel). Dit
lijstje wordt geopend door op de betreffende cel in het datagrid te klikken;
zie ter illustratie onderstaande figuur:

Onder het tabblad
”EC5 hout”
dient nog extra benodigde data te worden ingevoerd teneinde
spanningscontroles volgens EC5 (hout) te kunnen uitvoeren.
De knikcontrole vindt alleen plaats als het keuzevakje
is
aangevinkt.
Punt van aandacht aangaande de bepaling van de
kniklengteverhouding, als de keuze gemaakt is dit door het
programma te laten bepalen.
Het programma bepaalt aan de hand van de aansluitvoorwaarden van de
staaf per plaatse van beide knopen de grootte van de
kniklengteverhouding (vaste en/of scharnierende aansluitingen).
De kniklengteverhoudingen van de staven (1) en (2), bepaalt door het
programma, zijn daarom in onderstaande 2 figuren gelijk. Omdat de
staven (1) en (2) in de linker figuur in fysieke zin een langere staaf
vormen dan de lengte van de afzonderlijke staven, dient dit in
voorkomende gevallen te worden gecorrigeerd. Bij de invoer kan per
staaf worden gekozen of de kniklengteverhouding door het programma
bepaald dient te worden of dat dit door de gebruiker wordt ingevoerd: zie
Aanvullende data Eurocode 5

Naar begin

4. Bepalen hoeveelheid wapening volgens: NEN-EN 1992-1-1
of voorgespannen beton
4.1 Algemene data
De keuze voor de berekening van wapening en voorgespannen betonnen
volgens Eurocode 2 per staaf wordt gemaakt door het aanklikken van de
gele knop
Voor deze optie behoeft de grootte van de weerstandsmomenten onder het
tabblad ‘Algemeen’ niet te worden ingevoerd (mag wel).

4.2 Data t.b.v. bepalen hoeveelheid wapening
Verder dient voor staven waarvoor de benodigde hoeveelheid wapening
berekend dient te worden de volgende extra gegevens te worden
ingevoerd:

Onder het sub-tabblad ‘Keuze wapening’ dient voor de betreffende
wapeningsstaaf allereerst aangevinkt te worden of het gewapend beton of
voorgespannen beton betreft.
Verder dient de breedte en hoogte van het rechthoekige profiel hier te
worden ingevoerd.
Als deze waarden nog niet zijn ingevoerd worden voor prismatische
staven deze waarden berekend m.b.v. de eigenschappen ingevoerd bij het
hoofd-tabblad Algemeen (oppervlak en traagheidsmoment). Daarbij
wordt uitgegaan van een rechthoekige doorsnede.

En omgekeerd ook worden de waarden voor het oppervlak en
traagheidsmoment ook automatisch aangepast in het hoofd-tabblad
Algemeen als, hier in het sub-tabblad ‘Keuze wapening’, de waarden voor
de breedte en hoogte van de staaf worden gewijzigd (allesweer uitgaande
van een rechthoekige doorsnede).

Onder het sub-tabblad ‘Gewapend beton’ dient (als hier bij sub-tabblad
‘Keuze wapening’ voor de optie ‘Gewapend beton’ is gekozen) de
cilindersterkte van het beton te worden ingevoerd en vervolgens de
vloeigrens van het toegepaste wapeningstaal.
Door op de betreffende cel in de 2e kolom in het datagrid te klikken
wordt een lijstje met standaard cilindersterktes geopend:

Door op de betreffende cel in de 3e kolom in het datagrid te klikken
wordt een kort lijstje met standaard vloeigrenzen geopend:

Tenslotte dien de betondekking aan de bovenzijde en onderzijde van de
staaf te worden ingevoerd.
Door onderaan het datagrid op de knop
te klikken wordt een
‘Tovenaar’ geopend voor het bepalen van de betondekking in
overeenstemming met EN 1992-1-1.

4.3 Data t.b.v. voorgespannen beton

Onder het sub-tabblad ‘Keuze wapening’ dient voor de betreffende
wapeningsstaaf allereerst aangevinkt te worden of het gewapend beton of
voorgespannen beton betreft.

Onder het sub-tabblad ‘Voorgespannen beton’ dient (als hier bij subtabblad ‘Keuze wapening’ voor de optie ‘Voorgespannen beton’ is
gekozen) de cilindersterkte van het beton te worden ingevoerd en
vervolgens de maximaal en minimaal toelaatbare BUIGspanning.
Voor een staaf waarin voorspanning aanwezig is dient voor de maximum
buigspanning de waarde 0 ingevoerd te worden als geen decompressie
toelaatbaar is (trekspanningen zijn niet toelaatbaar).
Volgens NEN-EN 1992-1-1 art. 7.3.1(5) is decompressie voor de
volgende milieuklassen niet toelaatbaar: XD1, XD2, XS1, XS2 en XS3,
maar is dit in de Nederlandse bijlage als volgt aangepast:

Naast de aanwezigheid van voorspanning kan tevens wapeningsstaal in
een staaf aanwezig zijn; m.b.v. de knop
kan
dit hier ingevoerd worden; zie verder invoer extra zachtstaalwapening
Deze wapening wordt meegenomen bij de berekening van de
eenheidswaarden voor de bezwijktoestand (ULS).
Let op!!
De invoer van voorspanning in een staaf dient te geschieden m.b.v.
Voorspanning (wizard); deze ‘wizard’ kan gevonden worden via de
hoofdmenu-ingang Staafbelastingen
De invoer voorspanbelasting is alleen toegankelijk als in dit venster de
optie ‘Voorgespannen beton (EC2)’ is aangevinkt.
De gebruiker dient m.b.v. de optie COMBINATIEbelastinggevallen de
noodzakelijke grootte van de partiële belastingfactoren in te voeren. De
partiële materiaalfactoren dienen in het venster Voorspanning (wizard)
ingevoerd te zijn:

Naar begin
Let op:
Bij het gebruik van de Eurocodes (beton, staal, hout en voorspanning) is
het gebruik van “U.S. customary/Imperial British units” niet mogelijk.
Dit omdat de Eurocodes gebaseerd zijn op het SI systeem van eenheden.

Voor een korte beschrijving van het principe van Eenheidswaarden (Unity
Check) zie: Principe UC-waarden
Sterkte onder dynamische belasting
In de meeste gevallen verschillen de mechanische eigenschappen van
materialen onder stoot- of schokbelasting van die onder statische
belasting.
De statische spanning-rekrelatie voor staal is bijvoorbeeld heel anders dan
de dynamische materiaalrelatie.
De vloeigrens en de uiteindelijke sterkte van materialen hebben de
neiging toe te nemen met toenemende reksnelheid*)..
Het effect van de reksnelheid op staal met hoge sterkte is veel groter dan
dat op staal met lage sterkte.
De (elastische) stijfheid zal over het algemeen ook groter zijn bij hogere
reksnelheden.
*) reksnelheid: verandering in rek (vervorming) van een materiaal met
betrekking tot tijd

Kwalitatief voorbeeld van gedrag van staal bij verschillende reksnelheden
De waarden van de reksnelheid zullen op verschillende tijdstippen langs
de constructie variëren en dus zullen de dynamische

materiaaleigenschappen in principe op verschillende plaatsen in de
constructie en tijdstippen variëren.
Het programma past constante waarden toe voor de sterkteparameters
omdat er over het algemeen vrij beperkte kennis beschikbaar is van het
dynamisch gedrag van materialen (functie van de reksnelheid) en het
programma anders erg ingewikkeld zou worden.
Het gebruik van statische sterkte- en stijfheidsparameters is om redenen
van eenvoud echter aan de (zeer) veilige kant.
Dit scherm ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit en Interface naar
Microsoft Excel
Zie verder ook:
Aanvullende geometrische data elastische knikcontrole
Aanvullende geometrische data Eurocode 3
Aanvullende data Eurocode 5
Theorie elastische Eulerse knik
Achtergronden Eurocode 3 (staal)
Achtergronden Eurocode 5 (hout)
Invoeren van de staafeigenschappen (eerste blad)
Ontwerpoptie; lijst met profielen waaruit gekozen kan worden (derde
blad)
Dwarskracht vervormingen (vierde blad)
In rekening brengen van plastische scharnieren in de staven (vijfde blad)
Definiëren van een staaf als trekstaaf (zesde blad)

Ontwerpoptie; lijst met profielen waaruit
gekozen kan worden (derde blad); 2
dimensionaal
Deze optie is facultatief.
Met behulp van het tabblad “Ontwerplijst” in het scherm voor de invoer
van staafeigenschappen kan het programma, na het uitvoeren van de
berekening met de oorspronkelijke staafeigenschappen, de staven
automatisch aanpassen opdat zo goed mogelijk voldaan wordt aan de
maximum en minimum toelaatbare spanningen zoals opgegeven bij het
tabblad “Spanningen” (zie ook bij Spanningen)
Let op!
Deze optie is alleen toegankelijk als onder het tabblad Spanningen voor
ALLE staven hetzelfde type spanningscontrole van toepassing is EN niet
gekozen is voor gewapend beton.
Als de ontwerpoptie ingeschakeld is
kunnen de
doorsnede-eigenschappen automatisch worden aangepast met of zonder
herberekening van het totale raamwerk
Als het
raamwerk niet op een iteratieve wijze herberekend wordt is, als gevolg
van de invloed van de stijfheid van de aangepaste staafeigenschappen op
de krachtsverdeling, het mogelijk dat voor een aantal staven de waarde
voor de eenheidscontrole wat groter dan 1 is. Het zonder iteratieve
herberekening aanpassen van de staafeigenschappen gaat echter wel veel
sneller dan bij het uitvoeren van een volledige iteratieve herberekening
het geval is.

Teneinde de staafeigenschappen door het programma te kunnen laten
aanpassen moet een lijst van profielen beschikbaar zijn waaruit het
programma kan kiezen. M.b.v. dit tabblad kan deze lijst worden
ingevoerd.
Dit invoeren kan handmatig gebeuren; regel voor regel, maar ook door te
klikken op de knop
De volgorde in de lijst qua grootte van de weerstandsmomenten is niet
van belang; de kleinste waarde behoeft niet als eerste ingevoerd te zijn;
de grootste waarde behoeft niet als laatste ingevoerd te zijn.
In de laatste kolom van lijst met mogelijke profielen kan door afvinken
worden opgegeven of het betreffende profiel ook meegenomen dient te
worden bij het automatisch aanpassen van de sterkte-eigenschappen van
de staven in het raamwerk. Men kan b.v. een vaste lijst hebben met
mogelijke profielen en het gebruik daarvan door het afvinken toesnijden
op het onderhavige probleem.
De lijst kan bewaard worden door te klikken op de knop
. De
extensie van de naam waar het onder bewaard wordt is: “*.DesignList”
Een reeds eerder bewaarde lijst kan binnen gehaald worden door op de
knop
te klikken.
Hierbij is de extensie ook weer “*.DesignList”, maar m.b.v.”*.Section”
kunnen ook de bijgeleverde lijsten met standaard stalen profielen direct
worden ingelezen.

Let op: Voor eenheidscontroles volgens Eurocode 3 (staal) dient het
programma te kunnen herkennen welk type staalprofiel het is. Het
programma herkent dit aan de hand van de naam van het betreffende
*.Section bestand.
De volgende vier typen staalprofielen worden door het programma
onderscheiden:

a. I of H vormig profiel

b. Rechthoekig of vierkant hol profiel

c. Cirkelvormig hol profiel

d. U-vormige open kanaalprofielen
In de tweede tabel ter rechterzijde van het scherm kan door afvinken
worden aangeven welke staven wel of niet aangepast kunnen worden.
Deze optie kan gebruikt worden als voor een bepaalde staaf niet het
sterktecriterium maatgevend is maar b.v. de doorbuiging (of wat voor
andere reden dan ook).

Van de aangevinkte staven worden de sterkte-eigenschappen door het
programma vergroot als het minimum en/of maximum criterium van de
toelaatbare spanning is overschreden (zie ook bij Spanningen)
Spanningscontroles in overeenstemming met Eurocode 3 (staal) and
Eurocode 5 (hout) worden ook ondersteund
Indien onder het tabblad Spanningen bij
voor
elastische doorsnede controles is gekozen dan verschijnt in het tabblad
“Ontwerplijst” de knop
, waarin aanvullende data bij
het toepassen van de ontwerpoptie ingevoerd dient te worden.

Indien onder het tabblad Spanningen bij
voor doorsnede
controles volgens Eurocode 3 (staal) is gekozen dan verschijnt in het
tabblad “Ontwerplijst” de knop
, waarin aanvullende
data bij het toepassen van de ontwerpoptie ingevoerd dient te worden.
De koptekst “WPlast./WElast.” is alleen toegankelijk als voor het
controleren van de spanningen volgens Eurocode 3 (staal) is gekozen.
Indien onder het tabblad Spanningen
bij voor doorsnede
controles volgens Eurocode 5 (hout) is gekozen geen aanvullende data
benodigd (knik controles worden overeenkomstig Eurocode 5 nog niet
ondersteund).
Als het vakje afgevinkt is, zal het programma in de lijst met profielen een
lichter profiel trachten te vinden voor het geval de optredende minimum
en/of maximum spanning de toelaatbare waarde nog niet bereikt heeft.
Als het niet afgevinkt is zal het programma alleen zwaardere profielen
kiezen waar nodig (geen lichtere).
Let op:
Het programma past alleen staven automatisch aan als het vakje is
afgevinkt.
Beperkingen:
Het automatische aanpassen van de staafeigenschappen is NIET mogelijk
in combinatie met de berekening van geometrische niet lineariteit,
plastische scharnieren, draadvormige “staven”, plastische knoopveren,

eigenfrequenties, invloedslijnen. Dus alleen toepasbaar bij statische
lineaire berekeningen.
Alleen bij prismatische staven worden zonodig de staafeigenschappen
aangepast.
Het programma is tegen oneigenlijk gebruik beveiligd en zal melden
wanneer een niet toelaatbare combinatie van opties geprobeerd wordt.
Omdat het programma iteratief de zwaarte van de diverse staven aangaat
passen kan het rekenproces enige tijd duren.
Dit scherm ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit en Interface naar
Microsoft Excel.
Zie verder ook:
Invoer van de staafeigenschappen (eerste blad)
Spanningscontrole (tweede blad)
Dwarskracht vervormingen (vierde blad)
In rekening brengen van plastische scharnieren in de staven (vijfde blad)
Definiëren van een staaf als trekstaaf (zesde blad)
Bibliotheek

Dwarskracht vervormingen (vierde blad); 2
dimensionaal
Naast de invloed van rek- en buigingsstijfheden is het ook mogelijk de
dwarskrachtstijfheid in de berekeningen mee te nemen.
In het algemeen is het effect van dwarskrachtvervorming te
verwaarlozen; tenzij de staven nogal gedrongen zijn. Deze optie dan
ook niet standaard gebruiken; alleen als daartoe aanleiding is.
In onderstaande figuur wordt een beeld gegeven van de afschuifhoek g:

De grootte van kan worden berekend als:
met:
g= afschuifhoek
h = vormfactor van de staaf
G = glijdingsmodulus =
E = elasticiteitsmodulus
u = constante van Poisson (dwarscontractiecoëfficiënt: >=0 en <= 0.5)
A = oppervlak
L = lengte van de staaf
De vormfactor η is afhankelijk van de vorm van de dwarsdoorsnede.
Voor rechthoekige doorsneden is
, voor een cirkelvormige
dwarsdoorsnede is h =32/27=1.1852. Bij slanke liggers zal het effect van
dwarskrachtvervorming te verwaarlozen zijn.
Voor I-vormige doorsneden
Bij gedrongen liggers (b.v. hoogte van ligger is niet meer klein t.o.v. de
lengte van de staaf) is dwarskrachtvervorming echter niet meer re
verwaarlozen.

Dit scherm ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit en interface naar
Microsoft Excel.
Zie verder ook:
Invoeren van de staafeigenschappen (eerste blad)
Spanningscontrole (tweede blad)
Ontwerpoptie; lijst met profielen waaruit gekozen kan worden (derde
blad)
In rekening brengen van plastische scharnieren in de staven (vijfde blad)
Definiëren van een staaf als trekstaaf (zesde blad)

In rekening brengen van plastische scharnieren
in de staven (vijfde blad); 2-dimensionaal
Met behulp van dit scherm kan aangegeven worden of bij de berekening
rekening gehouden moet worden met het ontstaan van plastische
scharnieren in de staven.

Waarschuwing: Dit is een enigszins geavanceerde optie.
U betreedt nu de wereld van het fysisch niet-lineair rekenen.
Dit betekent onder andere dat niet met elke verzameling
invoergegevens de berekening tot succes leidt. Als de stabiliteit van
het raamwerk niet verzekerd is, b.v. als er te veel plastische
scharnieren zijn ontstaan, dan kan het programma het betreffende
instabiele raamwerk niet berekenen.
Met de optie van plastische scharnieren ingeschakeld kan slechts één
basisbelastinggeval per keer worden berekend. Meer dan één
basisbelastinggeval kan echter wel zijn ingevoerd. Voordat de berekening

wordt gestart wordt de gebruiker gevraagd welk basisbelastingeval
berekend moet worden.
Vanwege de tegenstrijdigheid met het superpositiebeginsel zijn bij de
berekening van plastische scharnieren ook geen belastingcombinaties
meer mogelijk.
Tot het bereiken van het plastisch moment gedraagt de staaf zich lineair
elastisch; daarna blijft het moment bij het bereiken van de opgegeven
grootte voor het plastisch moment constant; d.w.z. een plastisch scharnier
is in de staaf ontstaan. Zie ook onderstaande figuur:

De grootte van het plastisch moment kan eventueel ook een functie zijn
van de aanwezige normaalkracht in de staaf, zie onderstaande figuur:

Als de aanwezige normaalkracht in de staaf gelijk is aan de ingevoerde
vloeikracht is de grootte van het plastische moment tot nul gereduceerd.
Verder gelden onderstaande relaties:

M.b.v. het afvinkvak
kan
gekozen worden of het plastisch moment al of niet een functie is van de
aanwezige normaalkracht in de staaf.

Als voor een bepaalde staaf voor beta een waarde van 1.000 wordt
ingevoerd, dan heeft de grootte van de normaalkracht geen invloed op de
grootte van het plastische moment. Voor die betreffende staaf heeft dit dus
hetzelfde effect als het aankruisen van het bovengenoemde rode
afvinkvak dit op alle staven tegelijk heeft.
Als voor alpha de waarde 1.000 en voor beta de waarde 0.000 wordt
ingevoerd dan geldt eenvoudig:

Vuistregels voor de bepaling van alpha en beta:
Voor buiging om de sterke as
Voor IPE profielen geldt:
alpha 1.22
beta 0.18
Voor HE profielen geldt (enkel geldig voor HEA en HEB en voor HEM
100 tot HEM 600):
alpha 1.11
beta 0.1
De grootte van het plastische moment en plastische normaalkracht moet
zowel bij de beginknoop als de eindknoop van de betreffende staaf
worden ingevoerd.
M.b.v. de knop
kunnen eenvoudig de waarden van de beginknoop
(Knoop I) en eindknoop (Knoop J) naar elkaar toe gekopieerd worden;
voor het geval de waarden bij Knoop I en Knoop J gelijk moeten zijn.
Voor het geval dat voor een bepaalde staaf geen controle op plasticiteit
gewenst is vul een grote waarde in voor het plastische moment en
plastische normaalkracht.
Als het afvinkvakje
niet is
afgevinkt worden alleen de staafaansluitingen nabij de knopen
gecontroleerd op het overschrijden van het plastische moment.
Als het vakje wel is afgevinkt vindt tevens controle plaats of in de
lengterichting van de staven plastische scharnieren ontstaan. Hierbij
wordt de grootte van het plastische moment en plastische normaalkracht
lineair, als functie van de plaatscoördinaat, geïnterpoleerd vanuit de
ingevoerde waarden bij de begin- en eindknoop (Knoop I resp. Knoop J).
Let op !!!

Het al of niet ontstaan van plastische scharnieren wordt alleen
gecontroleerd en berekend als het knipperende afvinkvakje afgevinkt
is.
Verder kan deze optie voor de berekening van plastische scharnieren
NIET gebruikt worden in combinatie met de berekening van
Eigenfrequenties (2D) , Invloedslijnen (2D) en de berekening van
Geometrisch niet lineaire effecten.
Verdere achtergronden
Bij het berekenen van plastische scharnieren in één of meerdere staven
betreft het een niet-lineaire berekening; dit heeft twee gevolgen:
a.belastingcombinaties zijn niet meer mogelijk; bij niet-lineair
rekenen geldt het superpositiebeginsel immers niet meer
b.omdat bij het ontstaan van plastische scharnieren dit direct invloed
heeft op de stijfheidsmatrix van het onderhavige raamwerk kan slechts
één belastingvector tegelijk worden berekend. Dit houdt dus in dat dan
niet meer dan één basis-belastinggeval tegelijk kan worden berekend.
Bij het ontstaan van te veel plastische scharnieren kan het raamwerk
instabiel worden; d.w.z. een bezweken raamwerk. In tegenstelling tot een
zuiver lineair elastische berekening is het dus mogelijk dat een nietlineaire berekening niet tot een oplossing leidt. Als oorzaak van instabiel
gedrag, waardoor de constructie bezwijkt, kan het optreden van een
zogenoemd “mechanisme” zijn. Als een “mechanisme” optreedt, kunnen
door het programma geen rekenresultaten worden getoond.
Twee voorbeelden van “mechanismen”:
In onderstaande figuur zijn in de bovenste ligger drie plastische
scharnieren aanwezig; dit is een lokaal bezwijkmechanisme, waarbij de
optredende verplaatsing in knoop 10 vrijwel oneindig is geworden.

Bezweken raamwerk
In onderstaande figuur zijn de verticale staven alle scharnierend
verbonden met de ondergrond; twee d.m.v. een plastisch scharnier en één
door een normaal scharnier.
Het raamwerk is ook nu weer niet stabiel bij een horizontale belasting,
een “mechanisme” is ontstaan

Bezweken raamwerk
Schematisering voor het geval dat een plastisch scharnier ontstaat bij
een enkele vast aangesloten staaf
Indien het moment bij een vast aangesloten staaf groter wordt dan het
ingevoerde plastische moment zou een plastisch scharnier aangebracht
moeten worden, dit is echter niet toegestaan (geldt dus ook voor de
voorgaande figuur), omdat dan de rotatievrijheid van de aansluitende
knoop onbepaald zou worden; zie verder ook Voorgeschreven
verplaatsingen

Onjuiste schematisering
De juiste schematisering is als volgt:

Vaste aansluiting is scharnierende aansluiting geworden Op
aansluitende staaf moment ter grootte plastisch moment aangebracht
De bovenstaand beschreven aanpassingen wordt geheel automatisch door
het programma verzorgd.
Als het vaste steunpunt door het programma vervangen is door een
scharnierende oplegging, wordt dit bij de grafische weergave van de
geometrie van het raamwerk getoond door de toevoeging van de tekst
“Plast.”

Bij de numerieke basis uitvoer wordt deze verandering ook aangegeven;
zie onderstaand voorbeeld:
Van de volgende vaste opleggingen is de rotatie vrij gemaakt
vanwege plasticiteit:
Knoop nr.
---------1

Schematisering voor het geval dat in één of meer van de aan een knoop
aansluitende staven het plastische moment wordt bereikt; zie ter
illustratie onderstaande twee figuren:

Alleen in staaf (3) plastisch scharnier
staaf (3) een plastisch scharnier

zowel in staaf (2) als

Indien de grootte van de plastische momenten in de twee aangesloten
staven verschillend is, dan wordt door het programma de laagste waarde
gekozen.
Plastisch scharnier op de staafas; gelegen tussen de twee knopen.
Voor het geval dat het afvinkvakje
NIET is afgevinkt
controleerd het programma of langs een staafas het plastische moment
overschreden wordt.
Indien dit het geval is plaatst het programma een extra knoop op de plaats
waar het moment in de staaf het grootst is. De oorspronklijke staaf wordt
daarbij onderverdeeld in twee aparte staven.
Eventuele aanwezige belastingen op de oorspronkelijke staaf worden door
het programma automatisch herverdeeld over de twee aparte staven; deels
over de ingekorte oorspronkelijke staaf en deels over de nieuw
toegevoegde staaf.
In onderstaande figuren wordt getracht het één en ander d.m.v. een
voorbeeld te verduidelijken:

Oorspronkelijke geometrie zonder plastische scharnieren

Aangepast geometrie met plastisch scharnier in oorspronkelijke staaf
nr. (1): PS; nieuw knoopnummer nr. 10 en toegevoegde staaf nr. (9)

Oorspronkelijke staafbelastingen; let vooral op staaf nr. (1)

Aangepaste staafbelastingen op de oorspronkelijke doch ingekorte staaf
(1) en de toegevoegde staaf (9)
Ter plaatse van de nieuwe knoop 10 wordt op een aansluitende staaf het
plastische moment als staafbelasting aangebracht. Verder oefent het
plastische scharnier een moment uit op de nieuwe knoop 10 en wordt
door het programma automatisch aangebracht; zie onderstaande figuur:

Aangebrachte knoopbelasting ter grootte van het plastische moment
Als op één of meerdere staven door overschrijding van het plastische
veldmoment een plastisch scharnier ontstaat ergens op de betreffende
staafas, dan wordt in de numerieke basis uitvoer expliciet aangegeven
welke extra knopen en staven door het programma toegevoegd zijn; zie
onderstaand voorbeeld:
Vanwege het ontstaan van plastische scharnieren in één of meerder staven
zijn door het programma extra knopen en staven toegevoegd.
Alle staafbelastingen zijn door het programma herverdeeld over de oude en nieuw
toegevoegde staven.
Nieuw toegevoegde knopen
Knoop nr.

X-coördinaat
[m]

Y-coördinaat
[m]

----------------------------------------------------10

0.000

Nieuw toegevoegde staven
Staaf nr. Beginknoop Eindknoop
------------------------------

5.940

9

10

2

Let op
De aanwezigheid van ‘trekstaven’ tegelijk met de optie van plastische
sharnieren is niet toegestaan; het programma waarschuwt hiervoor.
Dit scherm ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit en interface naar
Microsoft Excel.
Zie verder:
Invoeren van de staafeigenschappen (eerste blad)
Spanningscontrole (tweede blad)
Ontwerpoptie; lijst met profielen waaruit gekozen kan worden (derde
blad)
Dwarskracht vervormingen (vierde blad)
Definiëren van een staaf als trekstaaf (zesde blad)

Definiëren van een staaf als trekstaaf (zesde
blad); 2-dimensionaal
Met behulp van dit scherm kan door het afvinken van de vakjes per staaf
worden bepaald of de betreffende staaf alleen trek kan opnemen.
In een trekstaaf kan alleen een normaalkracht aanwezig zijn; geen
momenten en dwarskrachten.
De normaalkracht is alleen werkzaam als trekkracht. Als de staaf onder
druk zou komen te staan dan is deze staaf niet meer actief. Hierdoor is het
mogelijk dat per basis belastinggeval een andere constructie aanwezig is.
Op een trekstaaf worden geen staafbelastingen in rekening gebracht.
Indien deze toch zijn ingevoerd, maakt het programma melding dat de
staafbelastingen voor trekstaven niet in rekening worden gebracht.
Dit met uitzondering van:
het eigengewicht voor het eerste basisbelastinggeval; het
eigengewicht wordt door het programma naar de 2 aansluitende
knopen verdeeld.
de gemiddelde waarde voor de temperatuurbelasting
Van de geometrische eigenschappen wordt alleen het oppervlak gebruikt
(het traagheidsmoment moet niettemin worden ingevoerd, maar
beïnvloedt de rekenresultaten echter niet).
Let op: doordat te veel trekstaven gedeactiveerd zouden kunnen worden
kan een raamwerk instabiel worden.
Onderstaand wordt dit m.b.v. een zeer eenvoudig raamwerk geillustreerd:

Staaf (3) is een ‘trekstaaf’. Zonder de aanwezigheid van ‘trekstaaf’ (3)
blijven alleen de normale buigstaven (1) en (2) over. Wegens de
aanwezigheid van een scharnier in staaf (2) nabij knoop 2 is het geheel
instabiel (een zogenoemd mechanisme is dan aanwezig). ‘Trekstaaf’ (3)
wordt door het programma gedeactiveerd als ‘trekstaaf’ (3) onder druk
zou komen te staan, met als gevolg een instabiel raamwerk.
Bij de aanwezigheid van ‘trekstaven’ kan het al of niet stabiel worden van
het raamwerk dus afhankelijk zijn van de aanwezige belasting op het
raamwerk.
Zie onderstaande figuur ter illustratie:

Let op
Door het programma wordt bij de aanwezigheid van één of meer
‘trekstaven’ bij het berekenen van belastingcombinaties door het

programma automatisch met niet linaire belastingcombinaties gerekend;
d.w.z. de basisbelastingen kunnen niet eenvoudig worden opgeteld.
Dit omdat bij deactivering van ‘trekstaven’, welke geen drukkrachten
kunnen overbrengen, het superpositiebeginsel niet meer van toepassing is.
De aanwezigheid van ‘trekstaven’ tegelijk met de optie van plastische
sharnieren is niet toegestaan; het programma waarschuwt hiervoor.
Achtergrond
Een trekstaaf wordt intern in het programma geschematiseerd tot een staaf
met aan beide zijden een scharnier.
Als er een drukkracht in de betreffende trekstaaf wordt berekend dan
wordt deze staaf gedeactiveerd.
De berekening heeft daarmee een iterend karakter en is mogelijk nietlineair. Hierdoor geldt het supperpositiebeginsel niet meer, waardoor de
basisbelastingen en belastingcombinaties elk afzonderlijk moeten worden
berekend.
Zie verder:
Invoeren van de staafeigenschappen (eerste blad)
Spanningscontrole (tweede blad)
Ontwerpoptie; lijst met profielen waaruit gekozen kan worden (derde
blad)
Dwarskracht vervormingen (vierde blad)
In rekening brengen van plastische scharnieren in de staven (vijfde blad)

Niet passende staven 2D en 3D

M.b.v. deze optie onder het tabblad ‘Δ Lengte’ van het het hoofdmenu
‘Staafeigenschappen’ kan de passing ΔL voor staven worden ingevoerd
welke een lengte hebben korter of langer dan de afstand tussen de twee
knopen I en J waaraan de staaf verbonden dient te zijn.
De betreffende staaf dient dus verlengd of verkort te worden om deze
passend te krijgen tussen de coördinaten van deze twee knopen I en J.
Door deze verlenging of verkorting van de betreffende staven worden
krachten op de knopen I en J uitgeoefend, welke op hun beurt weer de
veplaatsingstoestand en krachtswerking in het totale raamwerk
beïnvloedt.
Op deze wijze is een zekere mate van voorspanning (trek of druk) in de
betreffende staaf aanwezig; trek bij een negatieve waarde voor ΔL (te
korte staaf), druk bij een positive waarde voor ΔL (te lange staaf).

Bij meerdere staven die in elkaars verlengde liggen kan ΔL per staaf
afzonderlijk worden ingevoerd, of, voor hetzelfde rekenresultaat, met een
grotere waarde voor slechts één van de staven; see b.v. onderstaande
figuur ter illustratie:

Er is een analogie aanwezig met de invoer van temperatuur
staafbelastingen 2D en 3D
Zie verder voor 2D ook staafeigenschappen2D en voor 3D
staafeigenschappen3D 1e blad en staafeigenschappen3D 2e blad

Staafeigenschappen (eerste blad); 3
dimensionaal
Het gebruik van deze menu-ingang is VERPLICHT

Algemeen
Een staaf verbindt twee knopen; niet meer en niet minder.
Een staaf is in principe in staat normaalkrachten, dwarskrachten en
momenten over te brengen.
Per staaf kunnen verschillende eigenschappen worden ingevoerd; elke
staaf kan dus van een ander materiaal vervaardigd zijn.
Als bij de optie van spanningscontrole voor een andere optie dan
elastische controle wordt gekozen dan vindt de spanningscontrole echter
volgens de betreffende Eurocode voor alle staven plaats.
Naast een facultatieve beschrijving per staaft dienen op dit eerste blad de
invoergegevens per staaf waarden te worden ingevoerd voor de
soortelijke massa, de E-modulus en de constante van Poisson
(dwarscontractiecoëfficiënt).

Als gebruik gemaakt wordt van de facultatieve beschrijvingen dan is het
mogelijk bij de diverse grafische afbeeldingen, aan de hand van deze
beschrijvingen als selectiecriterium, alleen sub-selecties van staven af te
beelden.
Let op: Het gebruik van Eurocode 5 (hout) is uniek in het gegeven dat
de rekenwaarde voor de E-modulus bepaald wordt door de gemiddelde
waarde van de E-modulus te delen door de partiële materiaalfactor. De
invoer van de E-modulus in het programma betreft de gemiddelde
waarde; het programma bepaalt zelf de rekenwaarde voor de E-modulus:
zie verder ook Achtergronden controles volgens Eurocode
5 (hout) en tabblad spanningen(1)
Zie voor verdere numerieke waarden voor o.a. de E-modulus houtsterktes
en soorten.
De dwarscontractiecoëfficiënt moet een waarde hebben gelijk of groter
dan nul en kleiner dan 0.5.
Eigengewicht
De ingevoerde soortelijke massa heeft alleen effect als het afvinkvlakje
voor het berekenen van het eigengewicht wordt
afgevinkt.
Bij de keuze voor het automatisch berekenen van het eigengewicht moet
ook nog worden opgegeven in welke richting de zwaartekracht werkt
(welke globale as-richting en in positieve of negatieve richting).

In dit verband wordt als grootte voor de versnelling van de zwaartekracht
de standaardwaarde van 9.80665 m/s2 aangehouden.
Wanneer het imperiale system van eenheden wordt gebruikt [ponden en
duimen], dan is effect van de zwaartekracht al verwerkt in de soortelijke
dichtheid van het materiaal [lb/in3]
Voor het totale eigengewicht wordt de lengte van de staaf van knoop naar
knoop gebruikt. Bij excentrische aansluitingen is dit niet tot de knoop,
maar tot de betreffende excentrische aansluiting.
Het eigengewicht wordt alleen bij basisbelastinggeval nummer 1 in
rekening gebracht; via de optie van belastingcombinaties kan men echter

naar hartenlust combineren met andere basisbelastinggevallen. Dit is dus
geen fundamentele beperking.
Met behulp van de knoppen
kan op een eenvoudige wijze de
gehele kolom gevuld worden met de ingevoerde waarde in de eerste rij.
M.b.v. de knop
kunnen snel verschillende waarden
voor de staafeigenschappen worden gegenereerd.
M.b.v. de knop
kunnen ALLE staafeigenschappen
(onder alle tabbladen) in één keer worden gekopieerd van een zekere staaf
naar een combinatie van andere staven.
M.b.v. de knop
kan een staaf worden
onderverdeeld in extra (tussen)staven. Bij de extra staven worden de
staafeigenschappen overgenomen van de oorspronkelijke gekozen staaf.
Als er niet actieve staven aanwezig zijn dan wordt daar als volgt aan
herinnerd:

De eigenschappen van niet actieve staven dienen hier ook te worden
ingevoerd.
Ten behoeve van de grafische weergave van de geometrie kunnen staven
in een bepaalde kleur worden getoond d.m.v. de optie kleurselectie
staven:
.
Door het afvinken van vakje
kan de kleurselectie automatisch
plaatsvinden aan de hand van staven met dezelfde staafbeschrijving,
anders geschiedt het manueel d.m.v. de optie kleurselectie staven.
Deze kleurcodering moet niet verward worden met die andere
kleurcodering welke het type spanningscontrole weergeeft.
Weergave bij gebruik van ‘Wizards’
Als de geometrie van het raamwerk gegenereerd is m.b.v. de ‘wizard
liggers en kolommen’, dan wordt getoond tot welke verzameling van
specifieke staafnummers de staven behoren.

Door te klikken op de knop
wordt alleen de betreffende verzameling
van staven getoond in de betreffende kleur.
Een gelijksoortig informatiepaneel wordt zichtbaar als het raamwerk is
gegenereerd m.b.v. de ‘wizard ruimtelijke raamwerken’:

M.b.v. de knop
kunnen gelijksoortige
staafeigenschappen vanaf één staaf naar meerdere staven worden
gekopieerd (b.v. volgens de weergegeven verzamelingen van specifieke
staven).
‘Drag and drop’
Dit scherm ondersteunt het verslepen met behulp van de muis (“drag and
drop”) van data van de ene rij naar de andere rij. Op deze wijze kunnen
eenvoudig kopieën van profielgegevens worden gemaakt.
Twee verschillende “drag and drop” methoden worden onderscheiden:
Alles kopiëren De muiscursor heeft de volgende vorm

M.b.v. deze methode worden staafeigenschappen ondergebracht op
meerdere tabbladen tegelijk gekopieerd Deze methode werk alleen op het
eerste tabblad.
Lokaal kopiëren De muiscursor heeft de volgende vorm
M.b.v. deze methode worden alleen de staafeigenschappen vermeld op het
betreffende tabblad gekopieerd (geldt dus niet voor het eerste tabblad).
Plaats de muiscursor op het staafnummer aan de linkerzijde van het
invoerscherm (in dit geval staaf nr. 2) en druk de linker muisknop in.

Beweeg de muis met ingedrukte linker muisknop naar het staafnummer
waar de data naar toe gekopieerd moet worden. De muiscursor verandert
dan van vorm (zie bovenstaande figuur).

Laat op de plaats van bestemming (in dit geval staaf nr. 5) de
linkermuisknop los, waarmee de data van staaf nr. 2 naar staaf 6 is
gekopieerd; zie onderstaande figuur)

Dit scherm ondersteunt “copy paste” en ”Undo/Redo” functionaliteit en
Interface naar Microsoft Excel.
Bij het aanklikken van een cel in de kolom ‘E-modulus’ opent zich een
combo box waarin indien gewenst een keuze gemaakt kan worden tussen
een aantal materialen (staal, aluminium, beton en hout):

De bijbehorende grootte voor de soortelijke massa en dwarscontractie
coëfficiënt (Poisson) worden tevens aangepast.
De waarden zijn in overeenstemming met de Eurocodes.
Deze optie is alleen toegankelijk indien de optie voor SI metrische
eenheden is ingeschakeld.
Zie voor verdere achtergronden houtsterktes en soorten.
Enige kentallen voor volumieke gewichten
Tabellen voor het nominale volumieke gewicht van bouwmaterialen
en voor het nominale volumieke gewicht en de hellingshoek van het
natuurlijk talud van opgeslagen materialen; overeenkomstig NENEN 1991-1-1: Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-1:

Algemene belastingen – Volumieke gewichten, eigen gewicht en
opgelegde belastingen voor gebouwen:

Let op: in het programma dient in de 3e kolom de soortelijke massa te
worden ingevoerd; de waarden voor de volumieke gewichten in
bovenstaande tabellen dienen hierop te worden aangepast.
Het programma werkt intern de soortelijke massa om naar een
gewichtsbelasting m.b.v. de versnelling van de zwaartekracht:

Zie verder ook:
Geometrische eigenschappen (tweede blad)
Spanningen(1) (derde blad)
Spanningen(2) (vierde blad)
Ontwerpoptie; lijst met profielen waaruit gekozen kan worden (vijfde
blad)
Dwarskracht vervormingen (zesde blad)

Staafeigenschappen (tweede blad); 3
dimensionaal
Het gebruik van deze menu-ingang is VERPLICHT

Algemeen
Op dit tweede blad voor de invoergegevens kunnen per staaf waarden
worden ingevoerd voor de volgende staafeigenschappen:
Oppervlak [m2]
Traagheidsmoment t.o.v. de lokale X-as (wringing) Ixx [m4]
Traagheidsmoment t.o.v. de lokale Y-as (buiging) Iyy [m4] (ook
kwadratisch oppervlaktemoment genoemd)
Traagheidsmoment t.o.v. de lokale Z-as (buiging) Izz [m4] (ook
kwadratisch oppervlaktemoment genoemd)
Draaiingsas van de lokale staafas (Beta) [graden]
Weergave type profiel in relatie tot Eurocode 3 (staal); ter informatie
(read only)

Let op: het programma neemt de invloed van vervormingen door axiale
staafkrachten mee. Hierdoor kunnen de resultaten wat afwijken t.o.v. een
handberekening waarbij de invloed van deze axiale vervormingen op de
krachtsverdeling niet meegenomen worden.
Definitie van de richtingen van de hoofdtraagheidsmomenten van de
staafdoorsneden
De traagheidsmomenten zijn gedefinieerd ten opzichte van de lokale as
van de betreffende staaf;zie ook onderstaande figuur:

Traagheidsmoment Ixx behorende bij het lokale moment
Mxx(wringmoment) roteert in dezelfde richting als de lokale X-as XL.
Traagheidsmoment Iyy behorende bij het lokale moment
Myy(buigmoment) roteert in dezelfde richting als de lokale Y-as YL.
Traagheidsmoment Izz behorende bij het lokale moment
Mzz(buigmoment) roteert in dezelfde richting als de lokale Z-as ZL.

Het assenstelsel is een rechtshandig assenstelsel volgens de bekende
kurkentrekkerregel
Waarschuwing
De termen in de stijfheidsmatrix van een staaf zijn omgekeerd evenredig
met de lengte van de staaf (linear, kwadratisch en derde graads); zie ook
Theorie 3D (paragraaf 1).
Zeer korte staven kunnen daarom zeer stijf zijn t.o.v. langere staven
aanwezig in het raamwerk, waardoor de termen in de totale
systeemstijfheidsmatix in grootte zeer veel kunnen verschillen. Herdoor
kan de totale systeemstijfheidsmatix slecht geconditioneerd zijn.
Computers verwerken getallen in eindige nauwkeurigheid, waardoor bij
zeer grote verschillen in de grootte van de termen in de totale
systeemstijfheidsmatix een verlies in de nauwkeurigheid van de
rekenresultaten kan leiden. Wanneer en in welke mate het verlies aan
nauwkeurigheid optreedt kan niet op voorhand precies bepaald worden,
omdat het afhankelijk is van de relatieve stijfheid van alle staven in het
raamwerk, niet alleen van een enkele staaf. Er is dus op voorhand geen
harde grenswaarde aan te geven.
Voor oneindig stijve excentrische staafaansluitingen is een speciale optie
aanwezig: Excentrische staafaansluitingen 3D, waarbij voorkomen wordt
dat de totale systeemstijfheidsmatix slecht geconditioneerd zou worden;
zie ook Theorie 3D (paragraaf 6)
Het programma geeft, voor het uitvoeren van de berekening, een
waarschuwing als voor een grootheid zeer grote waarden zijn ingevoerd,
maar het maakt het niet onmogelijk alsnog een berekening uit te voeren
Dit omdat zoals vermeld geen harde grenswaarden benoemd kunnen
worden.

Verband tussen lokaal en globaal assenstelsel (hoek Beta)
De plaats van een staaf wordt in de ruimte geheel vastgelegd door de
coördinaten van zijn begin- en eindknoop. Er is echter nog één niet
gespecificeerde vrijheidsgraad, n.l. de rotatie om de lokale X-as van de
staaf, vanuit een zekere referentie positie. Deze rotatie kan worden
aangegeven met een bepaalde hoek BETA. De betekenis van de hoek
BETA wordt door middel van onderstaande figuren duidelijk gemaakt.

a. De lokale X-as wijst van knoop i naar knoop j

b. Hulpas Z’ loopt evenwijdig aan de ZGXG-vlak
De positieve richting wordt vastgelegd door de eis dat cos(Y’,YG) positief
is (dus de projectie van Y’ op YG geeft dezelfde richting).

c. Rotatie van lokale X-as
Roteer van Z’ naar ZL over een hoek β naar de gewenste positie.
Bijzonder geval: als XL // YG dan wordt Z’ // ZG genomen, waarbij Z’ en
ZG dezelfde positieve richting hebben.
Bij de diverse 3-dimensionale grafische uitvoermogelijkheden kan onder
de knop voor de optie worden gekozen de lokale staafassen in de figuur af
te beelden; zie onderstaand voorbeeld:

Advies: controleer altijd op grafische wijze of de ligging van de lokale
staafassen overeenkomt met de gewenste oriëntatie, omdat snel een fout
is gemaakt.
Onderstaand een illustratie van het belang van een juiste keuze voor de
rotatie van de lokale X-as (hoek β).
1. Lokale Y- en Z-staafassen hebben verschillende richtingen.

De
lokale Y- en Z-staafassen zijn in bovenstaande figuur in de schuin gelegen
staven 90 graden geroteerd t.o.v. die in de verticaal gelegen staven.
Bij de uitvoer van dwarskracht- en momentlijnen , welke t.o.v. de
lokale staafassen worden afgebeeld, kunnen dan delen van de totale

dwarskracht- en momentlijnen op het eerste gezicht incompleet worden
afgebeeld:

Momentenverdeling rond lokale Y-staafassen Momentenverdeling rond
lokale Z-staafassen
De momenten verdeling in het vlak van de staven is in dit geval over 2
figuren verdeeld.
2. Lokale Y- en Z-staafassen hebben dezelfde richtingen.

Momentenverdeling rond lokale Y-staafassen
De momenten verdeling in het vlak van de staven is in dit geval in één
figuur weergegeven.
Als de staafbelastingen t.o.v. het lokale assenstelsel gedefinieerd zijn dan
roteert de staafbelasting mee met de ingevoerde waarde voor de hoek
BETA; zie verder ook:
- Verdeelde staafbelastingen 3D
- Puntvormige staafbelastingen 3D
- Willekeurige staafbelastingen 3D

Vlasov Torsie
Als uitbreiding van St. Venant torsie theorie wordt de Vlasov torsie
theorie ondersteund; hiertoe kunnen indien gewenst de volgende
gegevens per staaf worden ingevoerd:
Welvings constante H [m6]
‘Verhinderd (L,R,B,F)’; hier dient te worden aangegeven of bij de staaf
aan resp. de Linkerzijde (knoop I), Rechterzijde (knoop J) aan Beide
zijden of de welving wordt verhinderd.
F staat voor het verwaarlozen van de invloed van welving aan beide
zijden van de betreffende staaf, d.w.z. alleen homogene torsie wordt in
rekening gebracht (St. Venant torsie).
Indien voor H een waarde gelijk aan nul wordt ingevoerd, dan wordt de
St. Venant torsie theorie toegepast (geen verhinderde welving aan de

uiteinden van de staven). Dit is het zelfde effect als het invoeren van F bij
‘Verhinderd’.

Welving van een profiel als gevolg van een wringmoment Mt
Let op:
Het verhinderen van welving bij een knoop dient niet ingevoerd te
worden als het een tussenknoop in een doorgaande ligger betreft.
Hetzelfde geldt voor een knoop bij een oplegging waarbij de
hoekverdraaiing vrij is; of een vrij uiteinde van een staaf.
In onderstaande figuur, waarbij staaf (1) bij knoop 1 ingeklemd is, dient
alleen bij knoop 1 de welving verhinderd te worden. Dus voor staaf (1) bij
‘Verhinderd (L,R,B,F)’ L invoeren. Voor staaf (2) bij ‘Verhinderd
(L,R,B,F)’ F invoeren (of H=0).
Het is dus zeer belangrijk dat de gebruiker zorgvuldig beoordeeld in
hoeverre aan de uiteinden van een staaf verhinderde welving tot de
mogelijkheden behoort.

Voorbeeld van verloop langs staafas van: St.Venant moment (Tt,x), Welvingsmoment (Tw,x) en Bimoment (Bx); welving aan weerszijden verhinderd

Voorbeeld van verloop langs staafas van: St.Venant moment (Tt,x), Welvingsmoment (Tw,x) en Bimoment (Bx); welving aan rechterzijde verhinderd

Als de welving van de doorsnede aan de uiteinden van de staaf verhinderd
wordt dan geeft de torsie theorie van Vlasov een grotere wringstijfheid
van de staaf dan bij de St. Venant torsie theorie het geval is.

Verhinderde welving aan de uiteinden van een staaf als gevolg van
wringing is relatief voor open dunwandige profielen het belangrijkst.
Voor de achtergronden van de Vlasov theorie zie verder Achtergrond
theorie 3D (paragraaf 5)
Let op; door het invoeren van een waarde afwijkend van nul voor de
welvingsconstante H wordt de totale torsiestijfheid van een staaf groter.
Als voorbeeld het onderstaande eenvoudige probleempje.

Excentrisch aangebrachte verticale puntlast
H <> 0 voor staaf 1
H = 0 voor staaf 2

Het torsiemoment van staaf 1 is groter dan die in staaf 2, vanwege
verschil in waarde voor H

Gelijke torsiemoment voor H = 0 voor zowel staaf 1 als 2
M.b.v. de knop
kan voor een aantal verschillende gesloten
doorsneden het traagheidsmoment Ixx worden berekend; zie verder ook
Analytische formules voor enige speciale doorsneden en Berekening
Torsietraagheidsmoment

M.b.v. de knop
kan voor een aantal verschillende open doorsneden
de welvingsconstante H worden berekend; zie verder berekening
welvingsconstante
Als in het Generatiescherm3D één van de Standaard staalprofielen 3D
wordt ingelezen, dan wordt de grootte voor het traagheidsmoment Ixx en
de welvingsconstante H ook ingelezen; de optie m.b.v. de knop
is dan niet nodig.

of

Dwarskrachtcentrum
Let op:
De staafbelastingen grijpen in het programma aan op het
dwarskrachtencentrum van de staafdoorsnede.
Voor symmetrische profielen komt het dwarskrachtencentrum overeen
met het zwaartepunt van de doorsnede.
Voor asymmetrische doorsneden valt het dwarskrachtencentrum niet
samen met zwaartepunt van de doorsnede.
Als de staafbelasting niet samenvalt met het dwarskrachtencentrum
ontstaat door de excentriciteit t.o.v. het dwarskrachtencentrum een
torsiemoment.
Zo’n torsiemoment kan in het 3-dimensionale deel van het programma in
rekening worden gebracht (niet in 2-dimensionale deel van het
programma) door het invoeren van de afstand, van het aangrijpingsput tot
het dwarskrachtcentrum, in het invoerveld van de diverse
staafbelastingen; zie verder:
- Verdeelde staafbelastingen 3D
- Puntvormige staafbelastingen 3D
- Willekeurige staafbelastingen 3D
Een U-profiel en een hoekprofiel zijn voorbeelden waarbij het
dwarskrachtencentrum niet samenvalt met het zwaartepunt:

Het dwarskrachtencentrum ligt bij het hoekprofiel bij benadering bij de
hoek van het profiel; op een afstand van de helft van de wanddikte.
Bij een hoekproefiel dienen de traagheids- en weerstandsmomenten t.o.v.
de hoofdrichtingen u en v dienen ingevoerd te worden. M.b.v. de
staafdraaiingshoek Beta kan de staaf geroteerd worden naar de gewenste
stand.

ALLEEN voor de berekening van de Eigenfrequenties

Als de optie voor de berekening van Eigenfrequenties ingeschakeld is
wordt de waarde voor het polaire traagheidsmoment (Jp) rondom de
staafas ook in rekening gebracht. Jp brengt, samen met de soortelijke
massa , de massatraagheid voor rotaties rondom de staafas (torsie) in
rekening. Hoe groter het massatraagheidsmoment des te kleiner de
rotatieversnelling rondom de staafas zal zijn.
Hieronder is de algemene wiskundige vergelijking voor de berekening
van het polaire traagheidsmoment (Jp) rondom de staafas (X-as) gegeven:

ofwel t.o.v. het zwaartepunt van het profiel:

Door het programma wordt Jp automatisch vanuit de ingevoerde
waarden Iyy en Izz berekend.
Merk op dat het torsie traagheidsmoment (Ixx) niet hetzelfde is als het
polaire traagheidsmoment (Jp); met uitzondering van cirkelvormige
doorsneden.
Voor nog meer formules zie Wringtraagheidsmoment diverse doorsneden.
Voor de berekening van het wringtraagheidsmoment van een willekeurig
gevormd profiel zie Willekeurig Profiel

Aanvullende gegevens in relatie tot Eurocode 3 (staal)
In de laatste kolom wordt ter informatie (read only) weergegeven welk
type profiel is ingevoerd in relatie tot Eurocode 3 (staal).
Het betreft data betreffende de breedte, hoogte, dikte van lijven en flenzen
en stralen van afrondingen.

Het inlezen van deze specifieke data kan geschieden m.b.v. Generatie
staafeigenschappen 3D (Standaard staalprofielen) en/of Aanvullend
benodigde gegevens t.b.v. kip- en knik controles overeenkomstig
Eurocode 3

De volgende mogelijkheden zijn aanwezig:
I-profiel
U-profiel
O-profiel (cirkelvormig hol profiel)
□-profiel (rechthoekig hol profiel)
■-profiel (rechthoekig massief profiel)
Onbepaald
Indien voor de betreffende staaf bij spanningscontrole niet gekozen is
voor een spanningscontrole overeenkomstig Eurocode 3 Staal) dan wordt
vermeld:
Diversen
Met behulp van de knoppen
kan op een eenvoudige wijze de
gehele kolom gevuld worden met de ingevoerde waarde in de eerste rij.
Met behulp van de knop
waarden worden gegenereerd.

kunnen snel verschillende

Dit scherm ondersteunt “copy paste” en ”Undo/Redo” functionaliteit en
Interface naar Microsoft Excel.
Zie voor berekeningen van de spanningen:
Invoeren van de staafeigenschappen (eerste blad)
Spanningen(1) (derde blad)
Spanningen(2) (vierde blad)
Ontwerpoptie; lijst met profielen waaruit gekozen kan worden (vijfde
blad)
Dwarskracht vervormingen (zesde blad)

Berekening spanningen en/of eenheidscontroles
(derde blad); 3 dimensionaal
De invoer op dit scherm is facultatief
Let op:
Doorsnedecontroles worden alleen uitgevoerd als het volgende vakje is
afgevinkt
De optie Ontwerplijst is alleen toegankelijk als hier voor ALLE staven
hetzelfde type spanningscontrole van toepassing is EN niet gekozen is
voor gewapend beton.

In dit tabblad voor het invoeren van staafeigenschappen kan op
verschillende wijzen de controle van spanningen en eenheidscontroles in
de staafdoorsneden per staaf verschillend worden ingesteld:
1. Elastische spanningscontrole
1.1 Zonder Eulerse knikcontrole
1.2 Met Eulerse knikcontrole
2. Eenheidscontrole volgens Eurocode 3 (staal): EN 1993-1-1

3.1 Zonder knik en kip controle
3.2 Met knik en kip controle
3. Sterktecontrole volgens Eurocode 5 (hout): EN 1995-1-1
4.1 Zonder knik controle
4.2 Met knik controle
4. Berekening wapening volgens Eurocode 2 (beton): EN 1992-1-1

Via de radioknoppen
wordt deze keuze voor resp.
methode 1, 2, 3 of 4 gemaakt.
In het zelfde raamwerk kunnen dus de diverse staven van verschillende
materialen vervaardigd zijn.
M.b.v. de knop
kan via een subselectie van staafnummers de
aarde van de spanningscontrole ook worden toegekend.
Deze kleurcodering moet niet verward worden met die andere
kleurcodering welke gebruikt wordt bij de grafische weergave van de
geometrie.

1. Elastische spanningscontrole
Bij de elastische spanningscontrole geen gebruik wordt gemaakt van een
materiaalgebonden Eurocode.
De keuze voor een elastische spanningscontrole per staaf wordt gemaakt
door het aanklikken van de groene knop
Teneinde de optredende spanningen te kunnen berekenen dienen onder
het tabblad ‘Algemeen’ de groottes voor de verschillende
weerstandsmomenten te worden ingevoerd:

Voor wapeningstaven
behoeven de weerstandsmomenten niet te
worden ingevoerd (mag wel, ook voor de gegrijsde waarden).
Door het aanvinken van
onder het tabblad ‘Elastisch’
is het mogelijk de optie van Eulerse knikcontrole in te schakelen:

Voor het geval ook elastische knikcontrole (Euler) plaats moet vinden
dient onder de knop “Kniklengte verhoudingen” nog extra benodigde data
te worden ingevoerd.
Knikcontole vindt alleen plaats voor staven welke niet continu verend
ondersteund zijn. Voor de theoretische achtergronden van elastische
Eulerse knik zie verder Theorie Eulerse knik
En ook Theorie knik en kip Elastisch; 3-dimensionaal
Voor het in rekening brengen van spanningen als gevolg van verhinderde
welving dient data ter beschikking te zijn onder Data t.b.v.
torsiespanningen (Welving).
De knop
is alleen zichtbaar als in het
tabblad ‘Geometrische eigenschappen’

ergens in de kolom bij H (welving)
een waarde ongelijk 0 ingevoerd is en bij Verhinderd het karakter B, L
of R (ongelijk F)
Elastische weerstandsmomenten t.o.v. de lokale Y- en Z-as
Met behulp van dit scherm kunnen facultatief de weerstandsmomenten
t.o.v. de boven- en onderzijde van de staaf worden ingevoerd.
Bij een t.o.v. de neutrale lijn symmetrisch profiel zijn beide
weerstandsmomenten natuurlijk gelijk.
Als bij de staven geen waarden voor de weerstandsmomenten zijn
ingevoerd worden bij de numerieke post-processing geen spanningen
berekend.
Vier elastische weerstandsmomenten worden gevraagd; resp. t.o.v. de
lokale Y- en Z-as:
Wboven-Yas en Wonder-Yas

Wboven-Zas en Wonder-Zas
Schuifspanningen worden dus niet berekend
Wat boven en onder is, is afhankelijk van de ligging van de lokale staafas;
zie ook onderstaande figuur:

Voor de wijze waarop de elastische spanningen worden berekend zie
verder: Spanningen3D
Toelaatbare maximum en minimum spanningen
Facultatief kan per staaf worden ingevoerd wat de grootte is van de
maximale trekspanning en de minimale drukspanning. Indien een waarde
van nul wordt opgegeven (de default waarde) dan komt deze optie niet tot
gelding.
Bij de numerieke uitvoer en de grafische uitvoer van de spanningen wordt
aangegeven waar deze toelaatbare spanningen worden overschreden.
Tevens wordt de zogenoemde eenheidscontrole berekend; indien kleiner
of gelijk 1 wordt aan de opgegeven toelaatbare maximum en minimum
spanningen voldaan.
Bij de numerieke uitvoer gebeurt dit door de betreffende waarden in italic
(schuine letters) en in de kleur rood af te beelden.
Bij de grafische uitvoer gebeurt dit door het aangeven van de toelaatbare
grenzen door horizontale gestippelde rode lijnen.
Verder is het ook mogelijk de zogenoemde eenheidscontrole af te
beelden.
Let op:
Bij deze klassieke wijze van berekening en controle van spanningen
kunnen de waarden voor de ‘Max. TREKspanning’ en ‘Min.
DRUKspanning’ als volgt gebruikt worden:

1. De vereiste veiligheid is opgenomen in de grootte van de
belastingen werkend op de constructie; belastingfactoren.
Door middel van de optie van belastingCOMBINATIES kunnen
centrale veiligheidscoëfficiënten bij de grootte van de ‘Verm.
Factor’ ingevoerd worden: > 1 .
De maximaal toelaatbare spanningen (in absolute zin) kunnen voor
materialen met een vloeigrens, zoals staal, dan als vloeispanning
gedacht worden. De uitkomsten van de belastingCOMBINATIES
zijn dan alleen van belang voor de maatgevende veiligheid van de
constructie.
2. De vereiste veiligheid is opgenomen in de grootte van de
maximaal toelaatbare spanningen (in absolute zin);
materiaalfactoren.
Voor materialen met een vloeigrens, zoals staal, is dat dus voor de
‘Max. TREKspanning’ en ‘Min. DRUKspanning’ waarden gelijk
aan de waarde van de vloeigrens gedeeld door een materiaal factor.
3. Een combinatie van optie 1. en 2. (belastingfactoren en
materiaalfactoren).
Optie 3. sluit het beste aan bij hedendaagse constructieve regelgeving
zoals ook gehanteerd in de diverse Eurocodes. De spanningscontroles
volgens de Eurocodes zijn echter wel uitgebreider, meer compleet, dan bij
deze klassieke elastische spanningscontrole.
De veiligheid van de constructie is als het ware samengevat in de grootte
van de Eenheidswaarde.

2. Eenheidscontrole volgens Eurocode 3 (staal): EN 1993-1-1

De keuze voor een spanningscontrole volgens Eurocode 3 (staal) per staaf
wordt gemaakt door het aanklikken van de blauwe knop
Teneinde de optredende spanningen te kunnen berekenen dienen onder
het tabblad ‘Algemeen’ de groottes voor de verschillende
weerstandsmomenten te worden ingevoerd:

Voor wapeningstaven
behoeven de weerstandsmomenten niet te
worden ingevoerd (mag wel, ook voor de gegrijsde waarden).
Door het aanvinken van
onder het tabblad ‘EC3 staal’ is
het mogelijk de optie van knik- en kipcontrole in te schakelen:

Onder de knop ”Aanvullende geometrische data” dient nog extra
benodigde data te worden ingevoerd.
Knik-en kip controle vindt alleen plaats voor die staven welke tevens niet
continu verend ondersteund zijn en als het vakje
is
aangevinkt.

Knikken en kippen
Voor de theoretische achtergronden van de doorsnedecontroles volgens
Eurocode 3 (staal) zie verder ook:
Achtergronden controles volgens Eurocode 3 (staal)
Theorie knik en kip volgens EC3
Elastische weerstandsmomenten
Met behulp van dit scherm kunnen facultatief de weerstandsmomenten
t.o.v. de boven- en onderzijde van de staaf worden ingevoerd.
Bij een t.o.v. de neutrale lijn symmetrisch profiel zijn beide
weerstandsmomenten natuurlijk gelijk.
Als bij de staven geen waarden voor de weerstandsmomenten zijn
ingevoerd worden bij de numerieke post-processing geen spanningen
berekend.
Vier elastische weerstandsmomenten worden gevraagd; resp. t.o.v. de
lokale Y- en Z-as:
Wboven-Yas en Wonder-Yas
Wboven-Zas en Wonder-Zas

Wat boven en onder is, is afhankelijk van de ligging van de lokale staafas;
zie ook onderstaande figuur.

De invoer van het torsie weerstandsmoment is facultatief.
In een tweede tabblad Spanningen(2) worden nog verdere gegevens
gevraagd t.b.v. de controle van de sterkte, zoals maximaal toelaatbare
vloeispanningen en de verhouding tussen elastische en plastische
weerstandsmomenten; zie verder Overige gegevens spanningscontrole
Bij de uitvoer van de rekenresultaten, zowel numeriek als grafisch,
worden bij controle volgens Eurocode 3 (staal) alleen de groottes van
eenheidscontrole weergegeven en niet de optredende spanningen. Dit
omdat bij de controle volgens Eurocode 3 de controle veel complexer is
dan alleen gebaseerd op de maximale spanningen in de uiterste vezels.
Punt van aandacht aangaande de bepaling van de
kniklengteverhouding, als het afkruisvlakje
,
in het scherm Aanvullend gegevens t.b.v. kip- en knik controles
overeenkomstig Eurocode 3 (staal), niet is afgevinkt moet de gebruiker
de te hanteren effectieve kniklengte verhoudingen invullen:

Omdat de staven (1) en (2) in de linker figuur in fysieke zin een langere
staaf vormen dan de lengte van de afzonderlijke staven, dient dit in
voorkomende gevallen te worden gecorrigeerd.

Zie verder ook Theorie elastische Eulerse knik
Let op: bij zowel de grafische als numerieke uitvoer wordt alleen de
grootte van de eenheidswaarden uitgevoerd. Dit omdat, bij de toepassing
van Eurocode 3, alleen de grootte van de eenheidswaarden de sterkte van
de staven goed weergeeft (niet lineare relaties tussen de spanningen en
eenheidswaarden overeenkomstig Eurocode 3).

3. Sterktecontrole volgens Eurocode 5 (hout): EN 1995-1-1
De keuze voor een spanningscontrole volgens Eurocode 5 (hout) per staaf
wordt gemaakt door het aanklikken van de rode knop
Teneinde de optredende spanningen te kunnen berekenen dienen onder
het tabblad ‘Algemeen’ de groottes voor de verschillende
weerstandsmomenten te worden ingevoerd:

Voor wapeningstaven
behoeven de weerstandsmomenten niet te
worden ingevoerd (mag wel, ook voor de gegrijsde waarden).
Door het aanvinken van
onder het tabblad ‘EC5 Hout’ is het
mogelijk de optie van knikcontrole in te schakelen:

Onder de knop ”Aanvullende data t.b.v. EC5” dient nog extra benodigde
data te worden ingevoerd.
In een tweede tabblad Spanningen(2) worden nog verdere gegevens
gevraagd t.b.v. de controle van de sterkte, zoals maximaal toelaatbare
vloeispanningen en de verhouding tussen elastische en plastische
weerstandsmomenten; zie verder Overige gegevens spanningscontrole.
Elastische weerstandsmomenten t.o.v. de lokale Y- en Z-as
Met behulp van dit scherm kunnen facultatief de weerstandsmomenten
t.o.v. de boven- en onderzijde van de staaf worden ingevoerd.
Bij een t.o.v. de neutrale lijn symmetrisch profiel zijn beide
weerstandsmomenten natuurlijk gelijk.
Als bij de staven geen waarden voor de weerstandsmomenten zijn
ingevoerd worden bij de numerieke post-processing geen spanningen
berekend.
Vier elastische weerstandsmomenten worden gevraagd; resp. t.o.v. de
lokale Y- en Z-as:
Wboven-Yas en Wonder-Yas
Wboven-Zas en Wonder-Zas
Wat boven en onder is, is afhankelijk van de ligging van de lokale staafas;
zie ook onderstaande figuur.

De invoer van het torsie weerstandsmoment is facultatief.

Voor de wijze waarop de elastische spanningen worden berekend zie
verder: Spanningen3D
Toelaatbare maximum en minimum spanningen
Per staaf worden ingevoerd wat de grootte is van de maximale
karakteristieke buigspanning
en de minimale karakteristieke
buigspanning. Op het teken na zijn deze beide waarden in het algemeen
gelijk.
Indien een waarde van nul wordt opgegeven (de default waarde) dan
komt deze optie niet tot gelding.
Bij de numerieke uitvoer en de grafische uitvoer van de spanningen wordt
aangegeven waar deze toelaatbare spanningen worden overschreden.
Tevens wordt de zogenoemde eenheidscontrole berekend; indien kleiner
of gelijk 1 wordt aan de opgegeven toelaatbare maximum en minimum
spanningen voldaan.
Bij de numerieke uitvoer gebeurt dit door de betreffende waarden in italic
(schuine letters) en in de kleur rood af te beelden.
Bij de grafische uitvoer gebeurt dit door het aangeven van de toelaatbare
grenzen door horizontale gestippelde rode lijnen.
Verder is het ook mogelijk de zogenoemde eenheidscontrole af te
beelden. Waarden voor de eenheidscontroles <= 1 voldoen aan de
sterktecriteria; voor de eenheidscontroles > 1 voldoen NIET aan de
sterktecriteria.
Zie voor verdere achtergronden ook houtsterktes en soorten en
Achtergronden Eurocode 5 (hout)
Als de controle van de staafdoorsneden volgens Eurocode 5 (hout)
ingeschakeld is, dan is het mogelijk de grootte van de maximale
karakteristieke trek- en drukspanning in te voeren vanuit een lijstje met
standaard waarden (overeenkomstig EN 338; zie voorgaande tabel). Dit
lijstje wordt geopend door op de betreffende cel in het datagrid te klikken;
zie ter illustratie onderstaande figuur:

Als de controle volgens Eurocode 5 (hout) is ingeschakeld, dan is de
kolom met de koptekst ”WPLast.Welast.” gegrijsd. Deze kolom is alleen
toegankelijk als de spanningscontrole volgens Eurocode 3 (staal) is
ingeschakeld.
Punt van aandacht aangaande de bepaling van de
kniklengteverhouding
Omdat de staven (1) en (2) in de linker figuur in fysieke zin een langere
staaf vormen dan de lengte van de afzonderlijke staven, dient dit in
voorkomende gevallen te worden gecorrigeerd.

Bij het gebruik van de Eurocodes (beton, staal en hout) is het gebruik van
“U.S. customary/Imperial British units” niet mogelijk.
Dit omdat de Eurocodes gebaseerd zijn op het SI systeem van eenheden.

4. Berekening wapening volgens Eurocode 2 (beton): NENEN 1992-1-1

De keuze voor de berekening van wapening volgens Eurocode 2 per staaf
wordt gemaakt door het aanklikken van de gele knop
Voor deze optie behoeft de grootte van de weerstandsmomenten onder het
tabblad ‘Algemeen’ niet te worden ingevoerd (mag wel).

Onder het tabblad ‘EC2 wapening’ dient, naast de breedte en hoogte van
de rechthoekige doorsnede, ook de diverse betondekkingen op de
wapening te worden ingevoerd:

Als het keuzevakje
bij het tabblad gelabeld ‘EC2
Wapening’ aangevinkt is, wordt de momentenlijn in ongunstige over de
netto hoogte van de doorsnede verschoven; zie ook Theorie 2D (paragraaf
12).
Indien de dwarskrachtwapening volgens NEN-EN 1992-1-1 berekend
wordt, als het keuzevakje
aangevinkt is, ook de
dwarskrachtlijn nabij de steunpunten afgesnoten.

Voorbeeld van verschoven momentenlijnen.

Voorbeeld van afgesnoten dwarskrachtlijnen
Als meerdere staven in elkaars verlengde liggen worden deze staven in
het kader van de verschoven momentenlijn en afgesnoten
dwarskrachtenlijn door het programma als één enkele staaf beschouwd;
zie ter illustratie onderstaand eenvoudig voorbeeld:

Example of a shifted moment line with beams which are in line with each
other
Let op:

De richting van de lokale staafassen, van de staven welke als één
wapeningsstaaf beschouwd worden, dienen wel dezelfde oriëntatie te
hebben.

bij staafnummers 1 t/m 5 wijzen alle in elkaars verlengde liggende lokale
staafassen dezelfde kant op;
deze 5 staven kunnen daardoor als één enkele wapeningsstaaf
geïnterpreteerd worden in relatie tot het verschuiven van de momentenlijn
en het afsnuiten van de dwarskrachtenlijn

de richting van de lokale staafas van staafnummer 3 wijst in tegen de
richting van de andere staafassen;

deze 5 in elkaars verlengde liggende staven kunnen daardoor NIET als
één enkele wapeningsstaaf geïnterpreteerd worden in relatie tot het
verschuiven van de momentenlijn en het afsnuiten van de
dwarskrachtenlijn
het programma controleert dit en geeft zo nodig een foutmelding.
De betreffende materiaalfactoren dienen te worden ingevoerd door op
te kikken; zie verder ook: Partiële
materiaalfactoren volgens Eurocode 2
De materiaalfactoren worden door het programma meegenomen; de
belastingfactoren in overeenstemming met Eurocode EN-1991-1-1
moeten door de gebruiker zelf in de grootte van de belastingen verwerkt
worden. Een mogelijkheid (hoewel niet noodzakelijk) hiertoe is ook het
gebruik van Belasting Combinaties

Met behulp van de vier knoppen
kan een ‘tovenaar’ geopend worden
om de betondekking overeenkomstig EN 1992-1-1 te bepalen.

Het programma ondersteunt bij het berekenen van wapening alleen
massieve rechthoekige staven.
In het bovenstaande scherm dienen per staaf de breedte (in richting locale
Y-as) en de hoogte (in richting locale Z-as) te worden ingevoerd. Verder
dient rondom de betondekking te worden ingevoerd.
Knik, kip en wringingseffecten op de wapening worden (nog) niet in
de berekening betrokken (worden verwaarloosd).
Het nadelige effect van dubbele buiging bij aanwezigheid van een
normaalkracht wordt in rekening gebracht volgens art. 5.8.9 (4) van EN
1992-1-1; zie verder ook Achtergronden theorie (onder punt 5).
De betondekking is gedefinieerd van het hart van de wapening tot het
oppervlak; zie onderstaande figuur:

De volgende meldingen zijn bij de uitvoer van de benodigde hoeveelheid
wapening mogelijk:
1: De krachtswerking is aan de BOVENZIJDE en ONDERZIJDE
zodanig dat de doorsnede niet scheurt bij de toelaatbare trekspanning. Pas
het minimum wapeningspercentage toe (b.v. 0,15 %)
2: De belasting op de balk is veel te groot; hiervoor is aan de
BOVENZIJDE geen wapening te berekenen
3: De belasting op de balk is veel te groot; hiervoor is aan de
ONDERZIJDE geen wapening te berekenen"
4: De drukzone voor de BOVENwapening valt niet binnen de
doorsnede
5: De drukzone voor de ONDERwapening valt niet binnen de
doorsnede

6: De wapening aan de BOVENzijde is niet gevloeid; teveel wapening,
waardoor de doorsnede bros bezwijkt
7: De wapening aan de ONDERzijde is niet gevloeid; teveel wapening,
waardoor de doorsnede bros bezwijkt
8: Geen Betonkwaliteit ingevoerd
9: Geen Staalkwaliteit ingevoerd
10: Geen dekking BOVEN ingevoerd
11: Geen dekking ONDER ingevoerd
12: Geen profielbreedte ingevoerd
13: Wapening is aan BOVENzijde gelijk aan minimum benodigde
hoeveelheid wapening
14: Wapening is aan ONDERzijde gelijk aan minimum benodigde
hoeveelheid wapening
15: Wapening is aan ONDER- en BOVENzijde gelijk aan minimum
benodigde hoeveelheid wapening
16: Doorsnede is in zijn geheel gescheurd; aan beide zijden
trekwapening
17: Drukdiagonalen in het beton bezijken op druk als gevolg van te
grote dwarskracht
Voor de LINKER- en RECHTERzijde van het profiel kunnen
gelijksoortige mededelingen worden gegeven.
M.b.v. deze vier knoppen

kan een scherm
worden geopend waarin de benodigde betondekking volgens EN 1992-11 kan worden bepaald.
Let op:
Het programma bepaalt aan de hand van de hier ingevoerde breedte b en
hoogte h het oppervlak en de traagheidsmomenten (ook kwadratisch
oppervlaktemoment genoemd) om de locale Y-as en Z-as. Deze
grootheden worden door het programma automatisch in het tabblad
“Geometrische eigenschappen” ingevuld; zie onderstaande figuur.
Omgekeerd geldt dit ook; gewijzigde data in het tabblad “Geometrische
eigenschappen” worden ook automatisch doorgevoerd in het tabblad
“Spanningen (1)”. M.b.v. de twee ingevoerde traagheidsmomenten kan de
breedte b en de hoogte h eenvoudig teruggerekend worden.

De beton- en wapeningstaal kwaliteit dient onder het tabblad
“Spanningen (2)” te worden ingevoerd; zie ook Spanningen(2) (vierde
blad)
Voor de theoretische achtergronden van de wapeningsberekening volgens
Eurocode 2 (beton) zie verder: Achtergronden theorie (onder punt 5).
Let op: bij zowel de grafische als numerieke uitvoer wordt alleen
benodigde hoeveelheid wapening uitgevoerd (bij een eenheidswaarde ter
groote van per definitie 1).
Voor een korte beschrijving van het principe van Eenheidswaarden (Unity
Check) zie: Principe UC-waarden
Dit scherm ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit en interface naar
Microsoft Excel.
Zie verder ook:
Aanvullende geometrische data elastische knikcontrole
Aanvullende geometrische data Eurocode 3
Aanvullende data Eurocode 5
Theorie elastische Eulerse knik
Theorie knik volgens EC5
Achtergronden Eurocode 3 (staal)
Theorie knik en kip volgens EC3
Achtergronden Eurocode 5 (hout)

Staafeigenschappen3D

Maximaal en minimaal toelaatbare spanning; verhouding
plastische/elastische weerstandsmomenten (vierde blad) +
gegevens t.b.v. betonberekeningen; 3 dimensionaal
Een onderscheid moet worden gemaakt tussen het rekenen volgens
Eurocode 2
en de andere beschikbare methoden
; zie ook verder ook Berekening spanningen en/of eenheidscontroles
(derde blad)
Elastisch, Eurocode 3 (staal) en Eurocode 5 (hout)
De invoer op dit scherm is facultatief; echter wel verplicht als op tabblad
“Spanningen(1)” het vakje
is afgevinkt.

Attentie: De gegrijsde waarden worden niet gebruikt bij de gemaakte
keuzes voor het type spanningscontrole per staaf, maar de invoer is wel
toegestaan.
Controle elastische spanningen
Als op tabblad “Spanningen(1)” is aangegeven dat de spanningen op
elastische wijze gecontroleerd dienen te worden dan verschijnt onder

tabblad “Spanningen(2)” het bovenstaande scherm.
De laatste twee kolommen in de datagrid zijn nu gegrijsd en niet
toegankelijk, omdat het data betreft die alleen benodigd is voor
eenheidscontroles volgens Eurocode 3 (staal). Voor de wijze waarop de
elastische spanningen berekend worden zie verder: Elastiche
Spanningen3D
Let op:
Bij deze klassieke wijze van berekening en controle van spanningen
kunnen de waarden voor de ‘Max. TREKspanning’ en ‘Min.
DRUKspanning’ als volgt gebruikt worden:
1. De vereiste veiligheid is opgenomen in de grootte van de
belastingen werkend op de constructie; belastingfactoren.
Door middel van de optie van belastingCOMBINATIES kunnen
centrale veiligheidscoëfficiënten bij de grootte van de ‘Verm.
Factor’ ingevoerd worden: > 1 .
De maximaal toelaatbare spanningen (in absolute zin) kunnen voor
materialen met een vloeigrens, zoals staal, dan als vloeispanning
gedacht worden. De uitkomsten van de belastingCOMBINATIES
zijn dan alleen van belang voor de maatgevende veiligheid van de
constructie.
2. De vereiste veiligheid is opgenomen in de grootte van de
maximaal toelaatbare spanningen (in absolute zin);
materiaalfactoren.
Voor materialen met een vloeigrens, zoals staal, is dat dus voor de
‘Max. TREKspanning’ en ‘Min. DRUKspanning’ waarden gelijk
aan de waarde van de vloeigrens gedeeld door een materiaal factor.
3. Een combinatie van optie 1. en 2. (belastingfactoren en
materiaalfactoren).
Optie 3. sluit het beste aan bij hedendaagse constructieve regelgeving
zoals ook gehanteerd in de diverse Eurocodes. De spanningscontroles
volgens de Eurocodes zijn echter wel uitgebreider, meer compleet, dan bij
deze klassieke elastische spanningscontrole.
De veiligheid van de constructie is als het ware samengevat in de grootte
van de Eenheidswaarde.
Controle spanningen (eenheidscontrole) overeenkomstig Eurocode 3
(staal)

Als op tabblad “Spanningen(1)” is aangegeven dat de spanningen
overeenkomstig Eurocode 3 gecontroleerd dienen te worden dan
verschijnt onder tabblad “Spanningen(2)” het bovenstaande scherm.
In de eerste twee kolommen dient per staaf de vloeigrens te worden
ingevoerd; dit mag voor druk en trek in theorie verschillend zijn. Normaal
gesproken is dit in absolute zin voor staal natuurlijk gelijk qua grootte.
In de laatste twee kolommen in de datagrid wordt de verhouding tussen
het plastische en elastische weerstandsmoment gevraagd t.o.v.
respectievelijk de lokale Y- en Z-as. Deze waarden moeten groter dan 1
zijn.
Let op: Indien de staafeigenschappen m.b.v. de knop
zijn ingelezen worden de laatste twee kolommen
ook automatisch met de juiste waarden gevuld.
Voor de wijze waarop de eenheidscontroles volgens Eurocode 3 (staal)
worden uitgevoerd zie verder: Achtergronden Eurocode 3 (staal)
Als de controle van de staafdoorsneden volgens Eurocode 3 (staal) voor
bepaalde staven ingeschakeld is, dan is het mogelijk de grootte van de
vloeigrenzen in te voeren vanuit een lijstje met standaard waarden
(overeenkomstig Eurocode 3). Dit lijstje wordt geopend door op de
betreffende cel in het datagrid te klikken; zie ter illustratie onderstaande
figuur:

In NEN-EN 1993-1-1 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
worden de onderstaande staalkwaliteiten gedefinieerd:

De veiligheid van de constructie is als het ware samengevat in de grootte
van de Eenheidswaarde.
Controle spanningen (eenheidscontrole) overeenkomstig Eurocode 5
(hout)
Voor de wijze waarop de eenheidscontroles volgens Eurocode 5 (houtl)
worden uitgevoerd; zie verder: Achtergronden Eurocode 5 (hout)
Als de controle van de staafdoorsneden volgens Eurocode 5 (hout) voor
bepaalde staven ingeschakeld is, dan is het mogelijk de grootte van de
vloeigrenzen in te voeren vanuit een lijstje met standaard waarden
(overeenkomstig Eurocode 3). Dit lijstje wordt geopend door op de
betreffende cel in het datagrid te klikken; zie ter illustratie onderstaande
figuur:

Volgens EN 338 gelden onderstaande sterkteklassen:

Volgens EN 14080 ‘Houtconstructies - Gelijmd gelamineerd hout en
gelijmd massief hout’ geldt:

De veiligheid van de constructie is als het ware samengevat in de grootte
van de Eenheidswaarde.

Eurocode 2 (beton)
Voor de berekening van wapening dient de beton- en
wapeningstaalkwaliteit te worden ingevoerd bij het tabblad “EC2
Wapening”; zie onderstaande figuur:

Attentie: De gegrijsde waarden worden niet gebruikt bij de gemaakte
keuzes voor het type spanningscontrole per staaf, maar de invoer is wel
toegestaan.
Als de berekening van wapening volgens Eurocode 2 (beton) voor
bepaalde staven ingeschakeld is, dan is het mogelijk de grootte van de
cilinderdruksterkte en staalkwaliteit in te voeren vanuit een lijstje met
standaard waarden (overeenkomstig Eurocode 2). Dit lijstje wordt
geopend door op de betreffende cel in het datagrid te klikken; zie ter
illustratie bovenstaande figuur:
In onderstaande figuur worden de betonkwaliteiten volgens EUROCODE
EN 1992-1-1 gegeven:

Indien belastingCOMBINATIES zijn ingevoerd dan kan voor deze
belastinggevallen de optredende scheurwijdte overeenkomstig Eurocode
“NEN-EN 1992-1-1” worden berekend.

Alleen als het vakje
is aangevinkt worden de
berekende scheurwijdtes getoond via numeriek uitvoer rekenresultaten.
Ten behoeve van de scheurwijdteberekening dient de diameter van de
wapening in de laatste kolom van de datagrid ingevoerd te worden
Tevens dient gekozen te worden of de belastingen kortdurend of
langdurend aanwezig is.
Getoets wordt of de berekende scheurwijdte al of niet de toelaatbare
waarde wordt overschreden.

Opmerking: de scheurwijdteberekening wordt voor de
belastingCOMBINATIES (indien aanwezig) berekend zonder de invloed
van de bij belastingCOMBINATIES ingevoerde
vermenigvuldigingsfactoren.
Er vanuit gaande dat dit de optredende belastingen in gebruiksfase
representeert.
Indien voor een bepaalde BASISbelastinggeval in een
belastingCOMBINATIE een vermenigvuldigingsfactor ≤ 1 is ingevoerd
geeft het programma een waarschuwing:

Indien op de ‘Ja’ knop wordt gedrukt dan wordt ten dienste van de
scheurwijdteberekening de betreffende vermenigvuldigingsfactor NIET
op 1 gezet, maar de ingevoerde waarde ≤ 1 gebruikt.
Indien op de ‘Nee’ knop wordt gedrukt dan wordt de optie voor de
berekening van scheurwijdtes niet geaccepteerd.
Zie voor verdere uitleg omtrent de gebruikte scheurwijdte formules zie
achtergronden theorie (paragraaf 7).
Dit scherm ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit.
Zie verder ook:
Aanvullende geometrische data elastische knikcontrole
Aanvullende geometrische data Eurocode 3
Theorie elastische Eulerse knik
Achtergronden Eurocode 3 (staal)
Achtergronden Eurocode 5 (hout)
Invoeren van de staafeigenschappen (eerste blad)
Geometrische eigenschappen (tweede blad)
Spanningen(1) (derde blad)
Spanningen(2) (vierde blad)
Ontwerpoptie; lijst met profielen waaruit gekozen kan worden (vijfde
blad)
Dwarskracht vervormingen (zesde blad)

Ontwerpoptie; lijst met profielen waaruit
gekozen kan worden (vijfde blad); 3
dimensionaal
Deze optie is facultatief.
Met behulp van het tabblad “Ontwerplijst” in het scherm voor de invoer
van staafeigenschappen kan het programma, na het uitvoeren van de
berekening met de oorspronkelijke staafeigenschappen, de staven
automatisch aanpassen opdat zo goed mogelijk voldaan wordt aan de
eenheidscontroles; zoals opgegeven bij het tabblad “Spanningen(2)” (zie
ook bij Maximale en minimale spanningen; 3 dimensionaal).
Let op!
Deze optie is alleen toegankelijk als onder het tabblad Spanningen(1)
voor ALLE staven hetzelfde type spanningscontrole van toepassing is EN
niet gekozen is voor gewapend beton.
Als de ontwerpoptie ingeschakeld is
kunnen de
doorsnede-eigenschappen automatisch worden aangepast met of zonder
herberekening van het totale raamwerk
.Als het
raamwerk niet op een iteratieve wijze herberekend wordt is, als gevolg
van de invloed van de stijfheid van de aangepaste staafeigenschappen op
de krachtsverdeling, het mogelijk dat voor een aantal staven de waarde
voor de eenheidscontrole wat groter dan 1 is. Het zonder iteratieve
herberekening aanpassen van de staafeigenschappen gaat echter wel veel
sneller dan bij het uitvoeren van een volledige iteratieve herberekening
het geval is.

Teneinde de staafeigenschappen door het programma te kunnen laten
aanpassen moet een lijst van profielen beschikbaar zijn waaruit het
programma kan kiezen. M.b.v. dit tabblad kan deze lijst worden
ingevoerd.
Dit invoeren kan handmatig gebeuren; regel voor regel, maar ook door te
klikken op de knop
De volgorde in de lijst qua grootte van de weerstandsmomenten is niet
van belang; de kleinste waarde behoeft niet als eerste ingevoerd te zijn;
de grootste waarde behoeft niet als laatste ingevoerd te zijn.
In de laatste kolom van lijst met mogelijke profielen kan door afvinken
worden opgegeven of het betreffende profiel ook meegenomen dient te
worden bij het automatisch aanpassen van de sterkte-eigenschappen van
de staven in het raamwerk. Men kan b.v. een vaste lijst hebben met
mogelijke profielen en het gebruik daarvan door het afvinken toesnijden
op het onderhavige probleem.
De lijst kan bewaard worden door te klikken op de knop
. De
extensie van de naam waar het onder bewaard wordt is: “*.DesignList3D”
Een reeds eerder bewaarde lijst kan binnen gehaald worden door op de
knop
te klikken.
Hierbij is de extensie ook weer “*.DesignList3D”, maar
m.b.v.”*.Section” kunnen ook de bijgeleverde lijsten met standaard stalen
profielen direct worden ingelezen.

In de tweede tabel ter rechterzijde van het scherm kan door afvinken
worden aangeven welke staven wel of niet aangepast kunnen worden.
Deze optie kan gebruikt worden als voor een bepaalde staaf niet het
sterktecriterium maatgevend is maar b.v. de doorbuiging (of wat voor
andere reden dan ook).
Van de aangevinkte staven worden de sterkte-eigenschappen door het
programma vergroot als het minimum en/of maximum criterium van de
toelaatbare spanning is overschreden (zie ook bij Spanningen3D)
Als het vakje
afgevinkt is, zal het programma in de
lijst met profielen een lichter profiel trachten te vinden voor het geval de
optredende minimum en/of maximum spanning de toelaatbare waarde
nog niet bereikt heeft. Als het niet afgevinkt is zal het programma alleen
zwaardere profielen kiezen waar nodig (geen lichtere).
Let op:
Het programma past alleen staven automatisch aan als het vakje
is afgevinkt.
Omdat het programma iteratief de zwaarte van de diverse staven aangaat
passen kan het rekenproces enige tijd duren.
Voor het geval bij het tabblad “Spanningen(1)” voor eenheidscontroles
volgens Eurocode 3 (staal) is gekozen zijn enige extra gegevens
noodzakelijk; het betreft per staaf de verhoudingen tussen plastische
weerstandsmoment WstPl t.o.v. respectievelijk de lokale Y-en Z- as. Nog
verdere aanvullende informatie voor berekeningen volgens Eurocode 3 zit
onder de knop

Deze twee schermen zijn aan elkaar verbonden (bij Eurocode 3 berekeningen)

Dit scherm ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit en Interface naar
Microsoft Excel.
Zie verder ook:
Invoeren van de staafeigenschappen (eerste blad)
Geometrische eigenschappen (tweede blad)
Spanningen(1) (derde blad)
Spanningen(2) (vierde blad)
Dwarskracht vervormingen (zesde blad)
Bibliotheek3D

Dwarskracht vervormingen (zesde blad); 3
dimensionaal
Naast de invloed van rek- en buigingsstijfheden is het ook mogelijk de
dwarskrachtstijfheid in de berekeningen mee te nemen.
In het algemeen is het effect van dwarskrachtvervorming te
verwaarlozen; tenzij de staven nogal gedrongen zijn. Deze optie dan
ook niet standaard gebruiken; alleen als daartoe aanleiding is.
In onderstaande figuur wordt een beeld gegeven van de afschuifhoek g:

De grootte van kan worden berekend als:
met:
g = afschuifhoek
h = vormfactor van de staaf
G = glijdingsmodulus =
E = elasticiteitsmodulus
u = constante van Poisson (dwarscontractiecoëfficiënt: u >= 0 en u <=
0.5)
A = oppervlak
L = lengte van de staaf
De vormfactor h is afhankelijk van de vorm van de dwarsdoorsnede.
Voor rechthoekige doorsneden is h = 1.2, voor een cirkelvormige
dwarsdoorsnede is h =32/27 =1.1852
Voor I-vormige doorsneden: h » 1.0
Bij slanke liggers zal het effect van dwarskrachtvervorming te
verwaarlozen zijn.

Bij gedrongen liggers (b.v. hoogte van ligger is niet meer klein t.o.v. de
lengte van de staaf) is dwarskrachtvervorming echter niet meer re
verwaarlozen.
De tekst hierboven geldt voor beide lokale staafassen: Y-as en Z- as.
De gebruiker moet daarom twee waarden voor de vormfactor
invoeren, voor resp. de Y- as en Z- as. Wanneer voor de waarde van
de vormfactor nul wordt ingevoerd worden de
dwarskrachtvervormingen niet meegenomen in de berekening.
Let op:
Als een staaf een bedding dan wordt de dwarskrachtvervorming voor
deze staaf niet in rekening gebracht.
Het invoerscherm ondersteunt: ”Drag and drop” mogelijkheden voor de
invoer van data, ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit en interface
naar Microsoft Excel.
Zie verder ook:
Invoeren van de staafeigenschappen (eerste blad)
Geometrische eigenschappen (tweede blad)
Spanningen(1) (derde blad)
Spanningen(2) (vierde blad)
Ontwerpoptie; lijst met profielen waaruit gekozen kan worden (vijfde
blad)

Definiëren van een staaf als trekstaaf (zevende
blad); 3-dimensionaal
Met behulp van dit scherm kan door het afvinken van de vakjes per staaf
worden bepaald of de betreffende staaf alleen trek kan opnemen.
In een trekstaaf kan alleen een normaalkracht aanwezig zijn; geen
momenten en dwarskrachten.
De normaalkracht is alleen werkzaam als trekkracht. Als de staaf onder
druk zou komen te staan dan wordt deze staaf gedeactiveerd. Hierdoor is
het mogelijk dat per basis belastinggeval een andere constructie
aanwezig is.
Op een trekstaaf worden geen staafbelastingen in rekening gebracht.
Indien deze toch zijn ingevoerd, maakt het programma melding dat de
staafbelastingen voor trekstaven niet in rekening worden gebracht.
Dit met uitzondering van:
- het eigengewicht voor het eerste basisbelastinggeval; het
eigengewicht wordt door het programma naar de 2 aansluitende knopen
verdeeld.
- de gemiddelde waarde voor de temperatuurbelasting
Van de geometrische eigenschappen wordt alleen het oppervlak gebruikt.
(de traagheidsmomenten moeten niettemin worden ingevoerd, maar
beïnvloeden de rekenresultaten echter niet).
Let op: doordat te veel trekstaven gedeactiveerd zouden kunnen worden
kan een raamwerk instabiel worden.
Achtergrond
Een trekstaaf wordt intern in het programma geschematiseerd tot een
staaf met aan beide zijden scharnieren, opdat daar geen momenten
kunnen worden overgedragen.
Als er een drukkracht in de betreffende trekstaaf wordt berekend dan
wordt deze staaf gedeactiveerd.
Door het programma wordt bij de aanwezigheid van één of meer
‘trekstaven’ bij het berekenen van belastingcombinaties door het
programma automatisch met niet linaire belastingcombinaties gerekend;
d.w.z. de basisbelastingen kunnen niet eenvoudig worden opgeteld.
Dit omdat bij deactivering van ‘trekstaven’, welke geen drukkrachten
kunnen overbrengen, het superpositiebeginsel niet meer van toepassing

is.
De berekening heeft daarmee een iterend karakter en is mogelijk nietlineair. Hierdoor geldt het supperpositiebeginsel niet meer, waardoor de
basisbelastingen en belastingcombinaties elk afzonderlijk moeten
worden berekend.
Zie verder:
Invoeren van de staafeigenschappen (eerste blad)
Geometrische eigenschappen (tweede blad)
Spanningen(1) (derde blad)
Spanningen(2) (vierde blad)
Ontwerpoptie; lijst met profielen waaruit gekozen kan worden (vijfde
blad)
Dwarskracht vervormingen (zesde blad)

Invoer van opgelegde knoopverplaatsingen; 2
dimensionaal, zoals opleggingen
Met behulp van deze menu-ingang kan van een selectie van de aanwezige
knopen een voorgeschreven verplaatsing worden opgelegd; waaronder de
opleggingen.
Het gebruik van deze menu-ingang is VERPLICHT

Per knoop kunnen een drietal verplaatsingen worden voorgeschreven:
translatie in X- en Y- richting en een hoekverdraaiing.

De voorgeschreven translaties en/of rotaties kunnen een zekere numerieke
waarde bezitten. Hiermee kunnen b.v. zettingen van steunpunten worden

gesimuleerd.
Als voor de betreffende vrijheidsgraad de waarde nul is ingevoerd, dan
wordt een vaste ondersteuning in de richting van de betreffende
vrijheidsgraad verkregen.
Ter vereenvoudiging van de invoer zijn een drietal typen ondersteuning
voorzien: vaste, scharnierende ondersteuningen en roloplegging onder
een hoek.
Bij een vaste ondersteuning zijn alle drie genoemde vrijheidsgraden
gelijk aan nul (Delta-X=0, Delta-Y=0 en Delta-phi=0).
Bij een scharnierende ondersteuning zijn de twee translaties gelijk aan
nul (Delta-X=0, Delta-Y=0) en de hoekverdraaiing.( Delta-phi) geheel
vrij.
Bij een roloplegging onder een hoek is één translatie gelijk aan nul; de
richting behoeft echter niet overeen te komen met het lokale of globale
assenstelsel.
Bij de grafische afbeeldingen zijn de diverse typen opleggingen als volgt
afgebeeld:

Vast steunpunt (ΔX=0, ΔY=0, Δphi=0)

Scharnierend steunpunt (ΔX=0, ΔY=0, Δphi=vrij)

Glijdoplegging in X-richting (ΔX=vrij, ΔY=0, Δphi=vrij)

Glijdoplegging in Y-richting (ΔX=0, ΔY=vrij, Δphi=vrij)

Roloplegging onder een hoek, (Δphi=vrij)

In X-richting glijdende niet roterende opleggging (ΔX=vrij, ΔY=0,
Δphi=0)

In Y-richting glijdende niet roterende oplegggin (ΔX=0, ΔY=vrij, Δphi=0)
Inwendig kent het programma alleen voorgeschreven verplaatsingen van
een bepaalde waarde; de gebruiker heeft dan ook de vrijheid om vaste en
scharnierende ondersteuningen niet met de voorziene vereenvoudigde
invoer te definiëren. Voor een roloplegging zal dit men ook zo moeten
doen (Delta-X=0 of Delta-Y=0). In de weergave van de invoergegevens
vindt men dit algemene principe terug, alleen de waarden van de
voorgeschreven verplaatsingen per knoop worden afgedrukt (voor vaste
ondersteuning: Delta-X=0, Delta-Y=0 en Delta-phi=0, voor scharnierende
ondersteuning: Delta-X=0 en Delta-Y=0).
Met behulp van een roloplegging onder een hoek kan een oplegging
worden ingevoerd waarvan het glijoppervlak onder een zekere hoek met
de globale X-as ligt; zie onderstaande figuur:
De invoer van een roloplegging is niet toegankelijk voor het de
berekening van Eigenfrequenties betreft (wordt niet ondersteund).

Let op !!.
Het onderscheid tussen een scharnierende oplegging en een scharnierende
staafaansluiting is belangrijk
De eerste heeft betrekking op de verbinding met de “buitenwereld”; de
tweede slaat op de wijze waarop een staaf aan een knoop is aangesloten.

Sluit een scharnierend opgelegde knoop niet aan met een enkele
scharnierend aangesloten staaf. Dit zou dubbelop zijn, immers bij een
scharnierende oplegging is het moment in de staaf t.p.v. de oplegging al
nul.
Zie ook onderstaande figuur:

Dit is FOUT
Dit is FOUT

Dit is GOED

Dit is GOED

Bij een vaste opgelegde moet er een moment van ten minste 1 staaf naar
de knoop overgedragen kunnen worden (gebruik anders een
scharnierende oplegging).

Dit is FOUT
Dit is FOUT

Dit is GOED

Dit is GOED

Wanneer slechts één balk verbonden is met de oplegging en de rotatie aan
het eind van de balk vrij moet zijn, dan is het gebruik van een
scharnieroplegging logischer; maar het werkt desalniettemin.
Van een knoop mag één van de vrijheidsgraden niet onbepaald worden
door het aanbrengen van scharnieren in de aansluitende staven. Minimaal
één staaf moet vast aan de knoop zitten,
De genoemde vrijheidsgraden zijn gedefinieerd volgens het globale
assenstelsel; zie ook invoer Knoopcoördinaten en invoer Ligging staven

Hint:
Het invoeren van een type oplegging m.b.v. de aanwezige comboboxen
kan op 3 wijzen geschieden:

I.

Rechtstreeks intypen van getallen in het invoergrid voor de
betreffende knoop

Opmerking: voor de invoer van voorgeschreven verplaatsingen is deze
wijze van invoer de enige mogelijkheid.
II.

Open de betreffende combobox en maak een keuze uit de beschikbare
knoopnummers:

III.
Keuze maken voor de betreffende knoop rechtstreeks in het
invoergrid:
Door met de muis dubbel te klikken op een rij in het invoergrid wordt in
de aanwezige comboboxen ter rechterzijde hiervan het aangeklikte
knoopnummer getoond.

Door vervolgens op één van deze comboboxen met de muis dubbel te
klikken wordt het betreffende type oplegging in het invoergrid
opgenomen.

Met behulp van de knop
, kunnen, voor een ingevoerde reeks
van knoopnummers, opleggingen van het zelfde type in één worden
gegenereerd.

Let op:
Het evenwicht dient door voldoende opleggingen verzorgd te
zijn.
Het ingevoerde raamwerk dient wel voldoende opleggingen te bevatten
opdat het totale evenwicht verzorgd is in alle richtingen van de drie
richtingen van globale vrijheid: translaties in resp. de globale X-, Yrichting en rotatie in het X-Y vlak.
Bij de onderstaande figuur ter linkerzijde, een eenvoudige ligger, waarbij
het evenwicht in de horizontale X-as niet verzorgd is; een zogenoemd
mechanisme is aanwezig.

ligger met mechanisme

ligger zonder mechanisme

Niet alleen in relatie tot translaties maar ook in relatie tot rotaties kan een
mechanisme aanwezig zijn; zoals in onderstaand eenvoudig voorbeeld:

met rotatie mechanisme
Vanuit the theorie kan het programma zo'n ‘raamwerk’ niet berekenen,
omdat de stijfheidsmatrix van een raamwerk met een mechanisme
singulier is. Als gevolg van de beperkte rekennauwkeurigheid van digitale
computers kan de in theorie singuliere stijfheidsmatrix echter net niet
singulier zijn, waardoor toch een berekening mogelijk is. Dit houdt echter
niet in dat men dan de rekenresultaten vertrouwen mag (in principe zijn
ze onbetrouwbaar). Het daadwerkelijk bouwen van een raamwerk met een
mechanisme is ook desastreus.
Controleer dus altijd of voldoende opleggingen aanwezig zijn opdat het
totale evenwicht verzorgd is in alle drie richtingen van globale vrijheid.
Het invoerscherm ondersteunt: ”Drag and drop” mogelijkheden voor de
invoer van data.
Sluiten van het scherm
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden alle
aangebrachte wijzigingen bewaard.
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden
aangebrachte wijzigingen NIET bewaard. De voor het openen van dit
scherm aanwezige data wordt dan hersteld tot de oorspronkelijke inhoud.

Invoer van opgelegde knoopverplaatsingen; 3
Dimensionaal, zoals opleggingen
Met behulp van deze menu-ingang kan van een selectie van de aanwezige
knopen een voorgeschreven verplaatsing worden opgelegd; waaronder de
opleggingen.
Het gebruik van deze menu-ingang is VERPLICHT

Per knoop kunnen een zestal vrijheidsgraden worden voorgeschreven:
translaties in X-, Y- en Z- richting (Ux, Uy, Uz) en
hoekverdraaiingen.rondom X-, Y- en Z-as (Phix, Phiy, Phiz). Alles
t.o.v. het GLOBALE assenstelsel !!

De voorgeschreven translaties en/of rotaties kunnen een zekere numerieke
waarde bezitten. Hiermee kunnen b.v. zettingen van steunpunten worden
gesimuleerd.
Als voor de betreffende vrijheidsgraad de waarde nul is ingevoerd, dan
wordt een vaste ondersteuning in de richting van de betreffende
vrijheidsgraad verkregen.
Ter vereenvoudiging van de invoer zijn een tweetal speciale typen
ondersteuning voorzien: vaste en scharnierende ondersteuningen.
Bij een vaste ondersteuning zijn alle zes genoemde vrijheidsgraden gelijk
aan nul (Ux=0, Uy=0, Uz=0 en Phix=0, Phiy=0, Phiz=0); grafisch
weergegeven als:
Bij een scharnierende ondersteuning zijn de drie translaties gelijk aan
nul (Ux=0, Uy=0, Uz=0) en de hoekverdraaiingen.(Phix, Phiy en Phiz)
geheel vrij; grafisch weergegeven als:
Voor afzonderlijke beperkingen van één van de zes vrijheidsgraden van
een knoop gelden de volgende grafische weergaven:
- verplaatsing X-richting (Delta uX):
- verplaatsing Y-richting (Delta uY):
- verplaatsing Z-richting (Delta uZ):
- rotatie om X-as (Delta phiX):
- rotatie om Y-as (Delta phiY):
- rotatie om Z:as (Delta phiZ):

Inwendig kent het programma alleen voorgeschreven verplaatsingen van
een bepaalde waarde; de gebruiker heeft dan ook de vrijheid om vaste en
scharnierende ondersteuningen niet met de voorziene vereenvoudigde
invoer te definiëren. Voor een rolopleggingen zal dit men ook zo moeten
doen (b.v. Ux=0 of Uy=0 of Uz=0 of andere combinaties). In de weergave
van de invoergegevens vindt men dit algemene principe terug, alleen de
waarden van de voorgeschreven verplaatsingen per knoop worden
afgedrukt.
Let op !!.
Het onderscheid tussen een scharnierende oplegging en een scharnierende
staafaansluiting is belangrijk
De eerste heeft betrekking op de verbinding met de “buitenwereld”; de
tweede slaat op de wijze waarop een staaf aan een knoop is aangesloten.
Sluit een scharnierend opgelegde knoop niet aan met een enkele
scharnierend aangesloten staaf. Dit zou dubbelop zijn, immers bij een
scharnierende oplegging is het moment in de staaf t.p.v. de oplegging al
nul.
Zie ook onderstaande figuur:

Dit is FOUT

Dit is GOED

Dit is GOED

Het bovenstaande geldt mutatis mutandis ook voor vaste opleggingen.
Van een knoop mag één van de vrijheidsgraden niet onbepaald worden
door het aanbrengen van scharnieren in de aansluitende staven. Minimaal
één staaf moet vast aan de knoop zitten,
De genoemde vrijheidsgraden zijn gedefinieerd volgens het globale
assenstelsel; zie ook invoer Knoopcoördinaten 3D en invoer Ligging
staven 3D

Hint:
Het invoeren van een type oplegging m.b.v. de aanwezige comboboxen
kan op 3 wijzen geschieden:

I.

Rechtstreeks intypen van getallen in het invoergrid voor de
betreffende knoop

Opmerking: voor de invoer van voorgeschreven verplaatsingen is deze
wijze van invoer de enige mogelijkheid.
II.

Open de betreffende combobox en maak een keuze uit de beschikbare
knoopnummers:

III.
Keuze maken voor de betreffende knoop rechtstreeks in het
invoergrid:
Door met de muis dubbel te klikken op een rij in het invoergrid wordt in
de aanwezige comboboxen ter rechterzijde hiervan het aangeklikte
knoopnummer getoond.

Door vervolgens op één van deze comboboxen met de muis dubbel te
klikken wordt het betreffende type oplegging in het invoergrid
opgenomen.

Met behulp van de knop
, kunnen, voor een ingevoerde reeks
van knoopnummers, opleggingen van het zelfde type in één worden
gegenereerd.

Let op:
Het evenwicht dient door voldoende opleggingen verzorgd te
zijn.
Het ingevoerde raamwerk dient wel voldoende opleggingen te bevatten
opdat het totale evenwicht verzorgd is in alle richtingen van de zes
richtingen van globale vrijheid: translaties en rotaties in resp. de globale
X-, Y- en Z-richtingen.
Bij het onderstaande eenvoudige voorbeeld is het evenwicht rondom de
verticale Z-as niet verzorgd; een zogenoemd mechanisme is aanwezig.

In theorie kan het programma zo'n raamwerk niet berekenen, omdat de
stijfheidsmatrix van een raamwerk met een mechanisme singulier is. Als
gevolg van de beperkte rekennauwkeurigheid van digitale computers kan
de in theorie singuliere stijfheidsmatrix echter net niet singulier zijn,
waardoor toch een berekening mogelijk is. Dit houdt echter niet in dat
men dan de rekenresultaten vertrouwen mag. Het daadwerkelijk bouwen
van een raamwerk met een mechanisme is ook desastreus.
Controleer dus altijd of voldoende opleggingen aanwezig zijn opdat het
totale evenwicht verzorgd is in alle zes richtingen van globale vrijheid.
Het invoerscherm ondersteunt: ”Drag and drop” mogelijkheden voor de
invoer van data.
Sluiten van het scherm
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden alle
aangebrachte wijzigingen bewaard.
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden
aangebrachte wijzigingen NIET bewaard. De voor het openen van dit
scherm aanwezige data wordt dan hersteld tot de oorspronkelijke inhoud.

Invoeren aard van de aansluitingen aan de
knopen; 2 dimensionaal
Met behulp deze menu-ingang wordt gedefinieerd hoe een staaf
aangesloten is aan de twee knopen ter weerszijden.
Het gebruik van deze menu-ingang is FACULTATIEF

Als verder niets wordt opgegeven gaat het programma er van uit dat alle
staven vast met de knopen zijn verbonden.
Met behulp van deze optie is het mogelijk per staaf te bepalen hoe deze
aan de twee knopen verbonden is. De mogelijkheden zijn:
a. vast
b. scharnierend
c. rotatie en/of translatieveren
ad. a.: Bij een vaste aansluiting is zowel de rotatie- als translatievrijheid
geheel verhinderd
ad. b.: Bij een scharnier is de rotatievrijheid bij de aansluiting aan de
knoop geheel vrij (geen momentoverdracht); de translatievrijheden zijn
wel verhinderd.

ad.c.: Bij rotatie en/of translatieveren zijn de twee vrijheden slechts
gedeeltelijk verhinderd.
De grootte van het moment in de staaf bij de aansluiting aan de knoop is
als volgt gedefinieerd: Mstaaf= Phi*Krot
De grootte van de normaalkracht in de staaf bij de aansluiting aan de
knoop is als volgt gedefinieerd: Nstaaf= DeltaL * Ktrans
waarin:
Phi = hoekverdraaiing van staaf nabij knoop [rad]
Krot = stijfheid rotatieveer [kN.m/rad]
DeltaL = verlenging van de translatieveer [m]
Ktrans = stijfheid translatieveer [kN/m]
De limietgevallen vaste en scharnierende aansluitingen worden met
behulp van exacte oplossingen berekend; niet m.b.v. grote resp. zeer lage
waarden van de aansluitstijfheden.
Voor de bepaling van de rotatiestijfheid Krot van aansluitingen van H- of
I- profielen zie o.a. Eurocode NEN-EN 1993-1-8; art. 6.3
Let er op dat een knoop altijd ergens in zekere mate “momentvast” en ook
“translatievast” aan de constructie vastzit.
Als hier tegen wordt gezondigd zal het probleem door het programma niet
opgelost kunnen worden (het programma kan dit niet controleren).
Dus bij b.v. een knoop met meerdere aansluitende staven deze niet alle
scharnierend aan de knoop aansluiten, ten minste 1 staaf moet met een
zekere rotatiestijfheid verbonden blijven; zie onderstaande figuur:

Dit is FOUT

Dit is GOED

Duidelijk moet zijn dat het voorgaande dus geen enkele beperking vormt
voor de rekenmogelijkheden van het programma.

Hetzelfde geldt bij enkele staven die aan de ene zijde vastzitten aan een
oplegging; ook hier mag geen zuiver scharnier worden geplaatst, zie
verder ook bij invoer Opgelegde verplaatsingen.
Aandachtspunten:
1. Voor vakvakwerken is vanuit het verleden het gebruikelijk als
uitgangspunt te hanteren dat de vakwerkstaven alleen trek of druk kunnen
opnemen; de buigspanningen worden verwaarloosd. Voor het uitvoeren
van handberekeningen is dit een schematisatie (benadering) welke de
berekening veel minder complex maakt; voor een berekening m.b.v. de
computer maakt het echter niet uit dat ook de invloed van buigspanningen
meegenomen wordt. Het is zelfs zo dat de rekentijd iets (praktisch
verwaarloosbaar) toeneemt als overal scharnieren worden aangebracht om
de ouderwetse schematisatie ook met behulp van dit computerprogramma
te simuleren. Hoewel niet verboden wordt aanbevolen alleen scharnieren
bij de invoer van het vakwerk te definiëren als bij de daadwerkelijk
praktische realisatie van het vakwerk deze scharnieren ook worden
aangebracht.

Schematisatie ZONDER scharnieren

Schematisatie MET scharnieren

Voorbeeld van vakwerk met geen echte scharnieren
Het al of niet meenemen van scharnieren geeft bij een raamwerk
gebaseerd op driehoekige vormen en met alleen knoopbelastingen (een
vakwerk dus) geen grote verschillen in de berekende waarden.
2. Een vuistregel in het algemeen is, ook als het geen vakwerk betreft,
om alleen scharnieren aan te brengen als daadwerkelijk in fysieke zin in
de staaf een scharnier aanwezig is. Teveel scharnieren kan het raamwerk
ook geheel of gedeeltelijk potentieel instabiel maken. De stijfheidsmatrix
kan daardoor singulair worden en dus niet oplosbaar. Er verschijnt dan
onderstaande foutmelding.

3. Door bij een staaf aan beide zijden een scharnier in te voeren en geen
eigengewicht en geen staafbelasting loodrecht op die staaf functioneert
deze staaf als een zuivere translatieveer (trek of druk).
In het numerieke invoerscherm kan via de knop
van een
aantal staven de aard van de staafaansluitingen automatisch worden
gegenereerd.
Als er niet actieve staven aanwezig zijn dan wordt daar als volgt aan
herinnerd:

Ook voor niet actieve staven kan data ingevoerd worden.
Het invoerscherm ondersteunt: ”Drag and drop” mogelijkheden voor de
invoer van data en ”Undo/Redo” functionaliteit.
Sluiten van het scherm
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden alle
aangebrachte wijzigingen bewaard.
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden
aangebrachte wijzigingen NIET bewaard. De voor het openen van dit
scherm aanwezige data wordt dan hersteld tot de oorspronkelijke inhoud.

Invoer van de aard van de staafaansluitingen; 3
Dimensionaal
Het gebruik van deze menu-ingang is FACULTATIEF
Met behulp van deze menu-ingang kan elke staaf op een andere manier
worden aangesloten dan de standaard instelling van vaste aansluiting.

1. Bij deze optie kunnen onder de tab “Scharnieren” de standaard vaste
staafaansluitingen worden gewijzigd in 7 verschillende typen scharnieren:

Omdat bij deze 3 dimensionale versie zes vrijheidsgraden aanwezig zijn
bestaan er diverse type staafaansluitingen (alles t.o.v de lokale
staafassen). Dit wordt weergegeven met zogenoemde scharniercodes: 1
t/m 7. De aanduiding voor de vaste aansluiting is het karakter V.

Let op !!!
Een wijziging van de oriëntatie van een lokale staafas met behulp van de
hoek Beta (zie verder Staafeigenschappen Tweede blad) wijzigt tevens de
richting waarin de rotatievrijheid van het scharnier optreedt, omdat het
scharnier een onderdeel vormt van de staaf, niet van de knoop.
Door het inschakelen van de optie van zichtbaarheid van lokale assen in
het grafische scherm (zie verder: Opties plotten; 3 dimensionaal) wordt de
oriëntatie van de lokale staafassen getoond en kan de rotatie getoond
worden als de waar van Beta voor een bepaalde staaf gewijzigd wordt.
De scharniercodes 1 t/m 7 hebben de volgende betekenis:
1. Rotatie om lokale X- as vrij

2. Rotatie om lokale Y-as vrij

3. Rotatie om lokale Z-as vrij

4. Rotatie om lokale X en Y-as vrij

5. Rotatie om lokale X- en Z-as vrij

6. Rotatie om lokale Y- en Z-as vrij

7. Rotatie om lokale X-, Y- en Z-as vrij (bolscharnier)

In de richting waar een vrijheidsgraad vrij is kan geen moment worden
overgedragen, wel een normaal- en dwarskracht.
Aandachtspunten:

1. Voor vakwerken is vanuit het verleden het gebruikelijk als uitgangspunt
te hanteren dat de vakwerkstaven
alleen trek of druk kunnen opnemen; de buigspanningen worden
verwaarloosd. Voor het uitvoeren van handberekeningen is dit een
schematisatie (benadering) welke de berekening veel minder complex
maakt; voor een berekening m.b.v. de computer maakt het echter niet uit
dat ook de invloed van buigspanningen meegenomen wordt. Het is zelfs
zo dat de rekentijd iets (praktisch verwaarloosbaar) toeneemt als overal
scharnieren worden aangebracht om de ouderwetse schematisatie ook met
behulp van dit computerprogramma te simuleren. Hoewel niet verboden
wordt aanbevolen alleen scharnieren bij de invoer van het vakwerk te
definiëren als bij de daadwerkelijk praktische realisatie van het vakwerk
deze scharnieren ook worden aangebracht.
2. Een vuistregel in het algemeen is, ook als het geen vakwerk betreft,
om alleen scharnieren aan te brengen als daadwerkelijk in fysieke zin in
de staaf een scharnier aanwezig is. Teveel scharnieren kan het raamwerk
ook geheel of gedeeltelijk potentieel instabiel maken. De stijfheidsmatrix
kan daardoor singulair worden en dus niet oplosbaar. Er verschijnt dan
onderstaande foutmelding.

3. Let op: Het is niet toegestaan om aan beide zijden van een staaf
scharniercode 7 tegelijk toe te passen. Als dit toch wordt gedaan, dan
verschijnt onderstaande foutmelding voor het uitvoeren van de
berekening.

4. Door scharniercode 6 en 7 voor een staaf in te voeren en geen
eigengewicht en geen staafbelasting loodrecht op die staaf in te voeren
functioneert deze staaf als een zuivere translatieveer (trek of druk).
Met behulp van de knop
worden gegenereerd.

kunnen snel verschillende waarden

2. Bij deze optie kunnen onder de tab “Verende aansluitingen” de
standaard vaste staafaansluitingen worden gewijzigd in verende
aansluitingen:

Bij rotatie en/of translatieveren zijn de vrijheden slechts gedeeltelijk
verhinderd.
De grootte van de momenten in de staaf bij de aansluiting aan de knoop
is, voor resp. de lokale Y-en Z-staafrichting als volgt gedefinieerd:
Y-richting en knoop I (beginknoop); Y-richting en knoop J (eindknoop)

MIstaaf,Y= PhiI,y*CI,my
MJstaaf,Y= PhiJ,y*CJ,my
Z-richting en knoop I (beginknoop); Z-richting en knoop J (eindknoop)
MIstaaf,Z= PhiI,z*CI,mz
MJstaaf,Z= PhiJ,z*CJ,mz
De grootte van de normaalkracht in de staaf bij de aansluiting aan de
knoop is, voor de lokale X-staafrichting als volgt gedefinieerd:
X-richting en knoop I (beginknoop); X-richting en knoop J (eindknoop)
NIstaaf= DeltaI,x * CI,nx
NJstaaf= DeltaJ,x * CJ,nx
waarin:
MIstaaf,Y= optredende moment in staaf nabij knoop I om de lokale Yas [kN.m]
MJstaaf,Y= optredende moment in staaf nabij knoop J om de lokale Yas [kN.m]
MIstaaf,Z= optredende moment in staaf nabij knoop I om de lokale Zas [kN.m]
MJstaaf,Z= optredende moment in staaf nabij knoop J om de lokale Zas [kN.m]
PhiI,y = hoekverdraaiing van staaf nabij knoop I om de lokale Y-as
[rad]
PhiJ,y = hoekverdraaiing van staaf nabij knoop J om de lokale Y-as
[rad]
PhiI,z = hoekverdraaiing van staaf nabij knoop I om de lokale Z-as
[rad]
PhiJ,z = hoekverdraaiing van staaf nabij knoop J om de lokale Z-as
[rad]
CI,my = stijfheid rotatieveer nabij knoop I om de lokale Y-as
[kN.m/rad]
CJ,my = stijfheid rotatieveer nabij knoop J om de lokale Y-as
[kN.m/rad]
CI,mz = stijfheid rotatieveer nabij knoop I om de lokale Z-as
[kN.m/rad]
CJ,mz = stijfheid rotatieveer nabij knoop J om de lokale Z-as
[kN.m/rad]
NIstaaf= optredende normaalkracht in staaf nabij knoop I [kN]
NJstaaf= optredende normaalkracht in staaf nabij knoop J [kN]
DeltaI,x = verlenging van de translatieveer nabij knoop I [m]

DeltaJ,x = verlenging van de translatieveer nabij knoop J [m]
CI,nx= stijfheid translatieveer nabij knoop I [kN/m]
CJ,nx= stijfheid translatieveer nabij knoop J [kN/m]
Voor de bepaling van de rotatiestijfheid van aansluitingen van H- of Iprofielen zie o.a. Eurocode NEN-EN 1993-1-8; art. 6.3
Overige aandachtspunten
Als er niet actieve staven aanwezig zijn dan wordt daar als volgt aan
herinnerd:

Ook voor niet actieve staven kan data ingevoerd worden.
Sluiten van het scherm
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden alle
aangebrachte wijzigingen bewaard.
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden
aangebrachte wijzigingen NIET bewaard. De voor het openen van dit
scherm aanwezige data wordt dan hersteld tot de oorspronkelijke inhoud.
Het invoerscherm ondersteunt: ”Drag and drop” mogelijkheden voor de
invoer van data en ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit.

Invoer van excentrische staafaansluitingen; 2
dimensionaal
Met behulp deze menu-ingang wordt gedefinieerd of een staaf door een
oneindig stijf stuk excentrisch op een knoop is aangesloten.
Het gebruik van deze menu-ingang is FACULTATIEF

Ten behoeve van een te maken berekening moet de constructie worden
geschematiseerd. De knooppunten worden gekozen; de staven worden als
lijnvormige elementen daartussen vastgelegd. In het algemeen zullen de
knooppunten worden gekozen op de snijpunten van de systeemlijnen der
staven en worden de staven door hun systeemlijnen weergegeven. In
onderstaande figuur verschillen de balken van hoogte, waardoor hun
systeemlijnen niet in één punt samenkomen.

Zonder het gebruik van de optie van “excentrische aansluitingen” zou de
aansluiting volgens (a) of (b) in onderstaande figuur moeten geschieden.
De keuze voor mogelijkheid (a) zal bij de berekening echter aanleiding
geven tot numerieke moeilijkheden en tot niet zinvolle
berekeningsresultaten leiden, als gevolg van de extreem korte staaf tussen
knoop 2 en 3 (geeft een bijna singuliere stijfheidsmatrix; d.w.z. een slecht
geconditioneerde stijfheidsmatrix). De keuze voor optie (b) in
onderstaande figuur is de enige goede methode (als geen gebruik gemaakt
wordt van de optie “excentrische staafaansluitingen”).
Numerieke moeilijkheden ontstaan als staven van zeer ongelijke stijfheid
worden aangesloten.

De numerieke moeilijkheden kunnen voorkomen worden door het
toepassen van de optie “excentrische staafaansluitingen”.
Als verder niets wordt opgegeven gaat het programma er van uit dat de
staven geen excentriciteit met de knopen bezitten.
Met behulp van deze menu-ingang is het mogelijk per staaf te bepalen
hoe groot de excentrische aansluiting is ten opzichte van de twee knopen.
De stijfheid van het deel tussen de knoop en het elastische deel van de
staaf is oneindig groot.

Zowel bij beginknoop I als eindknoop J kan in X- richting en Y- richting
de grootte van de excentriciteit worden opgegeven; zie ook onderstaande
figuur:

De richtingen gelden t.o.v. het globale assenstelsel.
Delta-X en Delta-Y dus met het goede teken invullen (positief of
negatief)
Door het opgeven van excentrische aansluitingen kan de lengte van het
elastische deel van de staaf anders worden (korter of langer). Het
programma houdt hier “automatisch” rekening mee.
Verende staafaansluitingen (translatie-,rotatieveren en ook scharnieren)
zijn gelokaliseerd op de overgang van het oneindig stijve excentrische
deel naar het elastische deel van de staaf.
Verder werkt op het excentrische deel GEEN staafbelasting; alleen op het
elastische deel van de staaf is dit mogelijk.
Bij het uitvoeren van de rekenresultaten worden bij de “postprocessing”
alleen staafkrachten in het elastische deel uitgevoerd; dus niet ter plaatse
ven de oneindig stijve excentrische delen.
Bij de uitvoer van de momentenverdeling en de verplaatsdingen langs
de staafas wijkt, t.p.v. de excentrische staafaansluiting aan het eind
van het elastische deel van de staaf, daarom de grootte af van de
waarde berekend direct t.p.v. de aansluitende knoop.
In het numerieke invoerscherm kan via de knop
van een
aantal staven deze excentrisch op de knopen worden aangesloten door
automatische generatie.
M.b.v. deze optie kunnen b.v. twee of meer staven op enige afstand
parallel verbonden worden aan dezelfde eind- en beginknopen; zie
onderstaande 2 figuren:

Gehele raamwerk

Uitvergroting
Staaf (8) en (13) zijn beide d.m.v. excentrische staafaansluitingen
oneindig stijf aangesloten op knoop 8 resp. 12

Staaf (11) en (12) zijn beide d.m.v. excentrische staafaansluitingen
oneindig stijf aangesloten op knoop 12 resp. 9
Zie ook onderstaande figuur:

Opmerking
Voorgeschreven verplaatsingen (zoals opleggingen) en knoopbelastingen,
kunnen alleen ter plaatse van de knopen worden aangebracht.
Dus niet ter plaatse van de overgang van het oneindig stijve excentrische
deel en het elastische deel van een staaf.
Het invoerscherm ondersteunt: ”Drag and drop” mogelijkheden voor de
invoer van data en ”Undo/Redo” functionaliteit.
Sluiten van het scherm
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden alle
aangebrachte wijzigingen bewaard.
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden
aangebrachte wijzigingen NIET bewaard. De voor het openen van dit
scherm aanwezige data wordt dan hersteld tot de oorspronkelijke inhoud.

Invoer van excentrische staafaansluitingen; 3
dimensionaal
Met behulp deze menu-ingang wordt gedefinieerd of een staaf door een
oneindig stijf stuk excentrisch op een knoop is aangesloten.
Het gebruik van deze menu-ingang is FACULTATIEF

Ten behoeve van een te maken berekening moet de constructie worden
geschematiseerd. De knooppunten worden gekozen; de staven worden als
lijnvormige elementen daartussen vastgelegd. In het algemeen zullen de
knooppunten worden gekozen op de snijpunten van de systeemlijnen der
staven en worden de staven door hun systeemlijnen weergegeven. In
onderstaande figuur (2D) verschillen de balken van hoogte, waardoor hun
systeemlijnen niet in één punt samenkomen.

Zonder het gebruik van de optie van “excentrische aansluitingen” zou de
aansluiting volgens (a) of (b) in onderstaande figuur moeten geschieden.
De keuze voor mogelijkheid (a) zal bij de berekening echter aanleiding
geven tot numerieke moeilijkheden en tot niet zinvolle
berekeningsresultaten leiden, als gevolg van de extreem korte staaf tussen
knoop 2 en 3 (geeft een bijna singuliere stijfheidsmatrix; d.w.z. een slecht
geconditioneerde stijfheidsmatrix). De keuze voor optie (b) in
onderstaande figuur is de enige goede methode (als geen gebruik gemaakt
wordt van de optie “excentrische staafaansluitingen”).
Numerieke moeilijkheden ontstaan als staven van zeer ongelijke stijfheid
worden aangesloten.

De numerieke moeilijkheden kunnen voorkomen worden door het
toepassen van de optie “excentrische staafaansluitingen”.
Als verder niets wordt opgegeven gaat het programma er van uit dat de
staven geen excentriciteit met de knopen bezitten.
Met behulp van deze menu-ingang is het mogelijk per staaf te bepalen
hoe groot de excentrische aansluiting is ten opzichte van de twee knopen.
De stijfheid van het deel tussen de knoop en het elastische deel van de
staaf is oneindig groot.

Zowel bij beginknoop I als eindknoop J kan in X- richting en Y- richting
de grootte van de excentriciteit worden opgegeven; zie ook onderstaande
figuur:

De richtingen gelden t.o.v. het globale assenstelsel.
Delta-X, Delta-Y en Delta-Z dus met het goede teken invullen (positief of
negatief)
Door het opgeven van excentrische aansluitingen kan de lengte van het
elastische deel van de staaf anders worden (korter of langer). Het
programma houdt hier “automatisch” rekening mee.
Scharnieren zijn gelokaliseerd op de overgang van het oneindig stijve
excentrische deel naar het elastische deel van de staaf.
Verder werkt op het excentrische deel GEEN staafbelasting; alleen op het
elastische deel van de staaf is dit mogelijk.
Bij het uitvoeren van de rekenresultaten worden bij de “postprocessing”
alleen staafkrachten in het elastische deel uitgevoerd; dus niet ter plaatse
ven de oneindig stijve excentrische delen.
Bij de uitvoer van de momentenverdeling en de verplaatsdingen langs
de staafas wijkt, t.p.v. de excentrische staafaansluiting aan het eind
van het elastische deel van de staaf, daarom de grootte af van de
waarde berekend direct t.p.v. de aansluitende knoop.

Voorbeeld van het modelleren van een balk over een andere:

Knoop A en knoop B zijn verbonden door excentrische aansluitingen als
deel van de staven l en k.
Opmerking
Voorgeschreven verplaatsingen (zoals opleggingen) en knoopbelastingen,
kunnen alleen ter plaatse van de knopen worden aangebracht.
Dus niet ter plaatse van de overgang van het oneindig stijve excentrische
deel en het elastische deel van een staaf.
Het invoerscherm ondersteunt: ”Drag and drop” mogelijkheden voor de
invoer van data en ”Undo/Redo” functionaliteit.
Sluiten van het scherm
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden alle
aangebrachte wijzigingen bewaard.
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden
aangebrachte wijzigingen NIET bewaard. De voor het openen van dit
scherm aanwezige data wordt dan hersteld tot de oorspronkelijke inhoud.

Invoeren van de knoopbelastingen; 2
dimensionaal
Zie voor een 3 dimensionaal probleem verder: Knoopbelastingen 3D
Met behulp van deze menu-ingang kan voor elk BASISbelastinggeval op
een aantal willekeurige knopen gekozen worden uit drie typen
knoopbelastingen: kracht // X- as (Fx), kracht // Y- as (Fy) en moment
(M).
Het gebruik van deze menu-ingang is FACULTATIEF

Alle knoopbelastingen kunnen voor elk BASISbelastinggeval en per
knoopbelasting apart worden geactiveerd of gedeactiveerd door het

afvinken van vakjes in de kolom;
.
Een gedeactiveerde knoopbelasting wordt in de berekening NIET
meegenomen. Op deze wijze kan snel geschakeld worden tussen het wel

of niet aanwezig zijn van een knoopbelasting en het effect daarvan
berekend worden.
Zowel bij de numerieke als grafische uitvoer wordt ter
herinnering/waarschuwing vermeld als knoopbelasting(en) niet actief
zijn.
Verder wordt in de linker kolom de cel gekleurd als
voor het
geval in de betreffende rij 1 of meer van nul verschillende waarden zijn
ingevoerd en de belasting als actief is gemarkeerd.
Verder wordt in de linker kolom de cel gekleurd als
voor het
geval in de betreffende rij 1 of meer van nul verschillende waarden zijn
ingevoerd en de belasting als NIET actief is gemarkeerd.
Door het teken van de betreffende grootheid kan de richting worden
gestuurd.
De richting wordt vastgelegd overeenkomstig het gekozen globale
assenstelsel:
Bij positieve waarden achtereenvolgens: Fx --> positieve X- as, Fy -->
positieve Y- as en M --> rechtsdraaiend van de positieve X- as naar de
positieve Y- as.
Zie ook onderstaande figuur:

Indien het keuzevakje in de laatste kolom niet is aangevinkt worden de
ingevoerde waarden voor de knoopkrachten op de betreffende knoop in

de berekening NIET gebruikt
Met behulp van deze optie kan het effect van de al of niet aanwezigheid
van een bepaalde knoopbelasting worden verkend.
Knoopbelastingen die in de richting van een voorgeschreven
vrijheidsgraad (zoals bij opleggingen) hebben geen invloed op de
krachtsverdeling in de constructie. De kracht aangebracht op een
oplegging wordt rechtstreeks door de oplegging opgenomen.

Voorbeelden van knoopbelastingen welke alleen invloed hebben op de
oplegreacties en geen invloed op de krachtswerking in de constructie,
omdat deze belastingen werken in een richting waar de
verplaatsingen verhinderd zijn.

Voorbeelden van knoopbelastingen welke wel invloed hebben op de
krachtswerking in de constructie, omdat deze belastingen werken in
een richting waar de verplaatsingen NIET verhinderd zijn.
Bij de numerieke uitvoer wordt ter controle van de berekening het
krachtenevenwicht per knoop uitgevoerd. Theoretisch moet de som van
de krachten in X-, Y- richting en de som van de momenten gelijk aan nul
zijn. Het evenwicht geldt voor de krachten welke vanuit de aansluitende
staven op de knoop worden uitgeoefend en de knoopbelastingen zoals die
zijn ingevoerd.
Vanwege numerieke onnauwkeurigheden is de som van alle krachten
alleen bij benadering gelijk aan nul. De mate waarin de som afwijkt van
nul is een maat voor de gerealiseerde rekennauwkeurigheid.
Grote stijfheidsverschillen in aansluitende staven kunnen de
rekenresultaten onnauwkeuriger maken.
Het bovenstaande geldt alleen voor “vrije” knopen. Bij knopen met een
voorgeschreven verplaatsing (zoals bij opleggingen) is de som niet nul,
maar is de restterm gelijk aan de oplegreactie.
Diverse opties
In het numerieke invoerscherm kan via de knop
op een
aantal knopen knoopbelastingen automatisch worden gegenereerd.

M.b.v. de knop
kunnen de knoopbelastingen op
een zekere knoop in één keer naar een combinatie van andere knopen
worden gekopieerd.
M.b.v. de knop
kunnen de aanwezige
knoopbelastingen, voor het betreffende BASISbelastinggeval, worden
verwijderd.
M.b.v. de knop
kunnen knoopbelastingen
toegevoegd worden van het ene BASISbelastinggeval naar een ander
BASISbelastinggeval.
Het invoerscherm ondersteunt: ”Drag and drop” mogelijkheden voor de
invoer van data, ”Undo/Redo” functionaliteit en Interface naar Microsoft
Excel.
Zie verder ook: Staafbelastingen
Sluiten van het scherm
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden alle
aangebrachte wijzigingen bewaard.
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden
aangebrachte wijzigingen NIET bewaard. De voor het openen van dit
scherm aanwezige data wordt dan hersteld tot de oorspronkelijke inhoud.

Knoopbelastingen; 3 dimensionaal
Met behulp van deze menu-ingang kan voor elk BASISbelastinggeval op
een aantal willekeurige knopen gekozen worden uit zes typen
knoopbelastingen: kracht // X- as (Fx), kracht // Y- as (Fy); kracht // Z- as
(Fy), moment rondom X-as (Mxx); moment rondom Y-as (Myy); moment
rondom Z-as (Mzz).

Het gebruik van deze menu-ingang is FACULTATIEF
Alle knoopbelastingen kunnen voor elk BASISbelastinggeval en per
knoopbelasting apart worden geactiveerd of gedeactiveerd door het

afvinken van vakjes in de kolom;
.
Een gedeactiveerde knoopbelasting wordt in de berekening NIET
meegenomen. Op deze wijze kan snel geschakeld worden tussen het wel
of niet aanwezig zijn van een knoopbelasting en het effect daarvan
berekend worden.
Zowel bij de numerieke als grafische uitvoer wordt ter
herinnering/waarschuwing vermeld als knoopbelasting(en) niet actief
zijn.
Verder wordt in de linker kolom de cel gekleurd als
voor het
geval in de betreffende rij 1 of meer van nul verschillende waarden zijn
ingevoerd en de belasting als actief is gemarkeerd.
Verder wordt in de linker kolom de cel gekleurd als
voor het
geval in de betreffende rij 1 of meer van nul verschillende waarden zijn
ingevoerd en de belasting als NIET actief is gemarkeerd.
Door het teken van de betreffende grootheid kan de richting worden
gestuurd.
De richting wordt vastgelegd overeenkomstig het gekozen globale
assenstelsel:
Bij positieve waarden achtereenvolgens: Fx --> positieve X- as, Fy -->
positieve Y- as; Fz --> positieve Z- as; Mxx --> rechtsdraaiend rondom de
positieve X- as; Myy --> rechtsdraaiend rondom de positieve Y- as en
Mzz --> rechtsdraaiend rondom de positieve Z- as.
Zie ook onderstaande figuur:

Knoopbelastingen die in de richting van een voorgeschreven
vrijheidsgraad (zoals bij opleggingen) hebben geen invloed op de
krachtswerking in de constructie; alleen op de oplegkrachten.
Indien het keuzevakje in de laatste kolom niet is aangevinkt worden de
ingevoerde waarden voor de knoopkrachten op de betreffende knoop in

de berekening NIET gebruikt
Met behulp van deze optie kan het effect van de al of niet aanwezigheid
van een bepaalde knoopbelasting worden verkend.
Bij de numerieke uitvoer wordt ter controle van de berekening het
krachtenevenwicht per knoop uitgevoerd. Theoretisch moet de som van
de krachten in X-, Y- en Z richting en de som van de momenten gelijk aan
nul zijn. Het evenwicht geldt voor de krachten welke vanuit de
aansluitende staven op de knoop worden uitgeoefend en de
knoopbelastingen zoals die zijn ingevoerd.
Vanwege numerieke onnauwkeurigheden is de som van alle krachten
alleen bij benadering gelijk aan nul. De mate waarin de som afwijkt van
nul is een maat voor de gerealiseerde rekennauwkeurigheid.
Grote stijfheidverschillen in aansluitende staven kunnen de
rekenresultaten onnauwkeuriger maken.
Het bovenstaande geldt alleen voor “vrije” knopen. Bij knopen met een
voorgeschreven verplaatsing (zoals bij opleggingen) is de som niet nul,
maar is de restterm gelijk aan de oplegreactie.
Diverse opties
In het numerieke invoerscherm kan via de knop
op een
aantal knopen knoopbelastingen automatisch worden gegenereerd.
M.b.v. de knop
kunnen de knoopbelastingen op
een zekere knoop in één keer naar een combinatie van andere knopen
worden gekopieerd.
M.b.v. de knop
kunnen knoopbelastingen
toegevoegd worden van het ene BASISbelastinggeval naar een ander
BASISbelastinggeval.
M.b.v. de knop
kunnen de aanwezige
knoopbelastingen, voor het betreffende BASISbelastinggeval, worden
verwijderd.

Het invoerscherm ondersteunt: ”Drag and drop” mogelijkheden voor de
invoer van data, ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit en Interface
naar Microsoft Excel.
Sluiten van het scherm
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
aangebrachte wijzigingen bewaard.

dan worden alle

Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden
aangebrachte wijzigingen NIET bewaard. De voor het openen van dit
scherm aanwezige data wordt dan hersteld tot de oorspronkelijke inhoud.
Zie verder ook: Staafbelastingen

Keuze type staafbelasting per
BASISbelastinggeval; 2 dimensionaal
Type staafbelasting
Hier kan één van de beschikbare typen staafbelastingen (Verdeelde
belasting, Blokbelasting, Driehoeksbelasting, Puntlast, Moment,
Willekeurig verdeeldebelasting en Temperatuurbelasting) worden
gekozen.
Ook is een ‘wizard’ aanwezig om vanuit in te voeren nagerekte
voorspankabels het effect van deze voorspanning in de vorm van
belasting op de betreffende staven te genereren (‘load balancing
method’); zie verder Voorspanning (Wizard).
De belasting op de staven, als gevolg van de invoer van de voorspanning,
wordt in 2 extra automatisch door het programma aangemaakte
BASISbelastinggevallen opgeslagen.

De onderstreepte markering in de kleur groen geeft aan dat bij het
betreffende BASISbelastinggeval reeds een staafbelasting van dat type is
ingevoerd (kan gewijzigd worden).
Verder moet d.m.v. het aanklikken van de tabbladen het gewenste
BASISbelastinggeval worden gekozen.
Voorspanning
De optie Voorspanning (wizard) is alleen toegankelijk als bij
Staafeigenschappen/Sterkte eerst de keuze voor het berekenen van

voorspanning gemaakt wordt (‘Staafeigenschappen/Sterkte/EC2
beton/Keuze wapening’):
De optie van Voorspanning is alleen toegankelijk als voor een
spanningscontrole volgens EC2, voor de betreffende staaf, is gekozen.
Aanklikken van de gele drukknop
staafnummers.

voor de betreffende

Spanningscontroles overeenkomstig EC2 (beton)

Keuze for ‘Gewapend beton’ of ‘Voorgespannen beton’
Algemeen
Let op:
De staafbelastingen grijpen in het programma aan op het
dwarskrachtencentrum van de staafdoorsnede.

Voor symmetrische profielen komt het dwarskrachtencentrum overeen
met het zwaartepunt van de doorsnede.
Voor asymmetrische doorsneden valt het dwarskrachtencentrum niet
samen met zwaartepunt van de doorsnede.
Als de staafbelasting niet samenvalt met het dwarskrachtencentrum
ontstaat door de excentriciteit t.o.v. het dwarskrachtencentrum een
torsiemoment.
In het 2-dimensionale deel van het programma kan het torsiemoment niet
in rekening worden gebracht; in het 3-dimensionale deel van het
programma is dit wel mogelijk.
Een U-profiel en een hoekprofiel zijn voorbeelden waarbij het
dwarskrachtencentrum niet samenvalt met het zwaartepunt:

Aan de aan hand van de aard van gemaakte keuzen wordt door het
aanklikken van de knop

een relevant invoerscherm geopend.

Opties
M.b.v. de knop
kunnen in één handeling ALLE
ingevoerde staafbelastingen (voor van nul verschillende waarden) voor de
zekerheid geactiveerd worden.
Met behulp van de knop
kan snel een mobiel laststelsel,
bestaande uit puntlaten, worden gegenereerd; zie verder Mobiel
puntlastenstelsel
M.b.v. de knop
kunnen staafbelastingen
toegevoegd worden van het ene BASISbelastinggeval naar een ander
BASISbelastinggeval.
Indien het vakje
is aangevinkt dan worden voor
ALLE aanwezige typen staafbelastingen de betreffende staafbelastingen
van het ene BASISbelastinggeval naar een ander BASISbelastinggeval
toegevoegd.
Indien het vakje
NIET is aangevinkt dan worden
alleen de staafbelastingen van het geopende invoerscherm, van het
betreffende staafbelastingtype, van het ene BASISbelastinggeval naar een
ander BASISbelastinggeval toegevoegd.
Zonder een geopend invoerscherm voor een bepaald staafbelastingtype
verschijnt bij het aanklikken van
de volgende

mededeling:

Hint
Tussen dit keuzescherm en de invoerschermen van de diverse typen
staafbelastingen kan eenvoudig gewisseld worden door het
achtereenvolgens activeren van de verschillende schermen door het
klikken met de muis op één van deze schermen.
Let op
Voor niet actieve staven is de invoer van staafbelastingen op deze niet
actieve staven geoorloofd.
Staafbelastingen op niet actieve staven worden natuurlijk ook niet in
rekening gebracht bij de berekening.
Zie verder ook:
a. Geconcentreerde puntlast
b. Verdeelde belasting
c. Blokbelasting
d. Geconcentreerd moment
e. Driehoeksbelasting
f. Willekeurige belasting
g. Temperatuurbelasting
en
Staafbelastingen details
Staafeigenschappen

Keuze type staafbelastingen bij invoer; 3
dimensionaal

De onderstreepte markering in de kleur groen geeft aan dat bij het
betreffende BASISbelastinggeval reeds een staafbelasting van dat type is
ingevoerd (kan gewijzigd worden).
M.b.v. dit scherm kan het type in te voeren staafbelasting worden
gekozen:
a. Verdeeldestaafbelastingen 3D
b. Willekeurige staaf belastingen 3D
c. Puntstaafbelastingen 3D
d. Momentstaafbelastingen 3D
e. Temperatuurstaafbelastingen 3D
f. Aardbevingsbelasting (niet toegankelijk als de optie voor een
geometrisch niet lineaire berekening is ingeschakeld).
g. Mobiele belasting
h. Generatie oppervlaktebelasting naar staafbelastingen
De staafbelastingen a. t/m e. kunnen voor elk BASISbelastinggeval en per

staafbelasting apart worden geactiveerd of gedeactiveerd

Een gedeactiveerde staafbelasting wordt in de berekening NIET
meegenomen. Op deze wijze kan snel geschakeld worden tussen het wel
of niet aanwezig zijn van een staafbelasting en het effect daarvan
berekend worden.
Let op:
De staafbelastingen grijpen in het programma aan op het
dwarskrachtencentrum van de staafdoorsnede.
Voor symmetrische profielen komt het dwarskrachtencentrum overeen
met het zwaartepunt van de doorsnede.
Voor asymmetrische doorsneden valt het dwarskrachtencentrum niet
samen met zwaartepunt van de doorsnede.
Als de staafbelasting niet samenvalt met het dwarskrachtencentrum
ontstaat door de excentriciteit t.o.v. het dwarskrachtencentrum een
torsiemoment.
Een U-profiel en een hoekprofiel zijn voorbeelden waarbij het
dwarskrachtencentrum niet samenvalt met het zwaartepunt:

Aan de van de aard van de gemaakte keuzen wordt door het aanklikken
van de knop
een relevant invoerscherm geopend.
Verschillende opties
M.b.v.de knop
kan snel een mobiel laststelsel,
bestaande uit puntlasten, worden gegenereerd; zie verder Mobiel
puntlastenstelsel
M.b.v.de knop
kunnen staafbelastingen gegenereerd
worden vanuit een oppervlakbelasting.
M.b.v. de knop
kunnen staafbelastingen
toegevoegd worden van het ene BASISbelastinggeval naar een ander
BASISbelastinggeval.
Indien het vakje
is aangevinkt dan worden voor
ALLE aanwezige typen staafbelastingen de betreffende staafbelastingen
van het ene BASISbelastinggeval naar een ander BASISbelastinggeval
toegevoegd.
Indien het vakje
NIET is aangevinkt dan worden
alleen de staafbelastingen van het geopende invoerscherm, van het
betreffende staafbelastingtype, van het ene BASISbelastinggeval naar een
ander BASISbelastinggeval toegevoegd.
Zonder een geopend invoerscherm voor een bepaald staafbelastingtype
verschijnt bij het aanklikken van
de volgende

mededeling:

M.b.v. de knop
kunnen in één handeling ALLE
ingevoerde staafbelastingen a. t/m e. (voor van nul verschillende
waarden) voor de zekerheid geactiveerd worden.
In de diverse schermen voor de invoer van staafbelastingen is een
interface naar Microsoft Excel aanwezig.
Let op
Voor niet actieve staven is de invoer van staafbelastingen op deze niet
actieve staven geoorloofd.
Staafbelastingen op niet actieve staven worden natuurlijk ook niet in
rekening gebracht bij de berekening.

Verende knoopondersteuningen; 2 dimensionaal

Naast opleggingen in de vorm van Opgelegde verplaatsingen is het ook
mogelijk elke knoop te voorzien van verende opleggingen.

Translatie veren

Rotatieveren

Drie soorten lineair elastische veren worden onderscheiden:
translatieveren in X- en Y-richting en een rotatieveer.
De lineair elastische veren hebben geen positieve of negatieve richting;
de stijfheid (waarde > 0; waarde=0 betekent dat er geen veer aanwezig

is) is bij indrukking en uitrekking immers gelijk.
Met behulp van deze optie kunnen dus bepaalde knopen verend met de
buitenwereld worden verbonden.
Indien voor de betreffende veerstijfheid nul als waarde wordt ingevuld
dan is de knoop in betreffende richting vrij.
Indien in plaats van een getal het karakter V wordt ingetypt dan wordt
voor de veerstijfheid een zeer grote waarde gebruikt; dit benadert een
vaste oplegging, maar in combinatie met elasto-plasticiteit geeft dit
nieuwe mogelijkheden.
Het gebruik van deze menu-ingang is FACULTATIEF
Hieronder wordt grafisch weergegeven hoe deze veren gedefinieerd zijn.

Let op !!!
Als bij Opgelegde verplaatsingen een verplaatsing in een bepaalde
richting is voorgeschreven (in X-, Y-richting, of een hoekverdraaiing) dan
gaat dit boven de veren zoals bij deze hoofdmenucode bedoeld. D.w.z. dat
de betreffende veer niet wordt meegenomen, maar alleen de

voorgeschreven verplaatsing. Wel is het b.v. mogelijk in X-richting een
verplaatsing voor te schrijven en in Y-richting een translatieveer in te
voeren. De knoopveren worden dus alleen gebruikt als de betreffende
knoop in die richting een anderszins niet verhinderde vrijheidsgraad
bezit.
Een combinatie van een externe knoopkracht en knoopveer, in dezelfde
richting van de vrijheidsgraad, is niet toegestaan is (het programma
controleert dat).

Elasto-plastische knoopveren
Wanneer het vakje
is afgevinkt kunnen de veren een
elasto-plastisch gedrag vertonen.
Deze optie kan o.a. worden toegepast als de interactie met grond
gemodelleerd moet worden; zo kan grond geen trek opnemen en is de
opneembare drukkracht ook beperkt.
Per richting volgens het globale assenstelsel (X-, Y-richting en rotatie)
kan een maximale en minimale waarde voor de veerkracht worden
ingevoerd. Standaard staat een zeer hoge waarde vermeld, welke
aangepast kan worden. Het is ook toegestaan nul als waarde voor het
minimum of maximum in te voeren (niet beide tegelijk).
Plastische waarden invoeren zonder dat de elastische veerstijfheid
ingevoerd is, is niet toegestaan. Het programma controleert dit.
Als de veerkracht volgens de elastische stijfheid buiten deze grenzen
geraakt, dan blijft de veerkracht constant volgens de maximale of
minimale waarde; zie ook onderstaande figuur:

Translaties

Rotaties

De absolute waarden voor Fmax. en Fmin. (of Mmax en Mmin.) mogen
verschillend zijn.

Bij materialen als staal zijn de vloeigrenzen onder druk en trek gelijk (in
absolute waarde). Materialen als grond kunnen alleen druk opnemen, dus
één van de plastische waarden dan als nul invoeren (welke van de twee is
afhankelijk van het teken van de optredende kracht c.q. moment).
Het is niet toegestaan voor de max. waarde en de min. waarde beide als
waarde nul in te voeren, omdat daarmee het principe van de elastoplastische veer geweld wordt aangedaan.
Hint: Door eerst een berekening uit te voeren met de optie
uitgeschakeld kan eenvoudig bepaald worden wat het teken van de kracht
c.q. moment in de betreffende knoopveer is (Onder de kop ‘**
Oplegreacties knopen met voorgeschreven verplaatsingen (Globaal) **’).
Dit kan helpen voor de bepaling voor welk teken (+ of -) de waarde
begrensd dient te worden (max. staat voor + en min. staat voor -). Beide
waarden, het maximum en minimum, mogen natuurlijk gelimiteerd zijn.
Indien in plaats van een getal het karakter V is ingetypt dan kan, bij zeer
geringe verschillen tussen positieve en negatieve waarden van de
verplaatsingen of rotaties, de veerkracht of het veermoment springen
tussen de maximum en de minimum waarde:

Of een knoopveer onder trek of druk staat is afhankelijk van de richting
van de verplaatsing van de knoop en de werkingsrichting van de veer; zie
onderstaande twee schetsen voor een verdere verduidelijking:

Let op: de werkingsrichting van een veer is altijd gedefinieerd in de
richting van de betreffende positieve globale asrichting.
Bij de aanwezigheid van plastische knoopveren kan slechts 1
basisbelastinggeval tegelijk worden berekend (er kunnen er echter wel
meerdere ingevoerd zijn), dit omdat bij een niet-lineaire berekening de
stijfheidsmatrix per basisbelastinggeval op een specifieke wijze aangepast
wordt. Waaruit verder ook nog volgt dat belastingcombinaties dan ook
niet toegestaan zijn (het superpositiebeginsel is niet langer meer van
toepassing).
Met behulp van de knop
kan snel een aantal elastisch
verende ondersteuningen van een aantal knopen worden gegenereerd.
Bij de numerieke uitvoer van de berekeningsresultaten wordt aangegeven
welke van de oplegreacties een verende knoopoplegging is en d.m.v. de
toevoeging ‘(P)’ of de veer plastisch gedrag vertoont.

Opmerking
In het programma wordt, zolang de ingevoerde plastische grenzen qua
verplaatsing c.q. rotatie niet overschreden zijn, de lineaire stijfheid van de
veren toegevoegd aan de totale stijfheidsmatrix van het gehele raamwerk.
Als één van de ingevoerde plastische grenswaarden wordt bereikt is de
stijfheid van de veer in de betreffende richting gelijk aan nul geworden.
Daarom wordt dan in het programma automatisch een constante

knoopkracht, ter grootte van de ingevoerde plastische grenswaarde,
aangebracht.
Het invoerscherm ondersteunt: ”Drag and drop” mogelijkheden voor de
invoer van data, ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit en Interface
naar Microsoft Excel.
Sluiten van het scherm
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
aangebrachte wijzigingen bewaard.

dan worden alle

Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden
aangebrachte wijzigingen NIET bewaard. De voor het openen van dit
scherm aanwezige data wordt dan hersteld tot de oorspronkelijke inhoud.

Verende knoopondersteuningen; 3 dimensionaal

Naast opleggingen in de vorm van Knoopverplaatsingen 3D is het ook
mogelijk elke knoop te voorzien van verende opleggingen.

Translatie veren

Rotatieveren

Zes soorten lineair elastische veren worden onderscheiden:
translatieveren in X-, Y- en Z- richting en rotatieveren rondom de X-, Yen Z-as.
De lineair elastische veren hebben geen positieve of negatieve richting;
de stijfheid (waarde > 0; waarde=0 betekent dat er geen veer aanwezig is)
is bij indrukking en uitrekking immers gelijk.
Met behulp van deze optie kunnen dus bepaalde knopen verend met de
buitenwereld worden verbonden.

Indien voor de betreffende veerstijfheid nul als waarde wordt ingevuld
dan is de knoop in betreffende richting vrij.
Indien in plaats van een getal het karakter V wordt ingetypt dan wordt
voor de veerstijfheid een zeer grote waarde gebruikt; dit benadert een
vaste oplegging, maar in combinatie met elasto-plasticiteit geeft dit
nieuwe mogelijkheden.
Het gebruik van deze menu-ingang is FACULTATIEF
Hieronder wordt grafisch weergegeven hoe deze veren gedefinieerd zijn.

Let op !!!
Als bij Knoopverplaatsingen 3D een verplaatsing in een bepaalde richting
is voorgeschreven (in X-, Y-, Z-richting, of hoekverdraaiingen rondom
X-, Y- en Z-as ) dan gaat dit boven de veren zoals bij deze
hoofdmenucode bedoeld. D.w.z. dat de betreffende veer niet wordt
meegenomen, maar alleen de voorgeschreven verplaatsing. Wel is het b.v.
mogelijk in X-richting een verplaatsing voor te schrijven en in Y-richting
een translatieveer in te voeren. De knoopveren worden dus alleen
gebruikt als de betreffende knoop in die richting een anderszins niet

verhinderde vrijheidsgraad bezit. Een combinatie van een externe
knoopkracht en knoopveer in dezelfde richting van de vrijheidsgraad is
niet toegestaan is (het programma controleert dat).

Elasto-plastische knoopveren
Wanneer het vakje
is afgevinkt kunnen de veren een
elasto-plastisch gedrag vertonen; zowel voor de translatie- als
rotatieveren.
Deze optie kan o.a. worden toegepast als de interactie met grond
gemodelleerd moet worden; zo kan grond geen trek opnemen (zet de
minimum of maximum waarde op nul) en is de opneembare drukkracht
ook beperkt.
Per richting volgens het globale assenstelsel (X-, Y-, Z-richting en rotatie
rondom de X-, Y- en Z-as) kan een maximale en minimale waarde voor
de veerkracht c.q. het veermoment worden ingevoerd. Standaard staat een
zeer hoge waarde vermeld, welke aangepast kan worden. Het is ook
toegestaan nul als waarde voor het minimum of maximum in te voeren
(niet beide tegelijk).
Plastische waarden invoeren zonder dat de elastische veerstijfheid
ingevoerd is, is niet toegestaan omdat dan het concept van de elastoplastische veer geweld aangedaan wordt. Het programma controleert dit.
Als de veerkracht volgens de elastische stijfheid buiten deze grenzen
geraakt, dan blijft de veerkracht constant volgens de maximale of
minimale waarde; zie ook onderstaande figuur:

Translaties

Rotaties

De absolute waarden voor Fmax. en Fmin. (of Mmax en Mmin.) mogen
verschillend zijn.
Bij materialen als staal zijn de vloeigrenzen onder druk en trek gelijk (in
absolute waarde). Materialen als grond kunnen alleen druk opnemen, dus

één van de plastische waarden dan als nul invoeren (welke van de twee is
afhankelijk van het teken van de optredende kracht c.q. moment).
Het is niet toegestaan voor de max. waarde en de min. waarde beide als
waarde nul in te voeren, omdat daarmee het principe van de elastoplastische veer geweld wordt aangedaan.
Hint: Door eerst een berekening uit te voeren met de optie
uitgeschakeld kan eenvoudig bepaald worden wat het
teken van de kracht c.q. moment in de betreffende knoopveer is (Onder de
kop ‘** Oplegreacties knopen met voorgeschreven verplaatsingen
Globaal) **’).
Dit kan helpen voor de bepaling voor welk teken (+ of -) de waarde
begrensd dient te worden (max. staat voor + en min. staat voor -). Beide
waarden, het maximum en minimum, mogen natuurlijk gelimiteerd zijn.
Indien in plaats van een getal het karakter V is ingetypt dan kan, bij zeer
geringe verschillen tussen positieve en negatieve waarden van de
verplaatsingen of rotaties, de veerkracht of het veermoment springen
tussen de maximum en de minimum waarde:

Of een knoopveer onder trek of druk staat is afhankelijk van de richting
van de verplaatsing van de knoop en de werkingsrichting van de veer; zie
onderstaande twee schetsen voor een verdere verduidelijking:

Let op: de werkingsrichting van een veer is altijd gedefinieerd in de
richting van de betreffende positieve globale asrichting.
Met behulp van de knop
kan snel een aantal elastisch
verende ondersteuningen van een aantal knopen worden gegenereerd.
Bij de numerieke uitvoer van de berekeningsresultaten wordt aangegeven
welke van de oplegreacties een verende knoopoplegging is en d.m.v. de
toevoeging ‘(P)’ of de veer plastisch gedrag vertoont.

Opmerking
In het programma wordt, zolang de ingevoerde plastische grenzen qua
verplaatsing c.q. rotatie niet overschreden zijn, de lineaire stijfheid van de
veren toegevoegd aan de totale stijfheidsmatrix van het gehele raamwerk.
Als één van de ingevoerde plastische grenswaarden wordt bereikt is de
stijfheid van de veer in de betreffende richting gelijk aan nul geworden.
Daarom wordt dan in het programma automatisch een constante

knoopkracht, ter grootte van de ingevoerde plastische grenswaarde,
aangebracht.
Omdat bij de aanwezigheid van plastische knoopveren de constructie niet
lineair gedrag vertoont worden alle BASISbelastingggevallen en
belastingCOMBINATIES nu apart berekend.
Het invoerscherm ondersteunt: ”Drag and drop” mogelijkheden voor de
invoer van data, ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit en Interface
naar Microsoft Excel.
Sluiten van het scherm
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
aangebrachte wijzigingen bewaard.

dan worden alle

Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden
aangebrachte wijzigingen NIET bewaard. De voor het openen van dit
scherm aanwezige data wordt dan hersteld tot de oorspronkelijke inhoud.

Invoer verend ondersteunde staven (beddingen);
2 dimensionaal
Met behulp van deze menu-ingang kunnen één of meerdere staven van
het raamwerk worden voorzien van continu aanwezige elastisch verende
beddingen.
Het gebruik van deze menu-ingang is FACULTATIEF

Als verder niets wordt opgegeven gaat het programma er van uit dat de
staven niet verend ondersteund zijn. Voor de gekozen staven kan de
beddingsconstante van de elastische bedding worden ingevoerd.
Per staaf is een constante stijfheid van de bedding aanwezig; welke
uitsluitend een krachtswerking loodrecht op de lengte-as van de staaf
uitoefent.

De definitie van het begrip beddingsconstante is als volgt: q = c . v
waarin:
q = tegendruk door verende bedding [kN/m]
v = verplaatsing loodrecht op de staafas [m]
c = beddingsconstante loodrecht op de staafas [kN/m2]
Van een raamwerkconstructie mogen willekeurige staven als verend
ondersteund worden opgegeven (ook schuin liggende staven).
Zie verder ook onderstaande figuur:

WAARSCHUWINGEN !!!
Deze optie houdt in dat de elastische bedding zowel onder trek als druk
kan komen te staan. Het programma voert de grootte van deze drukken
uit bij de “post-processing”. Voor de beoordeling of de bedding onder
trek- of druk staat kan gekeken worden naar het, alleen bij verend
ondersteunde staven bij de post-processing gegeven,
verplaatsingsverloop loodrecht op de staaf (volgens het lokale staafassenstelsel). Zie voor een nadere definitie van het lokale assenstelsel
ook: Lokale assenstelsel
Voor toepassing van deze optie voor de schematisatie van grond wordt
het aan de gebruiker overgelaten na te gaan of het onder trek staan van
de verende bedding realistisch is.
BEPERKINGEN !!!
Bij het gebruik van deze optie voor een bepaalde staaf is als
staafbelasting alleen een verdeelde staafbelasting op deze staaf
toegestaan (ook geen temperatuurbelasting); het programma controleert
dit. Wanneer andere typen staafbelastingen een verend ondersteunde
staaf aanwezig zijn kunnen deze toch, voor zover ze terug te brengen zijn
tot knoopbelastingen en verdeelde belastingen, worden ingevoerd door
het aanbrengen van tussenknopen (via invoeren knoopbelastingen).
Daartoe moeten zonodig wel extra knopen en staven worden
aangebracht; voorbeeld:

Het gebruik van scharnieren en verende staafaansluitingen wordt wel
volledig ondersteund. Bij b.v. een horizontale ligger die geheel of
gedeeltelijk verend is ondersteund moet van één van de knopen nog wel
het horizontale evenwicht worden verzorgd, ook bij alleen verticale
belasting. Anders wordt de systeemstijfheidsmatrix singulier.
In het numerieke invoerscherm kan via de knop
een aantal
staven van een beddingsconstante worden voorzien door middel van
automatische generatie.
Let op !!!
Dwarskrachtvervormingen worden bij continu verend ondersteunde
staven in de berekening niet meegenomen. Als van de betreffende verend
ondersteunde staaf toch de vormfactor is opgegeven wordt bij de uitvoer
van de invoergegevens dit als waarschuwing vermeld.
Deze optie van verend ondersteunde staven is alleen beschikbaar voor
prismatische balken; niet voor niet-prismatische balken. Wanneer u het
niettemin probeert, dan geeft het programma een foutmelding.
Het invoerscherm ondersteunt: ”Drag and drop” mogelijkheden voor de
invoer van data, ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit en Interface
naar Microsoft Excel.
Sluiten van het scherm
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden alle
aangebrachte wijzigingen bewaard.
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden
aangebrachte wijzigingen NIET bewaard. De voor het openen van dit
scherm aanwezige data wordt dan hersteld tot de oorspronkelijke
inhoud.

Invoer verend ondersteunde staven (beddingen);
3 dimensionaal
Met behulp van deze menu-ingang kunnen één of meerdere staven van
het raamwerk worden voorzien van continu aanwezige elastisch verende
beddingen in zowel de lokale Y- als Z-staafas.
Het gebruik van deze menu-ingang is FACULTATIEF

Als verder niets wordt opgegeven gaat het programma er van uit dat de
staven niet verend ondersteund zijn. Voor de gekozen staven kan de
beddingsconstante van de elastische bedding worden ingevoerd.
Per staaf is afzonderlijk in de lokale Y- en Z- richting een constante
stijfheid van de bedding in de lengterichting van de staaf aanwezig; welke
uitsluitend een krachtswerking loodrecht (in resp. de lokale Y-en Zrichting) op de lengte-as van de staaf uitoefent.
De definitie van het begrip beddingsconstante is als volgt: q = c . v

waarin:
q = tegendruk door verende bedding (in Y- en/of Z- richting) [kN/m]
v = verplaatsing loodrecht op de staafas (in Y- en/of Z- richting) [m]
c = beddingsconstante loodrecht op de staafas (in Y- en/of Z- richting)
[kN/m2]
Van een raamwerkconstructie mogen willekeurige staven als verend
ondersteund worden opgegeven (ook schuin liggende staven).
In onderstaande figuur is in de kleur rood aangegeven hoe de veren in de
lokale Y-richting op de staaf werken:

In onderstaande figuur is in de kleur rood aangegeven hoe de veren in de
lokale Z-richting op de staaf werken:

BEPERKINGEN !!!
Op staven met continue verende bedding kan slechts één type
staafbelasting worden aangebracht: “de verdeelde staafbelasting”; zie
verder Verdeelde staafbelastingen 3D.
Het programma ondersteunt voor verend ondersteunde staven geen
staafbelastingen als “puntlast”, “temperatuurbelasting” en “willekeurige
staafbelasting”. Voordat de berekening wordt uitgevoerd controleert het
programma of in combinatie met continu verend ondersteunde staven wel

het toegestane type staafbelasting is ingevoerd. Zo nodig vindt een
foutmelding plaats.
Wanneer andere typen staafbelastingen op een verend ondersteunde staaf
aanwezig zijn kunnen deze toch, voor zover ze terug te brengen zijn tot
knoopbelastingen en verdeelde belastingen, worden ingevoerd door het
aanbrengen van tussenknopen (via invoeren knoopbelastingen). Daartoe
moeten zonodig wel extra knopen en staven worden aangebracht;
voorbeeld:

WAARSCHUWINGEN !!!
Deze optie houdt in dat de elastische bedding zowel onder trek als druk
kan komen te staan. Het programma voert de grootte van deze drukken uit
bij de “post-processing”. Voor de beoordeling of de bedding onder trekof druk staat kan gekeken worden naar het, alleen bij verend ondersteunde
staven bij de post-processing gegeven, verplaatsingsverloop loodrecht op
de staaf (volgens het lokale staaf-assenstelsel). Zie voor een nadere
definitie van het lokale assenstelsel ook: Lokale assenstelsel
Voor toepassing van deze optie voor de schematisatie van grond wordt het
aan de gebruiker overgelaten na te gaan of het onder trek staan van de
verende bedding realistisch is.
Het gebruik van scharnieren en verende staafaansluitingen wordt volledig
ondersteund.
In het numerieke invoerscherm kan via de knop
een aantal
staven van een beddingsconstante worden voorzien door middel van
automatische generatie.
Het invoerscherm ondersteunt: ”Drag and drop” mogelijkheden voor de
invoer van data, ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit en Interface
naar Microsoft Excel.
Sluiten van het scherm
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
aangebrachte wijzigingen bewaard.

dan worden alle

Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden
aangebrachte wijzigingen NIET bewaard. De voor het openen van dit
scherm aanwezige data wordt dan hersteld tot de oorspronkelijke inhoud.

Invloedslijnen van het raamwerk; 2
dimensionaal
Het gebruik van deze menu-ingang is FACULTATIEF
Met behulp van deze optie kunnen van verschillende doorsneden, op
willekeurige plekken van willekeurige staven, de invloedslijnen van het
gehele raamwerk worden berekend.

Een alternatief voor deze berekening van invloedslijnen is een meer brute
force methode onder de optie van mobiele belastingen.
Het volgende onderscheid wordt gemaakt voor de bepaling van
invloedslijnen:
- krachtgrootheden
- normaalkracht
- moment
- dwarskracht
- vervormingsgrootheden
- verplaatsingen
- hoekverdraaiingen

Het programma beperkt zich tot het automatiseren van de berekening van
de invloedslijnen voor de genoemde 3 krachtgrootheden, omdat dit een
stuk lastiger dan het berekenen van de invloedslijnen voor de
vervormingsgrootheden.
Wat is een invloedslijn ?
Een invloedslijn geeft het verloop van de normaalkracht,
dwarskracht of moment weer, ten opzichte van een gedefinieerde
plaats op een zekere staaf van een mobiel laststelsel.
Dit mobiele laststelsel bestaat uit één of meer puntlasten welke
loodrecht over alle staven bewegen.
of wat abstracter verwoord
Een invloedslijn gy is een grafische weergave van de invloed van een
eenheidslast op plaats x op de te beschouwen grootheid op plaats a

In de figuur boven worden invloedslijnen van het optredende moment in
het rode punt (t.p.v. de bovenste horizontale balk) getoond. De amplitude
van de blauwe lijn op een zeker punt P geeft daar ter plaatse de grootte
van het moment weer, zoals dit optreedt in de doorsnede ter plaatse van
het rode punt als de puntlast zich op punt P bevindt.

Bij de invoer kan via een afkruisvak worden opgegeven of de bewegende
puntlast (of het laststelsel) in de richting van de lokale staafassen (zoals in
bovenstaande figuur) of tegen de richting van de lokale staafassen in
beweegt (zoals in onderstaande figuur):

Het mobiele laststelsel beweegt zich over de diverse staven in de
opgegeven richting (met of tegen de lokale staafassenstelsels). Voor een
assenstelsel bestaande uit één puntlast met als aangrijpingspunt het
referentiepunt (nulcoördinaat) maakt het niet uit in welke richting de
puntlast zich over de staven beweegt.
Voor een laststelsel bestaande uit meer dan één puntlast (waarvan de
puntlasten op een niet symmetrische wijze aangrijpen t.o.v. het
referentiepunt) is dit anders (en veel ingewikkelder); het laststelsel kent

dan immers een voor- en achterzijde en een deel van het laststelsel kan
zich op een aansluitende staaf bevinden.
Bij de invoer van de invloedslijnen worden deze door het programma
automatisch gesorteerd naar oplopend staafnummer en binnen een
staafnummer in oplopende plaats.
Hoe worden laststelsels bestaande uit meer dan één puntlast verwerkt
!!
Met behulp van een aantal figuren zal hieronder worden getracht aan te
geven hoe dit raamwerkprogramma omgaat met laststelsels; het is helaas
niet echt eenvoudig, als het niet goed begrepen wordt kunnen verkeerde
conclusies worden getrokken.
Aanbevolen wordt dus alleen laststelsels uit meer dan één puntlast toe
te passen als het onderstaande goed begrepen wordt !!!.
In het onderstaande vindt de uitleg plaats voor het geval dat het
laststelsel beweegt in de richting van de lokale staafassen.
Voor het geval dat het laststelsel tegen de richting van de lokale
staafassen beweegt werkt alles net omgekeerd
In onderstaande figuur bevindt zich een deel van het laststelsel buiten de
in beschouwing zijnde staaf (s). De lokale staafas van staaf (s) loopt van
knoop n naar knoop m.:

Het laststelsel bestaande uit F1 en F2 bevindt zich slechts gedeeltelijk op
de staaf (s). In het programma wordt F2 ook meegenomen als F2 zich op
de aansluitende staaf (s-1) bevindt, mits de lokale staafas van staaf (s-1)
naar knoop n is gericht.

In bovenstaande figuur is staaf (s-1) van knoop n afgericht. Puntlast F2
wordt nu niet meegenomen voor de bepaling van de invloedslijn van staaf
(s).

Het laststelsel bestaande uit F1 en F2 bevindt zich geheel op de staaf.
Zowel F1 als F2 worden in dit geval meegenomen voor de bepaling van
de invloedslijn van staaf (s).

Het laststelsel bestaande uit F1 en F2 bevindt zich slechts gedeeltelijk op
de staaf. Omdat de lokale staafas van staaf (s+1) in dit geval van knoop m
af is gericht wordt de invloed van puntlast F1 via staaf (s+1) op de
invloedslijn van staaf (s) meegenomen.

Omdat de lokale staafas van staaf (s+1) in dit geval naar knoop m toe is
gericht wordt de invloed van puntlast F1 via staaf (s+1) op de invloedslijn
van staaf (s) NIET meegenomen.
Kortom: een laststelsel beweegt zich in de richting van de positieve
lokale staafassen naar en van de betreffende staaf toe (voor het geval
als het laststelsel in de richting van de lokale staafassen beweegt).
Een complicatie doet zich voor als aan b.v. bij knoop n meer dan één staaf
is aangesloten. Voor zover de lokale staafassenstelsels van de aansluitende
staven bij knoop n naar deze knoop gericht zijn worden dan meerdere
invloedslijnen voor staaf (s) bepaald. De aanpak is verder gelijk aan
hetgeen hiervoor is geschetst.
Hetzelfde geldt voor knoop m. Alleen moeten hier de lokale staafassen
van de aansluitende staven van knoop m afgericht zijn. Zie ter illustratie
onderstaande figuur.

Voor de bepaling van de invloedslijn van staaf (s) wordt F2 op staaf (s-1)
NIET meegenomen, omdat de lokale staafas van staaf (s-1) van knoop n

is afgericht. Puntlast F’2 op staaf (s-2) wordt WEL meegenomen, omdat
de richting van de lokale staafas van staaf (s-2) naar knoop n is gericht.
Waarschuwing: Het raamwerkprogramma kan bij staaf (s) alleen bepalen
welk deel van het laststelsel eventueel buiten de knopen n en m ligt
voorzover dit aansluitende staven betreft direct aangesloten aan knoop n
en m (zie bovenstaande figuur). Als een deel van het laststelsel buiten dit
gebied op andere staven werkt wordt deze invloed niet meegenomen. Bij
de numerieke uitvoer wordt als dit optreedt wel een waarschuwende
melding gemaakt.
Doorgaande liggers
Bij het berekenen van doorgaande liggers geldt het hiervoor vermelde
natuurlijk ook; het is echter minder complex. Als alle staven zodanig aan
de diverse knopen verbonden zijn dat alle lokale staafassenstelsels in
dezelfde richting wijzen, gaat alles eigenlijk min of meer vanzelf goed;
zie b.v. onderstaande figuur:

Opm.: Als de plaats van een invloedslijn samenvalt met een knoop
waarvan één of meer richting een voorgeschreven verplaatsing bezit (b.v.
de opleggingen uit bovenstaande figuur), dan worden de grootheden juist
naast de knoop in de betreffende staaf bepaalt. De uitkomsten zijn
daarmee niet geheel exact (verschoven punt), maar wel een goede
benadering.
Door bij de invoer van de staafligging (Ligging staven) de knopen n en m
om te draaien wordt de richting van het lokale assenstelsel en daarmee
ook de looprichting van het mobiele assenstelsel gestuurd.
Een handiger methode is in dit geval is echter de algemene looprichting
van het lastenstelsel om te keren (tegen de lokale staafassen in; d.m.v. het
afkruisvak bij de invoer).
Aanvullende opmerking

Als in een knoop de aansluitende staven niet in elkaars verlengde liggen
heeft dit tot gevolg dat het verloop van een invloedslijn nabij die knoop
discontinu verloopt; zie ook onderstaande figuur met het verloop van de
invloedslijn voor de dwarskracht (de knoop links boven).
De puntlast F beweegt horizontaal op staaf (2) naar de knoop toe en
daarna verticaal via staaf (3) van de knoop af. Deze richtingverandering
(van horizontaal naar verticaal) geeft de discontinuïteit in het verloop
(natuurlijk ook bij andere hoeken dan 90 graden).

Definitie van een laststelsel
De plaats van de puntlasten, waaruit een laststelsel bestaat, wordt
gedefinieerd ten opzichte van een referentiepunt, met als waarde “nul”
voor de plaatscoördinaat. Alle aanwezige puntlasten in het mobiele
laststelsel zijn vastgelegd ten opzichte van dit referentiepunt; zie ook
onderstaande figuur:

In bovenstaande figuur heeft puntlast F2 een referentiecoördinaat met de
waarde “nul” en valt daarmee samen met het referentiepunt van het
laststelsel (F2 behoeft niet samen.te vallen met het referentiepunt).

Puntlast F1 heeft een positieve plaatscoördinaat (x1) ten opzichte van het
referentiepunt en werkt in negatieve richting ten opzichte van de lokale Ystaafassen. Puntlast F3 heeft een negatieve plaatscoördinaat (x2) ten
opzichte van het referentiepunt en werkt in positieve richting ten opzichte
van de lokale Y-staafassen.
Na de invoer wordt door het programma de plaatscoördinaten van het
laststelsel gesorteerd op oplopende volgorde (bij de invoer mag de
volgorde van plaatscoördinaten dus in willekeurig volgorde worden
ingevoerd).
De uitvoer van de invloedslijnen vindt (numeriek en grafisch) plaats
ten opzichte van het referentiepunt van het laststelsel. De gegeven
plaats (bij de numerieke uitvoer) op de diverse staven van het
raamwerk valt dus samen met dit referentiepunt.
Positieve versus negatieve looprichting van het laststelsel
In onderstaande figuur is aangegeven hoe een (in dit geval niet
symmetrisch) laststelsel zich beweegt over de constructie (in dit geval een
eenvoudige ligger).

Let op: Na de berekening van de invloedslijnen wordt het menu
“Invoer/controle” gegrijsd en is daarmee niet meer toegankelijk.

Door het betreffende raamwerk opnieuw in te lezen wordt het grijzen
ongedaan gemaakt.
Dit grijzen is bewust gedaan omdat na de berekening van invloedslijnen,
door het genereren van extra dubbele knopen en staven, het raamwerk
nogal afwijkt van hetgeen ingevoerd is.
Diversen
Bij het invoeren en berekenen van de invloedslijnen worden opties
“gegrijsd” en/of niet zichtbaar gemaakt welke bij dit type berekening niet
van toepassing zijn.
Op de achtergrond, verborgen voor de gebruiker, worden extra knopen en
staven aangemaakt om de diverse invloedslijnen te kunnen berekenen
(principe: wederkerigheids wet van Maxwell; methode Müller-Breslau).
Hierbij wordt intern gebruik gemaakt van de optie Gekoppelde knopen.
De uitvoer van de rekenresultaten (numeriek en grafisch) blijft plaats
vinden ten opzichte van de geometrie zoals die door de gebruiker is
ingevoerd.
Voor het geval dat het laststelsel tegen de richting van de lokale
staafassen beweegt werkt alles net omgekeerd dan hiervoor uitgelegd.
Invloedslijnen voor de vervormingsgroootheden
De berekening voor de bepaling van de invloedslijnen voor de
vervormingsgrootheden is veel eenvoudiger dan die voor
krachtgrootheden.
De recht toe recht aanpak gaat als volgt:
1. Invloedslijn voor de verplaatsing in een bepaald punt
- Plaats een eenheidspuntlast in het beschouwde punt loodrecht op
de staaf
- De berekende verplaatsingslijn is de invloedslijn voor de
verplaatsing in het beschouwde punt
2. Invloedslijn voor de hoekverdraaiing in een bepaald punt
- Plaats een eenheidskoppel (moment) in het beschouwde punt
- De berekende verplaatsingslijn is de invloedslijn voor de
hoekverdraaiing in het beschouwde punt
Het bovenstaande kan eenvoudig door de gebruiker met de opties die het
programma biedt zelf worden uitgevoerd (buiten het menu

“Invloedslijnen”).
Zie onderstaande voorbeeld:

Eenheids puntbelasting in een bepaald punt op staaf (3)

De berekende verplaatsingslijn is de invloedslijn voor een bewegende
puntlast voor het betreffende punt op staaf (3)
Invloedslijnen voor oplegreacties in steunpunten
Maak voor de beschouwde grootheid de bijbehorende
verplaatsingsgrootheid vrij door het wegnemen van een oplegging en laat
de beschouwde grootheid virtuele arbeid verrichten door het aanbrengen

van een virtuele eenheidsverplaatsing of eenheidsverdraaiing. Het
verplaatsingsveld dat dan ontstaat is de gevraagde invloedslijn.
Zie onderstaande voorbeeld:

In steunpunt 6 is in X-richting een eenheidsverplaatsing ingevoerd; in Yrichting en als rotatie is nul ingevoerd.

De berekende verplaatsingslijn is de horizontale oplegreactie bij knoop
nr. 6 voor een bewegende puntlast over het gehele raamwerk (loodrecht
op alle staven).

Het invoerscherm ondersteunt: ”Drag and drop” mogelijkheden voor de
invoer van data.
Zie verder ook: Invloedslijnen Grafisch en Theorie

Gekoppelde knopen; 2 dimensionaal
Het gebruik van deze menu-ingang is FACULTATIEF
Let op !!
Dit betreft een geavanceerde optie; alleen gebruiken als de
achtergronden van deze optie voldoende doorgrond zijn. Anders
kunnen de resultaten zeer “verrassend” zijn.
In relatie tot deze optie worden afhankelijke en onafhankelijke knopen
gedefinieerd, volgens onderstaande relaties:

Deze relatie geeft extra vergelijkingen in de systeemmatrix die voorrang
hebben boven het al in de systeemmatrix opgenomen verband tussen de
afhankelijke en onafhankelijke knoop.

In het invoerscherm wordt ter linkerzijde (onderkant) aangeven hoeveel
gekoppelde knopen er zijn. Vervolgens moet ter linkerzijde het
invoergrid worden aangeklikt en de afhankelijke en onafhankelijke
knopen ingevoerd. Door de betreffende regel in het invoergrid ter
linkerzijde aan te klikken wordt in het invoergrid ter rechterzijde de
bijbehorende matrix T en de vector C getoond en kan dan zo nodig
veranderd kan worden.

Met behulp van deze optie kunnen b.v. excentrische aansluitingen en
invloedslijnen worden ingevoerd. Voor beide zaken zijn echter
afzonderlijke opties in het programma opgenomen: bij de menu-ingang
“excentrische aansluitingen” wordt de excentriciteit rechtstreeks in de
systeemmatrix opgenomen; bij de menu-ingang “invloedslijnen” wordt
echter wel gebruikt gemaakt van deze optie van “gekoppelde knopen” (in
een beperktere versie).
Door het gebruik van deze optie kan de symmetrie in de systeemmatrix
verdwijnen; vandaar dat voor het geval gekoppelde knopen aanwezig
zijn bij de oplossing van de n- vergelijkingen en n- onbekenden van een
niet symmetrische bandmatrix wordt uitgegaan. Verder wordt voor dit
geval de knoopnummering niet geoptimaliseerd.
Er mag geen koppeling worden gelegd tussen een zekere knoop en een
andere knoop waarbij de verplaatsingen voorgeschreven zijn; b.v.
opleggingen. Het programma controleert dit.

Geconcentreerde massa’s t.b.v. berekening
Eigentrillingsvormen; 2 dimensionaal
In de knopen van het raamwerk kunnen puntmassa’s worden
aangebracht. De puntmassa wordt gekenmerkt door de massa [kg] en
massatraagheidsmoment [kg.m2] (zie voor waarden b.v. polytechnisch
zakboekje).
Naast het eigen gewicht der staven worden deze puntmassa’s aan de
massamatrix toegevoegd. Zie ook: Theorie Verplaatsingsmethode
Deze optie is nuttig voor het in rekening brengen van zware machines
e.d.

waarin: rs = afstand materieel punt ms tot zwaartepunt van
geconcentreerde massa.
Naast het eigen gewicht der staven worden deze puntmassa’s aan de
massamatrix [m] toegevoegd.
De bijdrage van de massa’s in het dynamische gedrag gaat via de
massatraagheidskrachten:
met
[m] = massamatrix
= versnellingsvector: translatieversnellingen
en
rotatieversnelling
Dit scherm ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit.
Het invoerscherm ondersteunt: ”Drag and drop” mogelijkheden voor de
invoer van data.
Zie verder ook:
Keuze type berekening

Plotten Eigenfrequenties
Animatie Eigenfrequenties
Berekening van Eigenfrequenties

Invoer geconcentreerde puntmassa’s (t.b.v.
berekening Eigentrillingsvormen); 3
dimensionaal
In dit scherm kan per knoop een toegevoegde puntmassa worden
aangebracht in het kader van het berekenen van de eigentrillingsvormen.
Naast de massa [kg] kunnen ook de massatraagheidsmomenten [kg.m2]
rondom resp. de globale X-, Y- en Z-as worden ingevoerd (zie ook b.v.
polytechnisch zakboekje).

Naast het eigen gewicht der staven worden deze puntmassa’s aan de
massamatrix toegevoegd. Zie verder ook: Theorie Verplaatsingsmethode
Dit scherm ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit.
zie verder ook:
Plotten Eigenfrequenties3D
Animatie Eigenfrequenties3D
Theoretische achtergronden3D

Belastingfactor voor dynamische belastingen (2dimensionaal)
M.b.v. dit invoerscherm kan de tijdsafhankelijke belastingfactor voor een
dynamische berekening worden ingevoerd.

Alle per BASISbelastinggeval ingevoerde (statische) knoop- en
staafbelastingen worden, voor elk tijdstip bij een dynamische berekening,
vermenigvuldigd met een tijdsafhankelijke belastingfactor.
Voor de invoer van de tijdsafhankelijke belastingfactor zijn 2 methoden
beschikbaar:

Methode 1. d.m.v. n datapunten

De n datapunten worden verbonden door rechte lijnen; zie bovenstaand
voorbeeld.

Met behulp van de knop
kunnen
eventueel de punten op de tijdschaal equidistant worden gemaakt (niet
verplicht); zie onderstaand geconvereerd voorbeeld.

Opmerking
Op tijdstip t=0 gaat het programma er vanuit dat de verplaatsingen
snelheden
gelijk nul zijn:
De grootte van de versnelling
op t=0 volgt dan uit:
met
[m] = de massamatrix
p(0) = de belastingvector op t=0 à p(0) = fstatisch*tijd-bel(0)

en

fstatisch = de statische belastingvector t.p.v. de knopen (staafbelastingen
worden door het programma omgezet naar equivalente knoopbelastingen).
tijd-bel(0) = de waarde voor de “Tijd-factor voor belastingen” voor t-=0
Indien tijd-bel(0) = 0, dan is
ook gelijk aan 0; zo niet dan heeft de
constructie t.p.v. de knopen een beginversnelling
<> 0

Methode 2. d.m.v. een sinusvormig verloop
De totale tijd wordt ingevoerd m.b.v.
M.b.v. de knop
worden m datapunten automatisch gegenereerd.
Per sinusperiode zijn dat 20 punten. In onderstaand voorbeeld met 5
perioden geeft dat 5*20+1 = 101 datapunten.

Indien er meer dan één basisbelastinggeval is gevoerd kan eventueel
ingesteld worden dat het eerste basisbelastinggeval alleen statisch berekend
dient te worden (in het kader van het eigengewicht bijvoorbeeld; maar kan,
voor BASISbelastinggeval nr. 1, ook van toepassing verklaard worden voor
andere typen belasting).
Als het eigen gewicht, als onderdeel van BASISbelastinggeval 1, niet
statisch wordt berekend, heeft het een dynamisch karakter; wat een beetje
vreemd is.

Als er slechts 1 BASISbelastinggeval aanwezig is, dan is het gebruik
, in relatie tot de keuze voor een dynamische
berekening wat vreemd (functioneert echter wel).
Bij het sluiten van bovenstaand scherm wordt dan ook onderstaande
waarschuwing getoond:

In het eerste basisbelastinggeval dienen dan alle statische belastingen te
worden ingevoerd (knoop- en/of staafbelastingen) en voor de andere
basisbelastinggevallen hebben de belastingen dan een dynamisch karakter.
Het is natuurlijk ook mogelijk de belastingfactor aanvankelijk relatief
langzaam te laten stijgen, waardoor het verplaatsingsgedrag gedurende die
tijd vrijwel statisch is (wel bij benadering; afhankelijk van de grootte van
de Eigenfrequenties van het betreffende raamwerk).
De uitkomsten aan het eind van die periode (in onderstaande 2 figuren als
voorbeeld bij 1,6 seconden) is dan bij benadering gelijk aan de statische
belasting (t = 1,6 s; belastingfactor = 1).

Aanvankelijk langzaam stijgende belastingfactor

Door de aanvankelijk langzaam stijgende belastingfactor is het
verplaatsingsgedrag gedurende die tijd vrijwel statisch.
Opmerking
Het programma geeft een waarschuwing als de eigengewicht belasting bij
het eerste BASISbelastinggeval als dynamische belasting wordt berekend.

Aandachtspunt:
Indien het vakje
bij staafeigenschappen (1e tabblad)
is aangevinkt, dan wordt voor BASISbelastinggeval nr. 1, bij een
dynamische berekening het eigengewicht als staafbelastingen ook in de
dynamische berekening meegenomen. Tenzij natuurlijk het vakje
is aangevinkt, anders wordt evenals bij alle andere
belastingen het eigengewicht dan vermeniguldigd met de ingevoerde tijdbelasting factor.
Het programma geeft een waarshuwing, voordat de berekening begint,
indien het eigengewicht ook als een dynamische belasting wordt behandeld
(het is wel toegestaan).
Het verloop van de belastingfactor kan eenvoudig van het ene naar het
andere BASISbelastinggeval worden gekopieerd (of ALLE).

M.b.v.
kunnen eventueel tijd-belastingfactoren
worden ingelezen welke eerder bewaard zijn voor toekomstig gebruik.
Het betreffende databestand heeft als extensie .TimeFactor
Het actueel via BASISbelastinggevallen ingestelde aantal
BASISbelastinggevallen kan niet overeenkomen met het aantal dat in het
databestand (met de extensie .TimeFactor) is opgenomen.
Als het actuele aantal BASISbelastinggevallen n groter is dan het aantal m
in het databestand, dan worden door het inlezen van het databestand

logischer wijze alleen voor de eerste m BASISbelastinggevallen de tijdbelastingfactoren overgenomen.
De n-m BASISbelastinggevallen dienen dan nog apart te zijn ingevoerd.
Als het actuele aantal BASISbelastinggevallen n kleiner is dan het aantal m
in het databestand, dan worden door het inlezen van het databestand
logischer wijze alleen voor de eerste n BASISbelastinggevallen de tijdbelastingfactoren overgenomen.
M.b.v.
kunnen ingevoerde en/of ingelezen tijdbelasting factoren, van het onderhavige probleem, eventueel voor
toekomstig gebruik worden weggeschreven; voor het actuele aantal
BASISbelastinggevallen.
Het gebruik van beide bovenstaande twee opties is NIET verplicht. Het
aantal tijd-belasting factoren wordt immers altijd bewaard als onderdeel
van het onderhavige probleembestand (met de extensie .Framework2D).
De bestanden met de extensie .TimeFactor staan dus apart.
Algemeen
Hoewel het programma in staat is om elk willekeurig belasting-tijd verloop
in rekening te brengen is het in de praktijk vaak lastig de precieze
karakteristieken van het belastingverloop als functie van de tijd te kennen.
Enige voorbeelden van dynamische belastingen zijn:
• Aardbevingen (zie verder ook de andere aanwezige optie van
Aardbevingsbelasting 3D) .
• De effecten van explosies.
• Bediening van zeer zware of ongebalanceerde machines, mijnbouw (zoals
heien, diepe dynamische verdichting, enz.).
• Botsbelastingen, b.v. aanrijdingen
• Windbelastingen
• Golfbelastingen
• Machinegeïnduceerde belasting.
Wanneer een machine draait of beweegt, draaiend onderdeel van de
machine of de uitgeoefende belasting op de machine door die bewegingen
kan het de dynamische belasting induceren (b.v. sinusvormig
belastingverloop).
• Bewegende voertuiglading, wanneer een voertuig beweegt op b.v.
verkeersbruggen.
• etcetera

Onderstaand enkele eenvoudige voorbeelden ter orientatie:
Met als uitgangspunt een simpel ‘raamwerk’ bestaande uit een schuine
ligger en belast met 3 knoopbelastingen (afgebeeld de statische waarden):

1. Stapfunctie
Om een zeer plotseling optredende blijvende belasting te simuleren kan
gebruik gemaakt van een stapfunctie:

Voorbeeld van het tijdsverloop van de verplaatsingen bij een knoop als
gevolg van een stapfunctie (met 2% demping)
Maximum verplaatsing ca. 0,16 m
Indien de belasting relatief langzaam stijgt dan wordt een vrijwel statisch
reagerende respons verkregen:

Voorbeeld van het tijdsverloop van de verplaatsingen bij een knoop als
gevolg van een langzaam stijgende belasting (met 2% demping)
Vergelijking met de maximale (vrijwel statische) waarde van ca. 0,08 m (na
2 seconden) t.o.v. de dynamische analyse van ca. 0,16 m geeft een
dynamische vergrotingsfactor van ca. 2
2. Pulsfunctie
Om een zeer plotseling optredende tijdelijke belasting te simuleren kan
gebruik gemaakt van een pulsfunctie:

Voorbeeld van het tijdsverloop van de verplaatsingen bij een knoop als
gevolg van een pulsfunctie (met 2% demping)
Maximum verplaatsing ca. 0,16 m
3. Sinusvormig verloop
3.1 Hogere frequentie
Om de dynamische belasting van een roterende machine te simuleren kan
gebruik gemaakt van een sinusvormig variërende belasting:

Voorbeeld van het tijdsverloop van de verplaatsingen bij een knoop als
gevolg van een sinusvormige belastingfunctie (met 2% demping)
Maximum verplaatsing ca. 0,18 m
3.2 Gemiddelde frequentie

Voorbeeld van het tijdsverloop van de verplaatsingen bij een knoop als
gevolg van een sinusvormige belastingfunctie (met 2% demping)
Maximum verplaatsing ca. 0,09 m
3.3 Lagere frequentie

Voorbeeld van het tijdsverloop van de verplaatsingen bij een knoop als
gevolg van een sinusvormige belastingfunctie (met 2% demping)
Maximum verplaatsing ca. 0,06 m
Zie verder ook Type berekening

Invoer geconcentreerde puntmassa’s t.b.v.
dynamische berekeningen; 2 dimensionaal
In dit scherm kan per knoop een toegevoegde puntmassa worden
aangebracht in het kader van het berekenen van de eigentrillingsvormen
en/of dynamische berekeningen.
Naast de massa [kg] kan het massatraagheidsmoment [kg.m2] worden
ingevoerd (zie ook b.v. polytechnisch zakboekje).

waarin: rs = afstand materieel punt ms tot zwaartepunt van
geconcentreerde massa.
Naast het eigen gewicht der staven worden deze puntmassa’s aan de
massamatrix [m] toegevoegd.
De bijdrage van de massa’s in het dynamische gedrag gaat via de
massatraagheidskrachten:
met
[m] = massamatrix
= versnellingsvector: translatieversnellingen
en
rotatieversnelling
Zie ook: Theorie Verplaatsingsmethode (Eigenfrequenties paragraaf 9;
dynamische berekeningen paragraaf 10).
Dit scherm ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit.
Het invoerscherm ondersteunt: ”Drag and drop” mogelijkheden voor de
invoer van data.
Zie verder ook:
Keuze type berekening
Stuurgrootheden Directe Dynamische Analyse

Stuurgrootheden Multi Modale Analyse
Plotten krachtswerking beide uiteinden per staaf dynamisch
Plotten oplegkrachten per knoop dynamisch
Plotten krachtswerking per staaf dynamisch
Plotten omhullenden krachtswerking per staaf dynamisch
Plotten krachtswerking COMBINATIEstaaf dynamisch
Plotten normaalkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten dwarskrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten momenten gehele raamwerk dynamisch
Plotten oplegkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten verplaatsingen gehele raamwerk dynamisch
Plotten eenheidswaarden gehele raamwerk dynamisch
Plotten spanningen gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden normaalkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden dwarskrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden momenten gehele raamwerk dynamisch

Besturingsdata t.b.v. ‘Directe Dynamische
Analyse’; 2 dimensionaal
Dit invoerscherm is van toepassing als bij keuze type berekening gekozen
is voor ‘Directe dynamische analyse’

Voordat de ‘Directe dynamische analyse’ wordt gestart dienen een aantal
besturingsgrootheden te worden ingevoerd.

Stuurgrootheden rekenproces
De gebruikte rekentechniek is onvoorwaardelijk stabiel (impliciete
formulering), maar de nauwkeurigheid van de uitkomsten wordt wel
bepaald door het aantal rekentijdstappen:
Als hulpmiddel kan het aantal rekenstappen worden gebaseerd op de
Eigenmode c.q. Frequent [Hz] van de constructie welke nog nauwkeurig
meegenomen dient te worden:

In het programma worden 20 tijdstappen per [Hz] per seconde reële
tijdsduur gehanteerd.
In bovenstaand voorbeeld is dat dus 20*169,232*2 ≈ 6769 aantal
tijdstappen.
De
mag groter zijn dan bij de ingevoerde
belastingduur waarde.
De grootte van de dynamische belasting is dan gelijk aan nul voorbij de
aanwezigheid van de dynamische belasting. De constructie kan dan nog
echter steeds in trilling zijn (o.a. afhankelijk van de mate van demping).
Indien de
daarentegen als kleiner
ingevoerd is dan de bij ingevoerde belastingduur waarden, dan geeft het
programma een waarschuwing. Indien de berekening toch wordt
uitgvoerd, dan wordt de belastingduur afgekapt tot de ingevoerde voor
.
Voor deze Newmark methode dient de aanvullende parameter γ ingevoerd

te worden:
De Newmark methode is onvoorwaardelijk stabiel voor deze γ en β
parameters; mits γ ≥ 0,5
De aanpassing van γ en de afgeleide grootheid β is een enigszins
geavancaeerde aanpak; normaal gesproken behoeft dit t.o.v. de standaard
waarden niet te worden aangepast.
Voor de Bathe methode zijn geen aanvullende parameters benodigd; de
Bathe methode is als impliciet geformuleerde methode ook
onvoorwaardelijk stabiel.
Aantal tijdstippen waarop uitvoer

Om de omvang van de uitvoer te bepereken kan hier een selectie worden
gemaakt uit de totale dataset van het rekenproces.
van het
--- Bij de grafische afbeeldingen van de berekende knoopverplaatsingen
als functie van de tijd kunnen eventueel ook de versnellingen en
snelheden worden getoond

--- De grootte van de algemene numeriek uitvoer kan worden beperkt tot
alleen de maximale waarden
; anders
wordt het

uitgevoerd.

Bij de numerieke weergave van de staven kan eventueel de keuze voor
het al of niet weergeven van alle bewaarde tijdstippen opnieuw worden
gemaakt.
--- Door het aanklikken van
kan het
evenwicht per knoop (en per BASISbelastinggeval en tijdstip), bij de
numerieke uitvoer, worden weergegeven voor de aanwezige niet
voorgeschreven vrijheidsgraden:

Het evenwicht voor de krachten in de globale X-richting, de globale Yrichting en momenten, werkend op de betreffende knoop, wordt
weergegeven.
De som van massaterm
, de dempingsterm
en de
stijfheidsterm
dient, bij goede benadering, gelijk te zijn aan de
kracht uitwendig aangrijpend op de betreffende knoop.
Hetzelfde geldt voor de krachten in de globale Y-richting en de
momentbelasting.
De totale uitwendig aangrijpende krachten op de knoop is samengesteld
uit de rechtstreeks ingevoerde knoopbelastingen en/of de vanuit de
staafbelastingen naar de knopen geconverteerde belastingen.

Uit bovenstaande waarden blijkt dat de massaterm (m.a) t.o.v. de
stijfheidsterm (k.u) een relatief grote bijdrage levert in het totale
evenwicht van de knoop.
Dit is een indicatie van het sterk dynamische karakter.
Voor het geval dat na enige tijd een bijna statische eindtoestand wordt
bereikt, zoals b.v. in onderstaande data, zijn de bijdragen van de
massaterm (m.a) en dempingsterm (c.v) t.o.v. stijfheidsterm (k.u) zeer
gering.

Zie verder ook: Theorie Verplaatsingsmethode (paragraaf 10).
zie ook:
Keuze type berekening
Plotten Eigenfrequenties
Animatie Eigenfrequenties

Besturingsdata t.b.v. ‘Multi Modale Response
Dynamische Analyse’; 2 dimensionaal
Dit invoerscherm is van toepassing als bij keuze type berekening gekozen
is voor ‘Multi nodale analyse’

Voordat de ‘Multi nodale analyse’ wordt gestart dienen een aantal
besturingsgrootheden te worden ingevoerd.
De ingevoerde instellingen en waarden worden voor toekomstig gebruik
bewaard.

Stuurgrootheden rekenproces
De gebruikte rekentechniek is onvoorwaardelijk stabiel (impliciete
formulering), maar de nauwkeurigheid van de uitkomsten wordt wel

bepaald door het aantal rekentijdstappen:
Als hulpmiddel kan het aantal rekenstappen worden gebaseerd op de
Eigenmode c.q. Frequent [Hz] van de constructie welke nog nauwkeurig
meegenomen dient te worden:

In het programma worden 20 tijdstappen per [Hz] per seconde reële
tijdsduur gehanteerd.
In bovenstaand voorbeeld is dat dus 20*169,232*2 ≈ 6769 aantal
tijdstappen.
De
mag groter zijn dan bij de ingevoerde
belastingduur waarde.
De grootte van de dynamische belasting is dan gelijk aan nul voorbij de
aanwezigheid van de dynamische belasting. De constructie kan dan nog
echter steeds in trilling zijn (o.a. afhankelijk van de mate van demping).
Indien de
daarentegen als kleiner
ingevoerd is dan de bij ingevoerde belastingduur waarden, dan geeft het
programma een waarschuwing. Indien de berekening toch wordt
uitgvoerd, dan wordt de belastingduur afgekapt tot de ingevoerde voor
.
Newmark parameters
Het rekenproces is mede gebaseerd op de Newmark beta methode; zie
voor de verdere achtergronden zie o.a. Newmark-beta method - Wikipedia
De Newmark methode is onvoorwaardelijk stabiel voor deze γ en β
parameters; mits γ ≥ 0,5
De aanpassing van γ en β is een enigszins geavancaeerde aanpak; normaal
gesproken behoeft dit t.o.v. de standaard waarden niet te worden
aangepast.
Aantal tijdstippen waarop uitvoer

Om de omvang van de uitvoer te bepereken kan hier een selectie worden
gemaakt uit de totale dataset van het rekenproces.
van het
Wat uit te voeren?
De Multi Modal rekenmethode is gebaseerd op een soort sommatie van
Eigenfrequenties, maar het is in principe niet nodig om deze numeriek uit
te voeren
Als
is aangevinkt kan het aantal te tonen Eigenfrequenties gekozen worden met
.
Alle Eigenfrequenties worden niettemin berekend.

Het beschikbare aantal Eigen-frequenties wordt bepaald door het aantal
vrijheidsgraden (DOF) van het betreffende raamwerk.

Bij vrije knopen zijn dat er 3 stuks per knoop. Bij opleggingen
(voorgeschreven verplaatsingen) is dit minder en afhankelijk van het type
oplegging.
Bij de grafische afbeeldingen van de berekende knoopverplaatsingen als
functie van de tijd kunnen eventueel ook de versnellingen en snelheden
worden getoond

De grootte van de numeriek uitvoer kan worden beperkt tot alleen de
maximale waarden
; anders wordt het
uitgevoerd.

Bij de numerieke weergave van de staven kan eventueel de keuze voor
het al of niet weergeven van alle bewaarde tijdstippen opnieuw worden
gemaakt.
Als
is aangevinkt worden bij de
numerieke uitvoer, per BASISbelastinggeval en per Eigenmode voor de
verplaatsingen, de grootte van de modale contributie factoren
weergegeven.
De modale contributie factoren geven de bijdrage weer van de vibratie
modes (Eigenmodes) in de berekende totale verplaatsingen ter plaatse van
de knopen.
Als
is aangevinkt kan, voornamelijk
voor educatieve doeleinden, het aantal te tonen modale contributie
factoren gekozen kan worden met
.
Alle modale contributie factoren worden niettemin berekend (t.b.v.
controle door sommatie).
Over het algemeen zijn de lagere Eigenmodes van groter belang dan de
hogere. Het programma houdt echter rekening met alle Eigenmodes.
T.p.v. de knopen worden in de richting van voorgeschreven
verplaatsingen (opleggingen) geen waarden weergegeven, omdat dit geen
vrije richtingen zijn.
Veder wordt per verplaatsing de cumulatieve waarde (‘som’)
weergegeven. Deze cumlatieve waarde convergeert naar 1 bij toenemend
aantal Eigenmodes.

Ter controle worden de contributie factoren per knoop over alle
Eigenmodi gesommeerd.
De som van alle contributie factoren behoort gelijk aan 1 te zijn.
Dit wordt alleen weergegeven als bij
het aantal factoren als
kleiner is ingevoerd dan het totale aantal Eigenmodi van de betreffende
constructie
.

Zie verder ook: Theorie Verplaatsingsmethode (paragraaf 10).
zie ook:
Keuze type berekening
Plotten Eigenfrequenties
Animatie Eigenfrequenties

Wizard doorgaande ligger(s) over meerdere
steunpunten (2D-dimensionaal)
Met behulp van deze optie kan snel en eenvoudig een horizontale
doorgaande ligger over meerdere steunpunten worden gegenereerd.
Het betreft geen fundamentele nieuwe opties, maar is bedoeld als snelle hulp bij de invoer van een
doorgaande ligger over meerdere steunpunten.

M.b.v. de knop
wordt het aantal aanwezige
Basisbelastingen ingevoerd; zie verder Basisbelastinggevallen
M.b.v. de knop
wordt het aantal aanwezige
Belastingcombinaties ingevoerd; zie verder Belasting Combinaties
M.b.v.
ingevoerd.

wordt het aantal overspanningen

Gegenereerde doorgaande ligger
Onderdeel van de gegenereerde doorgaande ligger is ook de automatische
generatie van scharnierende glijdopleggingen; met uitzondering van de
eerste oplegging, welke een vaste scharnierende oplegging is (in verband
met het vereiste horizontale evenwicht).
M.b.v. de knop
worden de staafeigenschappen van de
aangemaakte staven ingevoerd; zie verder Staafeigenschappen
M.b.v. de knop
worden de verdeelde staafbelastingen
per BASISbelastinggeval werkend op de aangemaakte staven ingevoerd;
zie verder Verdeeldebelasting
De keuze van het nummer van de BASISbelasting wordt gemaakt in de
combobox
Na het gebruik van deze wizard kunnen buiten deze wizard
natuurlijk de gegenereerde gegevens worden gewijzigd en/of
aangevuld.

Wizard doorgaand verend ondersteunde
ligger(s) (2D-dimensionaal)
Met behulp van deze optie kan snel en eenvoudig een verend
ondersteunde horizontale doorgaande ligger worden gegenereerd.
Het betreft geen fundamentele nieuwe opties, maar is bedoeld als snelle hulp bij de invoer van
over meerdere steunpunten doorgaande verend ondersteunde liggers.

M.b.v. de knop
wordt het aantal aanwezige
Basisbelastingen ingevoerd; zie verder Basisbelastinggevallen
M.b.v. de knop
wordt het aantal aanwezige
Belastingcombinaties ingevoerd; zie verder Belasting Combinaties

M.b.v.
ingevoerd.

wordt het aantal overspanningen

Gegenereerde verend ondersteunde doorgaande ligger
De eerste knoop is verend glijdend opgelegd teneinde voor het
horizontale evenwicht zorg te dragen.
M.b.v. de knop
worden de staafeigenschappen van de
aangemaakte staven ingevoerd; zie verder Staafeigenschappen
M.b.v. de knop
worden knoopbelastingen per
BASISbelastinggeval ingevoerd; zie verder Knoopbelastingen
M.b.v. de knop
worden de verdeelde staafbelastingen
per BASISbelastinggeval werkend op de aangemaakte staven ingevoerd;
zie verder Verdeeldebelasting
De keuze van het nummer van de BASISbelasting wordt gemaakt in de
combobox
M.b.v. de knop
kunnen verend ondersteunde knopen
worden ingevoerd; zie verder Verende knoopondersteuningen
Na het gebruik van deze wizard kunnen buiten deze wizard
natuurlijk de gegenereerde gegevens worden gewijzigd en/of
aangevuld.

Wizard vakwerken 2D
Met behulp van deze optie kan snel en eenvoudig een vakwerk van een
bepaalde vorm worden gegenereerd.
Het betreft geen fundamentele nieuwe opties, maar is bedoeld als snelle hulp bij de invoer van
vakwerken.

Een vakwerk is een constructie bestaande door de staven gevormde
driehoeken.

Gekozen kan worden uit de volgende vormen:

M.b.v. de knop
wordt het aantal aanwezige
Basisbelastingen ingevoerd; zie verder Basisbelastinggevallen
M.b.v. de knop
wordt het aantal aanwezige
Belastingcombinaties ingevoerd; zie verder Belasting Combinaties
M.b.v.
M.b.v.

wordt de lengte van de overspanning ingevoerd.
wordt de hoogte van het vakwerk ingevoerd.

M.b.v.
wordt voor de typen 1 t/m 4 en 12 t/m 14 het aantal
velden in de onderste (horizontale) regel ingevoerd.
Met uitzondering van type 14 dient dit een even aantal te zijn.
Voor de typen 1 t/m 3 kan m.b.v.
aangevinkt worden of al
of niet zijkanten aan het vakwerk gegenereerd dienen te worden.
Met uitzondering van de typen 4, 7, 9, 11 en 14 kan m.b.v.
worden ingevoerd of het punt in het midden van de
onderste regel een verticale offset dient te hebben; zie onderstaand
voorbeeld:

Onderdeel van het gegenereerde vakwerk is ook de automatische
generatie van twee opleggingen (links scharnierende oplegging en rechts
glijoplegging).
M.b.v. de knop
vakwerk gegenereerd.

wordt de geometrie van het

M.b.v. de knop
worden de staafeigenschappen van de
aangemaakte staven ingevoerd; zie verder Staafeigenschappen
M.b.v. de knop
worden de verdeelde staafbelastingen
per BASISbelastinggeval werkend op de aangemaakte staven ingevoerd;
zie verder Verdeeldebelasting

Na het gebruik van deze wizard kunnen buiten deze wizard
natuurlijk de gegenereerde gegevens worden gewijzigd en/of
aangevuld.
Attentie
Voor vakwerken is vanuit het verleden het gebruikelijk als uitgangspunt
te hanteren dat de vakwerkstaven alleen trek of druk kunnen opnemen;
de buigspanningen worden verwaarloosd.
De staven zijn dan alle scharnierend aangesloten op de knopen.
Voor het uitvoeren van handberekeningen is dit een schematisatie
(benadering) welke de berekening minder complex maakt; voor een
berekening m.b.v. de computer maakt het echter niet uit dat ook de
invloed van buigspanningen meegenomen wordt. Het is zelfs zo dat de
rekentijd iets (praktisch verwaarloosbaar) toeneemt als overal
scharnieren worden aangebracht om de ouderwetse schematisatie ook
met behulp van dit computerprogramma te simuleren.
Als op een vakwerk alleen belasting op de knopen aanwezig is dan heeft
de grootte van de buigende momenten in de staven een beperkte waarde;
ook als geen scharnieren gemodelleerd zijn.
Dit wordt veroorzaakt door de relatief grote stijfheid van de driehoeken
waaruit het raamwerk is opgebouwd; de krachtsoverdracht vindt
daardoor primair via normaalkrachten plaats.
Hoewel niet verboden wordt aanbevolen alleen scharnieren bij de invoer
van het vakwerk te definiëren als bij de daadwerkelijk praktische
realisatie van het vakwerk deze scharnieren ook worden aangebracht.

‘Wizard’ liggers en kolommen (2D-dimensionaal)
Met behulp van deze optie kan snel en eenvoudig een raamwerk bestaande uit horizontale liggers
en verticale kolommen worden gegenereerd.
Het betreft geen fundamentele nieuwe opties, maar is bedoeld als snelle hulp bij de invoer van een
samenstselsel van liggers en kolommen.

M.b.v. de knop

kan de data van een reeds eerder ingevoerd raamwerk worden ingelezen.

Indien dit raamwerk is aangemaakt m.b.v. deze ‘wizard’ dan worden de gebruikte stuurvariabelen
hier ook getoond.
M.b.v. de knop

wordt het aantal aanwezige Basisbelastingen ingevoerd; zie

verder Basisbelastinggevallen
M.b.v. de knop

wordt het aantal aanwezige Belastingcombinaties

ingevoerd; zie verder Belasting Combinaties

Het aantal horizontale verdiepingslagen (Δv-y) wordt ingevoerd bij

Het verticale kolomvelden (Δk-x) wordt ingevoerd bij

Gegenereerde raamwerk

M.b.v. de

kan het raamwerk worden gegenereerd.

Onderdeel van het gegenereerde raamwerk is ook de automatische generatie van opleggingen.
M.b.v. deze radioknoppen kan aangegeven worden of de ondersteuningen scharnierend of

ingeklemd dienen te zijn:

M.b.v. de knop

kunnen de staafeigenschappen van de aangemaakte staven

worden ingevoerd.
Indien het raamwerk gegenereerd is m.b.v. deze ‘wizard’ dan wordt, in het scherm voor de invoer
van de staafeigenschappen (zie verder Staafeigenschappen), de verzameling van de
HORIZONTALE en VERTICALE staven ter informatie weergeven.

Op dat scherm kan dan vervolgens m.b.v. de knop

gelijksoortige

eigenschappen vanaf één staaf naar meerdere staven worden gekopieerd (b.v. volgens de
weergegeven verzamelingen van HORIZONTALE en VERTICALE staven).

M.b.v. de knop

kunnen de knoopbelastingen worden ingevoerd (zie verder

Knoopbelastingen).
M.b.v. de knop

kunnen de verdeelde staafbelastingen per

BASISbelastinggeval werkend op de aangemaakte staven worden ingevoerd.
De keuze van het nummer van de BASISbelasting wordt gemaakt in de combobox
Indien het raamwerk gegenereerd is m.b.v. deze ‘wizard’ dan wordt, in het scherm voor de invoer
van de verdeelde staafbelastingen (zie verder Verdeeldebelasting), de verzameling van de
HORIZONTALE en VERTICALE staven ter informatie weergeven.
Op dat scherm kan dan vervolgens m.b.v. de knop

gelijksoortige

verdeelde staafbelastingen vanaf één positie naar meerdere staven worden gekopieerd (b.v.
volgens de weergegeven verzamelingen van HORIZONTALE en VERTICALE staven).

In- en uitschakelen staven (beperkte generatie)
Onder aan het invoerscherm kan gemarkeerd worden welke staven niet gegenereerd dienen te
worden
Standaard worden alle staven in het raster gegenereerd (grijze markering).

Voorbeeld:
In onderstaande figuur wordt het raamwerk met alle gegenereerde staven getoond.

Door op de onderstaand getoonde cellen te klikken kan de aanwezigheid van bepaalde staven
worden uitgeschakeld.

In de onderstaande figuur wordt het raamwerk getoond met de uitgeschakelde staven (staven zijn
hernummerd).

Na het gebruik van deze ‘wizard’ kunnen buiten deze ‘wizard’ natuurlijk de gegenereerde
gegevens worden gewijzigd en/of aangevuld.

Wizard balkrooster (3D-dimensionaal)
Met behulp van deze optie kan snel en eenvoudig een balkrooster worden
gegenereerd.

M.b.v. de knop
wordt het aantal aanwezige
Basisbelastingen ingevoerd; zie verder Basisbelastinggevallen
M.b.v. de knop
wordt het aantal aanwezige
Belastingcombinaties ingevoerd; zie verder Belasting Combinaties

M.b.v. wordt
het aantal overspanningen
in respectievelijk de X- en Y-richting ingevoerd.
In het vakje
kan een waarde voor de hoek met de Y-as
worden ingevoerd, waardoor een schuin balkrooster wordt gegeneerd.
Let op: de ingevoerde lengte van de staven in de Y-richting blijft daarbij
behouden.
Door het aanvinken van de radioknop
worden
in de globale Z-richting starre opleggingen gegenereerd, terwijl in de
andere richtingen de vrijheidsgraden vrij zijn.
Door het aanvinken van de radioknop
worden
in de globale Z-richting starre opleggingen gegenereerd, waarbij de
hoekverdraaïingen rondom respectievelijk de globale X- en Y-as ook
verhinderd zijn.
Door het aanvinken van radioknop
en het invoeren van de
grootte voor de veerstijfheid worden in de globale Z-richting lineair
elastische verende ondersteuningen gegenereerd, terwijl in de andere
richtingen de vrijheidsgraden vrij zijn.
M.b.v. onderstaande radioknoppen kan gekozen worden uit een viertal
verschillende type balkroosters:

Type 1: evenwijdige staafverbindingen in resp. X- en Y-richting; met rechte hoek resp. schuine
hoek t.o.v. de Y-as.

Type 2: evenwijdige staafverbindingen in X-richting en diagonale verbindingen in de andere
richting; met rechte hoek resp. schuine hoek t.o.v. de Y-as.

Type 3: evenwijdige staafverbindingen in Y-richting en diagonale verbindingen in de andere
richting; met rechte hoek resp. schuine hoek t.o.v. de Y-as.

Type 4: alleen diagonale verbindingen tussen de knopen; met rechte hoek resp. schuine hoek t.o.v.
de Y-as.
M.b.v. het keuzevakje

worden al of niet tussenknopen genereerd.

Indien geen tussenknopen worden gegenereerd dan snijden de kruisende diagonale staven zonder
dat ze halverwege verbonden zijn.
Indien wel tussenknopen worden gegenereerd dan worden knopen toegevoegd waar de diagonalen
elkaar snijden; waardoor er geen kruisende niet verbonden staven aanwezig zijn.

M.b.v. de knop
generatie van het balkrooster plaats.

vindt de daadwerkelijke

Hieronder ter illustratie enige voorbeelden van gegenereerde balkroosters, met dezelfde

equidistante ingevoerde waarden voor de lengtes in de X- en Y-richting):

Recht equidistant gegenereerd balkrooster: Type 1.
gegenereerd balkrooster: Type 1.

Schuin equidistant

Recht equidistant gegenereerd balkrooster: Type 2.
equidistant gegenereerd balkrooster: Type 2.

Schuin

Recht equidistant gegenereerd balkrooster: Type 3.
equidistant gegenereerd balkrooster: Type 3.

Schuin

Recht equidistant gegenereerd balkrooster: Type 4 (zonder tusenknopen).
Schuin equidistant gegenereerd balkrooster: Type 4 (zonder tusenknopen).

Recht equidistant gegenereerd balkrooster: Type 4 (met tusenknopen).
Schuin equidistant gegenereerd balkrooster: Type 4 (met tusenknopen).

Hieronder ter illustratie enige voorbeelden van gegenereerde balkroosters, met dezelfde niet

equidistante ingevoerde waarden voor de lengtes in de X- en Y-richting):

Recht niet equidistant gegenereerd balkrooster: Type 1.
niet equidistant gegenereerd balkrooster: Type 1.

Schuin

Recht niet equidistant gegenereerd balkrooster: Type 2.
equidistant gegenereerd balkrooster: Type 2.

Schuin niet

Recht niet equidistant gegenereerd balkrooster: Type 3.
niet equidistant gegenereerd balkrooster: Type 3.

Schuin

Recht niet equidistant gegenereerd balkrooster: Type 4 (zonder
tusenknopen). Schuin niet equidistant gegenereerd balkrooster: Type 4
(zonder tusenknopen).

Recht niet equidistant gegenereerd balkrooster: Type 4 (met
tusenknopen).
Schuin niet equidistant gegenereerd balkrooster: Type 4
(met tusenknopen).

Zeer ‘artistieke’ balkroosters kunnen worden gegenereerd
Automatische toevoeging van opleggingen
Standaard worden alle knopen rondom aan de rand van een oplegging in
Z-richting voorzien.
Verder worden automatisch opleggingen in X- en Y-richting toegevoegd
voor het evenwicht in het X-Y vlak.
Het gebruik van onderstaande 4 knoppen (voor de generatie van het
balkrooster gegrijsd) is facultatief. De betreffende grootheden kunnen ook
achteraf buiten deze wizard ingevoerd worden.
M.b.v. de knop
worden knoopbelastingen per
BASISbelastinggeval ingevoerd; zie verder Knoopbelastingen
M.b.v. de knop
worden verdeelde staafbelastingen per
BASISbelastinggeval werkend op de aangemaakte staven ingevoerd; zie
verder Verdeeldebelasting
Opmerking: het is natuurlijk ook mogelijk andere typen dan verdeelde staafbelastingen in te
voeren buiten deze wizard.

M.b.v. de knop
worden de staafeigenschappen van de
aangemaakte staven ingevoerd; zie verder Staafeigenschappen

Voor een balkrooster met rechthoekige cellen kan m.b.v. de knop
oppervlaktebelastingen geconverteerd worden naar
staafbelastingen; zie verder Generatie oppervlak belasting naar
staafbelastingen
Voor een balkrooster met rechthoekige cellen kan m.b.v. de knop
de staafeigenschappen van het
balkrooster worden afgeleid uit de eigenschappen van een plaat; zie
verder Plaat-Balkrooster analogie.
Na het gebruik van deze wizard kunnen buiten deze wizard
natuurlijk de gegenereerde gegevens worden gewijzigd en/of
aangevuld.
Voor andere wizards zie verder wizard ruimtelijke raamwerken 3D en
wizard kolommen en liggers 3D

Wizard ruimtelijke raamwerken 3D

Inhoud
Typen raamwerken
Aantal modules
Type oplegging
Generatie van de geometrie voor het raamwerk
Geodetische koepel
Morphing
Generatie van de knoopbelastingen op het BOVENvlak
Generatie van staafeigenschappen

In dit invoerscherm kan op een eenvoudige en snelle wijze verschillende
typen drie-dimensionale raamwerken worden ingevoerd en gegeneerd.
Het betreft geen fundamentele nieuwe opties, maar is bedoeld als snelle hulp bij de invoer van
ruimtelijke raamwerken.

De basisvorm vorm van een ruimtelijk raamwerk is de driehoek. Dit heeft
als gevolg dat de krachtoverdracht in het ruimtelijke raamwerk primair
via de normaalkracht in de staven gebeurt als gevolg van het stijve
karakter van een driehoek; overeenkomend met gedrag van een vakwerk.
Daarom wordt het raamwerk NIET geschematiseerd met scharnieren t.p.v.
de knopen.

Typen raamwerken
De wizard ondersteunt de generatie van de volgde 11 typen ruimtelijke
raamwerken:
Rechthoekige rasters
- Rechthoek-op-Rechthoek

- Rechthoek-op-Rechthoek verschoven

- Rechthoek-op-grotere Rechthoek verschoven

Diagonale rasters
- Diagonaal-op-Diagonaal

- Diagonaal-op-Diagonaal verschoven

- Diagonaal-op-grotere Diagonaal verschoven

Rechthoekig/Diagonale rasters
- Rechthoek-op-Diagonaal verschoven

- Diagonaal -op-Rechthoek verschoven

- Diagonaal -op-grotere Rechthoek verschoven

Drie-weg rasters
- Driehoek-op-Driehoek

- Driehoek-op-Driehoek verschoven

Voor elk van de voorgaande typen behoren de volgende geometrische
eigenschappen te worden ingevoerd:
- Lengte (in Y-richting)
- Breedte (in X-richting)
- Hoogte (in Z-richting); van bodem tot ONDERzijde raamwerk
- Diepte (in Z-richting); van ONDERzijde tot BOVENzijde raamwerk

Aantal modules
Verder dient het aantal modules in zowel de X- als Y-richting in het
ONDERvlak te worden ingevoerd.

Afhankelijk van het type raamwerk dienen het aantal modules een even of
oneven aantal te zijn; het programma controleert dit.

Type oplegging
Voor de meeste type raamwerken is de keuze uit 4 verschillende
opleggingen aanwezig

Bij de optie ‘HOEK’ worden tegen het ONDERvlak 4 verticale
kolommen op de hoeken van het raamwerk gegenereerd
:
Bij de optie ‘PYRAMIDE’ worden tegen het ONDERvlak 4 verticale
kolommen met een vork gegenereerd op de hoeken van het raamwerk

De afstand tot de ONDERzijde en de bovenzijde van de verticale kolom
is gelijk aan de ‘Diepte’ van het raamwerk.
Bij de optie ‘BOOM’ worden tegen het ONDERvlak 4 vorken op de

hoeken van het raamwerk gegenereerd
Bij de optie ‘PYRAMIDE’ en ‘BOOM’ zijn de knopen van de vork met
het ONDERvlak hetzelfde.

Bij de optie ‘RAND’ worden tegen het ONDERvlak ter plaatse van alle
knopen in het verticale vlak kolommen gegenereerd

Generatie van de geometrie voor het raamwerk
M.b.v de knop
wordt vervolgens de
geometrie van het ruimtelijk raamwerk gegenereerd (knopen en staven).
Als het keuzevak
afgevinkt is dan wordt na de
generatie een scherm getoond met de diverse staven gesorteerd op de
grootte van de staaflengtes.
In het onderstaande informatiepaneel worden van 4 verzamelingen
(staven in het BOVENvlak, staven in het ONDERvlak, verbindingsstaven
BOVEN- en ONDERvlak en KOLOMstaven) getoond welke
staafnummers tot de betreffende verzameling behoren.

M.b.v. de knoppen
kunnen vervolgens de deelverzamelingen voor
een duidelijker beeld apart getoond worden.
Voorbeeld:

Staven in het BOVENvlak

Staven in het ONDERvlak

Verbindingsstaven BOVEN- en ONDERvlak

KOLOMstaven

Alle staven gelijk getoond

Geodetische koepel

De geodetische koepel is gebaseerd op een van de platonisch lichamen:
de Icosaëder

Convexe regelmatige Icosaëder
De aanwezige driehoeken op de icosaëder worden vervolgens verder
onderverdeeld in kleinere driehoeken; frequentie geheten:.

frequentie = 2 (V2)
(V5)

frequentie = 3 (V3)

frequentie = 4 (V4)

frequentie = 5

frequentie = 6 (V6)

Het programma kan geodetische koepels genereren met frequenties van 2
t/m 6.
Alleen het bovenste deel van de Icosaëder wordt gebruikt (geheel of
grotendeels Z ≥ 0; Z-as is naar boven gericht).

frequentie = 2 (V2)

(onderste knopen coördinaten Z = 0)

frequentie = 3 (V3); 4//9
(onderste knopen coördinaten Z > 0)

frequentie = 4 (V4)
(onderste knopen coördinaten Z = 0)

frequentie = 3 (V3); 5//9
(onderste knopen coördinaten Z < 0)

frequentie = 5 (V5); 7/15

frequentie = 5 (V5); 8/15

(onderste knopen coördinaten Z > 0)

(onderste knopen coördinaten Z < 0)

frequentie = 6 (V6)
(onderste knopen coördinaten Z = 0)

Zie ook verdere achtergronden
De onderrand van de koepel ligt voor de even frequenties in verticale
richting precies op de nulwaarde voor de Z-coördinaat; vlakke onderrand
De onderrand van de koepel ligt voor de oneven frequenties in verticale
richting iets onder of boven de nulwaarde voor de Z-coördinaat
Het grondvlak (de onderrand), is zonder aanpassingen, voor de oneven
frequenties niet geheel vlak in Z-richting. M.b.v. het keuzevlak
kan een vlak grondvlak worden geforceerd.
Alle knopen worden vanuit de ligging op de vlakken van de Icosaëder
naar de omsloten bolvorm ‘gedrukt’.

M.b.v.
kunnen schaalfactoren voor de drie
hoofdassen worden ingevoerd waardoor de ‘omsloten bolvorm’ vervormd
wordt.
Twee Voorbeelden:

Verhoogde vorm in Z-richting

Verkleinde afmetingen in Y-richting
Er kunnen 2 typen opleggingen automatisch worden gegeneerd:

Voor de oneven frequenties komt voor de optie “Helft knopen op rand”
het aantal opleggingen niet helemaal uit.

Bovenaanzicht van V6 geodetische koepel

Verplaatsingen van V6 geodetische koepel (vergroot weergegeven)
M.b.v. het keuzevlak
kan voor de koepel bepaald worden
of de verticale belasting berekend wordt vanuit de projectie op het X-Y
vlak of van vanuit het daadwerkelijke oppervlak van de diverse
driehoeken waaruit de koepel bestaat.

Projectie van de verschillende driehoeken op het 2D X-Y vlak

Driehoeken in 3D weergave
Als het keuzevak
is afgevinkt dan worden de
staven op lengte gesorteerd en worden tevens de drie hoeken van de

staafprojecties op respectievelijk het X-Y, X-Z en Y-Z vlak weergegeven.

Morphing
M.b.v. de morphing optie kan het vlakke ruimtelijke raamwerk in Zrichting vervormd worden. Als het vlakke raamwerk gegenereerd is dan
opent zich onderstaand invoerpaneel:

Het hart van het punt in het X-Y BOVENvlak van waaruit de morphing
plaats vindt dient ingevoerd te worden (‘Centrum morphing’).
Dit punt kan ook op grafische wijze worden aangewezen:

Door een zekere knoop in het BOVENvlak aan te klikken (de knoop
wordt dan geaccentueerd door een rode kleur) worden de X- en Y
coördinaten automatisch in het informatiepaneel ingevoerd.
De waarden voor ‘Centrum morphing’ worden dan een rode achtergrond
kleur gegeven om hier op te attenderen:

D.m.v. de kleur geel worden de knopen geaccentueerd welke in Z-richting
verplaatst zullen worden als de morphing plaats vindt door de knop
aan te klikken.
Welke knopen verplaatsingen zullen ondergaan wordt bepaald door de
grootte van de ‘Straal r’. Knopen buiten de straal r ondervinden geen
verplaatsing in Z-richting.
De grootte per morphingstap dient ingevoerd te zijn in vakje ‘Vert.
verschuiving’.
Het programma ondersteunt een drietal ‘Gedefinieerde functie’:

Klokvormig:

De klokvorm is gedefinieerd door de formule:
=r
Tongewelf

, met x = -r tot x

Het tongewelf is gedefinieerd door de formule: y=a.x2+b.x+c, met a =
1/r2 , b= -a.r–1/r, c = 1
met x = -r tot x = r
Lineair

Standaard ondergaan de knopen zowel in het BOVEN- als ONDERvlak
de gelijke verschuiving in Z-richting.

Er kan er echter ook voor gekozen worden de verschuiving in Z-richting
alleen in het BOVENvlak of ONDERvlak te laten uitvoeren.
De morphing kan Bolvormig of Cilindrisch plaats vinden.

Als voor ‘Bolvormig’ gekozen is, dan vindt een rotatie-symmetrische
verschuiving in Z-richting plaats; zie onderstaand voorbeeld:

Als voor ‘Cilindrisch’ gekozen is, dan vindt een verschuiving in Zrichting langs een as plaats; zie onderstaand voorbeeld:

De hoek van de as van de cilindrische verschuivingen kan ingevoerd
m.b.v.

; zie onderstaand voorbeeld:

Het is mogelijk een aantal (max. 25) morphing stappen achter elkaar uit te
voeren, waarbij voor elke stap andere waarden voor de verschillende
parameters gebruikt kunnen worden.

Op deze wijze kunnen complexe vormen gegenereerd worden, zie
onderstaand voorbeeld:

M.b.v. een morphing teller wordt bijgehouden welke morphing stap
actueel is:
Elke morphing stap kan ongedaan worden gemaakt m.b.v. de knop

(of

m.b.v de toestcombinatie ctrl-z); m.b.v. de knop
kan de verwijderde
stap weer beschikbaar worden gemaakt (of m.b.v de toestcombinatie ctrly).
Dit alles kan herhaald achter elkaar worden uitgevoerd.

Generatie van de knoopbelastingen op het BOVENvlak
T.b.v. de generatie van knoopbelastingen op het BOVENvlak, werkend in
de Z-richting (verticaal), dient de belasting per oppervlakte-eenheid te
worden ingevoerd en voor welk BASISbelastinggeval dit van toepassing
is; zie verder ook Knoopbelastingen 3D.
M.b.v. de knop
gegenereerd.

worden vervolgens de knoopbelastingen

Opmerking: voor het geval morphing is toegepast wordt de grootte van
de knoopbelastingen bepaald aan de hand van het geprojecteerde
oppervlak in het X-Y BOVENvlak; d.w.z. de vervormde geometrie van
het BOVENvlak heeft geen invloed op de grootte van de berekenden
knoopbelastingen.
Overige invoer:
M.b.v. de knop
kan het totale aantal
BASISbelastinggevallen worden ingesteld.

M.b.v. de combo box
kan de keuze worden gemaakt
onder welk BASISbelastinggeval de knoopbelastingen m.b.v. de knop
gegenereerd dienen te worden.

Generatie van staafeigenschappen
M.b.v. de knop
wordt het invoerscherm voor de
staafeigenschappen getoond; zie verder Staafeigenschappen 3D

Vanuit dit invoerscherm dienen de betreffende staafeigenschappen te
worden ingevoerd.
Na het gebruik van deze ‘wizard’ kunnen buiten deze ‘wizard’ natuurlijk de gegenereerde
gegevens worden gewijzigd en/of aangevuld.

Voor andere wizards zie: Wizward liggers/kolommen 3D en Balkrooster
3D.
Inspiratie ontleend aan: SAFAS

‘Wizard’ liggers en kolommen (3D-dimensionaal)
Met behulp van deze optie kan snel en eenvoudig een raamwerk bestaande uit horizontale liggers
en verticale kolommen worden gegenereerd.
Een in het X-Z-vlak gedefinieerd portaal wordt hierbij een aantal malen in Y-richting
geëxtrudeerd, waarbij horizontale koppelstaven de knopen van de verschillende portalen
verbinden.

M.b.v. de knop

kan de data van een reeds eerder ingevoerd raamwerk worden ingelezen.

Indien dit raamwerk is aangemaakt m.b.v. deze ‘wizard’ dan worden de gebruikte stuurvariabelen
hier ook getoond.
M.b.v. de knop

wordt het aantal aanwezige Basisbelastingen ingevoerd; zie

verder Basisbelastinggevallen
M.b.v. de knop

wordt het aantal aanwezige Belastingcombinaties

ingevoerd; zie verder Belasting Combinaties

Het aantal verdiepingsvelden in Z-richting (Δw-z) wordt ingevoerd bij

(aan de onderzijde van het raamwerk (Z=0) worden geen horizontale
staven gegenereerd)
Het aantal verticale kolomvelden in X-richting (Δu-x) wordt ingevoerd bij

(het aantal kolommen is één groter dan het aantal kolomvelden)
Het aantal te extruderen portaalvelden in Y-richting (Δv-y) wordt ingevoerd bij

(het aantal portalen is één groter dan het aantal portaalvelden)

Voorbeeld van gegenereerd raamwerk
Onderdeel van het gegenereerde raamwerk is ook de automatische generatie van opleggingen.
M.b.v. deze radioknoppen kan aangegeven worden of de ondersteuningen scharnierend of

ingeklemd dienen te zijn:

In het bovenstaand informatiepaneeel wordt aangegeven wat de karakteristieken zijn van de
diverse staven in relatie tot de ligging in het gegenereerde raamwerk.
De staven van de deelverzamelingen worden afgebeeld in 4 kleuren:
- HORIZONTALE staven in de portalen (X-Z vlak) in de kleur blauw
- HORIZONTALE koppelstaven (Y-richting) in de kleur groen
- VERTICALE staven (Z-richting) in de kleur lichtgrijs
- HORIZONTALE staven per niveau in Z-richting (X-Y vlak)
Door te klikken op de knop
Voorbeeld:

wordt alleen de betreffende verzameling van staven getoond.

Voorbeeld:

M.b.v. de knop

kunnen de staafeigenschappen van de aangemaakte staven

worden ingevoerd.
Indien het raamwerk gegenereerd is m.b.v. deze ‘wizard’ dan wordt, in het scherm voor de invoer
van de staafeigenschappen (zie verder Staafeigenschappen), de diverse verzamelingen van
specifieke staven ter informatie weergeven.
Op dat scherm kan dan vervolgens m.b.v. de knop

gelijksoortige

eigenschappen vanaf één staaf naar meerdere staven worden gekopieerd (b.v. volgens de
weergegeven verzamelingen van specifieke staven).
M.b.v. de knop

kunnen de knoopbelastingen worden ingevoerd (zie verder

Knoopbelastingen).
M.b.v. de knop

kunnen de verdeelde staafbelastingen per

BASISbelastinggeval werkend op de aangemaakte staven worden ingevoerd.
Indien het raamwerk gegenereerd is m.b.v. deze ‘wizard’ dan wordt, in het scherm voor de invoer
van de verdeelde staafbelastingen (zie verder Verdeeldebelasting), de diverse verzamelingen van
specifieke staven ter informatie weergeven.
Op dat scherm kan dan vervolgens m.b.v. de knop

gelijksoortige

verdeelde staafbelastingen vanaf één staaf naar meerdere staven worden gekopieerd (b.v. de
diverse verzamelingen van specifieke staven).

M.b.v. de knop

wordt het raamwerk automatisch gegenereerd

en afgebeeld (zie verder Plot geometrie 3D).

In- en uitschakelen staven (beperkte generatie)
Onder aan het invoerscherm kan gemarkeerd worden welke staven niet gegenereerd dienen te
worden
Standaard worden alle staven in het raster gegenereerd (grijze markering).

Door het vakje

aan te vinken kan, door met de muis te klikken op de betreffende

datagrid, de generatie van bepaalde staven uitgeschakeld worden.

Als vervolgens het vakje

weer afgevinkt wordt, kan nader ingevoerd worden

welke staven (horizontaal of verticaal) bij de portalen in het X-Z vlak in de richting hier loodrecht
hierop (Y-as) niet gegenereerd dienen te worden.

Standaard worden alle staven t.p.v. in de Y-richting niet gegenereerd als de betreffende cel in het
datagrid uitgeschakeld is
Voor de
beschreven.

geldt een gelijksoortige werkwijze als hiervoor

Voorbeeld:

De verticale Z-as is naar boven gericht.

Bij het in- en uitschakelen van staven is 3 dimensionaal inzicht nodig en
zal nooit echt eenvoudig zijn. Het afbeelden van 3 dimensies op een 2
dimensionaal vlak zal altijd behelpen zijn.
Na generatie m.b.v. de knop

wordt dan het onderstaande

raamwerk gegenereerd:

Na het gebruik van deze ‘wizard’ kunnen buiten deze ‘wizard’ natuurlijk de gegenereerde
gegevens worden gewijzigd en/of aangevuld.

Voor andere wizards zie verder wizard ruimtelijke raamwerken 3D en
wizard balkrooster 3D

Educatieve weergave van krachtvectoren,
stijfheidsmatrices en verplaatsingsvectoren (alleen
lezen)
Voor de staafstijfheidsmatrices voor het 2-dimensionale deel van het
programma zie Educatief 2D en voor 3D zie Educatief 3D
Zie verder ook de totale systeem stijfheidsmatrix en totale krachtvector
en totale staafverplaatingsvector.

Invoer status; 2 en 3 dimensionaal
Door het aanklikken van deze hoofdmenucode wordt een kort overzicht
verkregen van aantallen ingevoerde gegevens.
Hierdoor behoeft men niet elk invoerscherm op te starten om een beeld
te verkrijgen wat zoal ingevoerd is.

Plotten van de geometrie van het raamwerk; 2
dimensionaal, tevens grafische invoer
Plotten
Met behulp van deze optie kan een plaatje worden gemaakt van de
geometrie van het raamwerk.
Naast de staven en de knopen worden de kinematische randvoorwaarden
(opleggingen e.d.) afgebeeld en tevens de aard van de staafaansluitingen
(scharnieren en verende staafaansluitingen).

De opties bij het plotten kunnen worden ingeschakeld via het paneel met
de volgende snelknoppen:
Door op deze knoppenbalk dubbel te klikken kan deze versleept worden
naar een willekeurige positie op het scherm. Het hernieuwd dubbel

klikken heeft tot gevolg dat de oorspronkelijk vorm en positie weer wordt
ingenomen.
Met behulp van
(gereedschappen) kan o.a. ingesteld worden of de
staaf- en knoopnummers ook moeten worden afgebeeld. Ook kan de
figuur beeldvullend worden afgebeeld (verschillende schaal in X- en Yrichting) of met gelijke schalen in X- en Y- richting. Verder kan hier
worden aangekruist of bij het afdrukken op papier de figuur staand of
liggend moet worden afgedrukt.
Het type en grootte van het font kan ook nader worden ingesteld. Dit kan
aardig zijn om een persoonlijk cachet aan de figuren te geven, maar het
kan vooral nuttig zijn bij afdrukken op papier. Niet elke printerdriver
geeft resultaten die voldoende lijken op het resultaat op het beeldscherm.
Door het aanklikken van de knop
wordt de grafiek gekopieerd naar
het klembord van Windows. Hier vanaf kan het dan eenvoudig geplakt
worden naar andere toepassingen; b.v. in een ander document in een
tekstverwerker.
M.b.v. de knop
kan de afbeelding worden weggeschreven naar de
vector formaten EMF of WMF
Gebruik de knop
om de figuur op de printer te zetten.
Via de knop
bij de in het programma ingebouwde teksteditor kan een
in het klembord opgeslagen tekst of figuur in het betreffende document
worden geplakt (op de plaats van de cursor).

Lokaliseren van het raamwerk op het scherm
1. Inzoomen
Inzoomen in het beeld kan op drie verschillende wijzen:
1.1 Maak gebruik van
en
om de figuur met een bepaalde
stapgrootte respectievelijk te vergroten en te verkleinen. (druk de rechter
muisknop in voor de oorspronkelijke figuur: ‘redraw’)
1.2 M.b.v. het muiswiel kan op deze wijze ook als alternatief in- en
uitgezoomd worden.
1.3 Gebruik de linker muisknop en trek een rechthoek om het gebied
dat vergroot moet worden. Deze laatste optie functioneert alleen als
de grafische weergavemode ‘Rechthoeking inzoomen’ staat
ingesteld; zie hieronder.
2. Verschuiven

Indien de grafische weergavemode ingesteld staat in ‘Verschuiven
mogelijk’ (zie hieronder) dan kan bij ingedrukte linker muisknop het
raamwerk over het grafische scherm in horizontale en verticale richting
verschoven worden.
De muiscursor verandert dan in
Schakelen tussen de grafische weergave modus ‘Rechthoekig
inzoomen’ en ‘Verschuiven mogelijk’
Het schakelen tussen de twee weergavemodussen kan op de volgende drie
wijzen:
a. houdt de ‘ctrl’ toets en rechter muisknop tegelijk ingedrukt.
b. klik op de knop
of
aan de bovenzijde van het grafische scherm.
c. klik op de knop
en klik vervolgens op één van twee onderstaand
getoonde radioknoppen.

3. Al of niet beeldvullend afbeelden
M.b.v. het keuzevakje
kan worden bepaald of de afbeelding al
of niet beeldvullend getoond dient te worden.
Bij de keuze voor beeldvullend wordt de figuur zodanig geschaald dat het
tekenoppervlak maximaal wordt benut. In het algemeen heeft dit tot het
gevolg dat de schaal in X- en Y- richting verschillend is. Hierdoor kan de
figuur wat “vertekend” overkomen (dit is de default stand).
Bij de keuze voor niet beeldvullend wordt één schaal gebruikt voor zowel
de X-, als de Y- richting. De figuur heeft nu juiste proporties, er wordt
echter geen optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare tekenruimte
(soms wordt de figuur wel wat erg klein).
Deze keuze kan ook worden gemaakt via de knop
(diverse
instellingen).

M.b.v. de knop
kan een selectie van staven of opleggingen
gemaakt worden welke alleen zichtbaar zijn; dit kan het overzicht
verbeteren.

Grafische invoer

Let op: Grafische invoer is alleen mogelijk voordat de berekening is
uitgevoerd. Na een berekening is geen grafische (en ook geen numerieke)
invoer mogelijk, daar anders twee verschillende problemen tegelijk in het
computergeheugen aanwezig zouden zijn (uitvoergegevens en gewijzigde
invoergegevens).
Lees de file opnieuw in. Nu zijn veranderingen mogelijk. De
uitvoergegevens zijn dan niet meer aanwezig.
Wijzigen knoopcoördinaten
Als de muiscursor naar een knoopcoördinaat wordt bewogen verandert de
muiscursor van
naar
en wordt door het dubbelklikken op
de betreffende knoop het volgende numerieke invoercherm getoond:

Op deze alternatieve wijze kan de grootte van de knoopcoördinaten
worden aangepast of de knoop verwijderd worden.
De knoop kan echter alleen vewijderd worden als er geen staven op
aangesloten zijn.
Wijzigen staafeigenschappen
Als de muiscursor naar een staaf wordt bewogen verandert de muiscursor
van
naar
en wordt door het dubbelklikken op de betreffende
staaf het volgende numerieke invoercherm getoond:

Op deze alternatieve wijze kan een selectie van de mogelijke
staafeigenschappen worden aangepast of de staaf verwijderd worden.
Voor een meer uitgebreide invoer van de staafeigenschappen zie verder
Staafeigenschappen 2D etc.
Verdere mogelijkheden
De grafische invoer kan verder worden ingeschakeld via het paneel met
de volgende snelknoppen:
Door op deze knoppenbalk dubbel te klikken kan deze versleept worden
naar een willekeurige positie op het scherm. Het hernieuwd dubbel
klikken heeft tot gevolg dat de oorspronkelijk vorm en positie weer wordt
ingenomen.
Grafische invoer knoopcoördinaten
Als de snelknop
ingedrukt is kunnen de knoopcoördinaten met behulp
van een enkele muisklik op het scherm worden gezet; de cursor verandert
in
.
Als de bovenstaande snelknop ingedrukt is dan is de snelkop die het raster
bestuurt toegankelijk
.
Indien het raster ingeschakeld is worden de knopen op dit raster geplaatst.
De knopen kunnen op een willekeurige coördinaat geplaatst worden door
of het raster uit te schakelen of door dubbel op de betreffende knoop te
klikken en de knoopcoördinaten numeriek aan te passen.
Door tegelijk het numeriek invoerscherm geopend te hebben kunnen
zowel op een numerieke als grafische wijze de knoopcoördinaten worden
ingevoerd. Wijzigingen in het grafische scherm weerspiegelen zich in het
numerieke scherm en vice versa. Zie ook: Coördinaten knooppunten
Voor het geval dat de snelknop
NIET is ingedrukt kan een knoop
eenvoudig worden versleept door de knoop aan te klikken met de

LINKER muisknop en deze tijdens de muisbeweging ingedrukt te
houden.
Bij het bewegen van de muis zijn de lopende X- en Y-coördinaten
zichtbaar aan de bovenzijde van het scherm; terwijl de muiscursor
verandert in een kruis. Dubbelklikken op de knoop (al of niet verplaatst)
opent een scherm waarin de knoopcoördinaten numeriek kunnen worden
ingevoerd (behoeft dan niet samen te vallen met de snapgrootte).
De coördinaten verspringen met de onder de knop
snapgrootte (toegankelijk door aan te klikken
).

ingestelde

Verwijderen ingevoerde knopen bij ingedrukte knop
Hiertoe zijn 3 opties geïmplementeerd:
1. Dubbel klikken met de muis op een bestaande knoopcoördinaat
tovert een scherm te voorschijn waarmee de bestaande
knoopcoördinaten gewijzigd kunnen worden of de knoop geheel
verwijderd kan worden (afvinken afkruisvakje).
2. Door de Shift toetsenbord knop ingedrukt te houden en met de linker
muisknop op bepaalde losse knopen (waar geen staven op zijn
aangesloten) te klikken kan een willekeurig aantal van deze vrije
knopen geselecteerd worden (worden rood gemarkeerd), welke
vervolgens met de toetsenbord Delete knop allen in één keer verwijderd
kunnen worden. Door het aanklikken van de knop
kunnen de
verwijderde knopen één voor één teruggebracht worden.
3. Dit scherm ondersteunt echter ook ”Undo/Redo” functionaliteit.
Verwijderen ingevoerde knopen bij NIET ingedrukte knop
Dubbel klikken met de muis op een bestaande knoopcoördinaat tovert een
scherm te voorschijn waarmee de bestaande knoopcoördinaten gewijzigd
kunnen worden of de knoop geheel verwijderd kan worden (afvinken
afkruisvakje).
Grafische invoer staafligging
Als de snelknop
ingedrukt is kan de ligging van de staven worden
ingevoerd, terwijl de cursor verandert in
De volgende methoden zijn voorhanden:
1. Een staaf van een bestaande knoop naar een andere bestaande knoop
trekken (1 extra staaf).

Voor dit geval van knoop 5 naar knoop 10; het

resultaat is dat een extra staaf (10) is aangemaakt:
2. Een staaf trekken vanaf een bestaande knoop naar een plaats op een
bestaande staaf; hiertoe zal op deze bestaande staaf een extra knoop
worden aangebracht en tevens deze bestaande staaf in tweeën verdeeld
worden (totaal 2 extra staven en 1 extra knoop).

Voor dit geval van knoop 11 naar staaf (10); het resultaat
is dat extra staven (12) en (13) en knoop 12 zijn aangemaakt:

3. Een staaf trekken van een plaats op een bestaande staaf naar een
bestaande knoop; hiertoe zal op deze bestaande staaf een extra knoop
worden aangebracht en tevens deze bestaande staaf in tweeën verdeeld
worden (totaal 2 extra staven en 1 extra knoop).

Voor dit geval van een plaats op staaf (10) naar
bestaande knoop 11; het resultaat is dat extra staven (12) en (13) en knoop

12 zijn aangemaakt:
4. Een staaf trekken van een plaats op een bestaande staaf naar een plaats
op een andere bestaande staaf; hiertoe zullen op de twee bestaande staven

een extra knoop worden aangebracht en tevens deze bestaande staven in
tweeën verdeeld worden (totaal 3 extra staven en 2 knopen) .

Voor dit geval wordt van een plaats op staaf (10) naar een
plaats op bestaande staaf (6) ; het resultaat is dat extra staven (11), (12) en

(13) en knopen 11 en 12 zijn aangemaakt:
De volgorde waarin de twee knopen worden aangeklikt bepaalt ook de
richting van de lokale staafas (van de eerste naar de tweede aangeklikte
knoop).
Als een getekende staaf een andere bestaande staaf snijdt kan, indien
gewenst, het programma op het snijpunt een extra knoop toevoegen;
tevens worden dan een tweetal extra staven aangemaakt; zie verder
onderstaand 3D voorbeeld (in 2D werkt het analoog):
Van knoop 23 naar knoop 42 wordt een staaf getrokken:

De nieuw aangemaakte staaf (98) snijdt staaf (29)

Het volgende scherm wordt bij een snijdende staaf getoond:

Door op de knop "Yes" te klikken wordt de tussenknoop 61 geplaatst:

, naast staaf (98) worden de extra staven (99) en
(100) door het programma aangemaakt.
Het is mogelijk bij het klikken op een staaf de aan te maken knoop op die
staaf te laten snappen naar een afgeronde waarde, zie verder Snappen op
staaf.
In het grafische scherm moet wel in de nabijheid van een knoop of staaf
worden geklikt met de muis teneinde het begin of het eind van de staaf te
selecteren. Wordt niet in de nabijheid van een knoop geklikt dan
verschijnt kort het volgende waarschuwingsschermpje:
.
Als wel in de nabijheid wordt geklikt wijzigt de cursor in
De nauwkeurigheid van aanklikken van een knoop wordt bepaald door de
ingestelde snapgrootte; zie verder Instellingen Raster
Door tegelijk het numeriek invoerscherm geopend te hebben kunnen
zowel op een numerieke als grafische wijze de ligging van de staven

worden ingevoerd. Wijzigingen in het grafische scherm weerspiegelen
zich in het numerieke scherm en vice versa. Zie ook: Ligging staven

Hint: aanmaken van alleen een nieuwe knoop op een bepaalde staaf
Terwijl het programma in de invoermode voor staven is
klik met de muis op de staaf waar een nieuwe knoop gewenst is:

Ter plaatse van de cross-cursor is een nieuwe knoop
geplaatst (en de bestaande staaf is verdeeld in 2 staven).
Klik vervolgens op een plaats op het scherm waar geen knoop of staaf
binnen de snap-afstand aanwezig is (in het niets als het ware).

Laat de muisknop nu los.
Een nieuwe staaf kon niet worden aangemaakt, maar er is wel een nieuwe
knoop aangemaakt.
Voor een andere methode voor het splitsen van een staaf, door het
tussenvoegen van een extra knoop, m.b.v. het menu zie ook: Ligging
staven ook: Opdelen staaf
Verwijderen ingevoerde staven bij ingedrukte knoop
Hiertoe zijn 3 opties geïmplementeerd:
1. Dubbel klikken met de muis op een bestaande staaf tovert een
scherm te voorschijn waarmee de staafeigenschappen kunnen worden
ingevoerd of gewijzigd. Ook kan met behulp van dat scherm de staaf
worden verwijderd.
2. Door de Shift toetsenbord knop ingedrukt te houden en met de linker
muisknop op bepaalde staven te klikken kan een willekeurig aantal
staven geselecteerd worden (worden rood gemarkeerd), welke
vervolgens met de toetsenbord Delete knop allen in één keer verwijderd
kunnen worden. Door het aanklikken van de knop
kunnen de
verwijderde staven één voor één teruggebracht worden.

3. Dit scherm ondersteunt echter ook ”Undo/Redo” functionaliteit.
Verwijderen ingevoerde staven bij NIET ingedrukte knop
Dubbel klikken met de muis op een bestaande staaf tovert een scherm
te voorschijn waarmee de staafeigenschappen kunnen worden
ingevoerd of gewijzigd. Ook kan met behulp van dat scherm de staaf
worden verwijderd.
Grafische invoer opleggingen
Als de snelknop

ingedrukt wordt verschijnt een paneel met de

volgende snelknoppen:
Door één van deze vijf knoppen in te drukken kunnen de verschillende
opleggingen aan een knoop worden toegekend, door met behulp van de
muis ter plaatse van een knoopcoördinaat te klikken.
Door op deze knoppenbalk dubbel te klikken kan deze versleept worden
naar een willekeurige positie op het scherm. Het hernieuwd dubbel
klikken heeft tot gevolg dat de oorspronkelijk vorm en positie weer wordt
ingenomen.
Met de snelknop
worden vaste ondersteuningen ingevoerd; d.w.z. alle
drie vrijheidsgraden zijn totaal verhinderd (translatie in X- en Y-richting
plus de rotatie). Door met de muis dubbel op een bestaande vaste
oplegging te klikken kan men deze verwijderen.
Met de snelknop
worden scharnierende ondersteuningen ingevoerd;
d.w.z. de translaties in X- en Y-richting zijn totaal verhinderd, terwijl de
rotatie vrij is. Door met de muis dubbel op een bestaande scharnierende
oplegging te klikken kan men deze verwijderen.
Met de snelknop
worden rolopleggingen in de X-richting ingevoerd;
d.w.z. de translatie in Y-richting is totaal verhinderd, die in de X-richting
en rotatie is geheel vrij. Door met de muis dubbel op een bestaande
roloplegging te klikken kan men deze verwijderen.
Met de snelknop
worden rolopleggingen in de Y-richting ingevoerd;
d.w.z. de translatie in X-richting is totaal verhinderd, die in de Y-richting
en rotatie is geheel vrij. Door met de muis dubbel op een bestaande
roloplegging te klikken kan men deze verwijderen.
Met de snelknop
worden rolopleggingen onder een zekere hoek
ingevoerd. Als een knoop wordt aangeklikt als deze snelknop is ingedrukt
dan verschijnt een invoer schermpje waarin de hoek [graden] van de

roloplegging ingevoerd moet worden. Door met de muis dubbel op een
bestaande roloplegging te klikken kan men deze verwijderen.
Als alternatieve methode voor het bovenstaande kan een bepaald type
oplegging ook worden ingevoerd door in het grafische scherm de cursor
op de betreffende knoop te plaatsen en deze met de rechter muisknop aan
te klikken.
Onderstaand getoond popup menu wordt dan getoond:

Door in dit menu een optie aan te klikken wordt het betreffende type
oplegging t.p.v. de gekozen knoop gegenereerd.
Door tegelijk het numeriek invoerscherm geopend te hebben kunnen
zowel op een numerieke als grafische wijze de opleggingen worden
ingevoerd. Wijzigingen in het grafische scherm weerspiegelen zich in het
numerieke scherm en vice versa. Zie ook: Opgelegde verplaatsingen
Grafische invoer scharnieren in de staven
Met de snelknop
worden scharnierende aansluitingen van een staaf
aan een knoop ingevoerd.
Door een staaf aan te klikken wordt bij de dichtstbijzijnde knoop die aan
deze staaf verbonden is in de staaf een scharnier geplaatst. In een
scharnier kan geen moment worden overgedragen (wel een normaal en
dwarskracht). Door met de muis dubbel op een bestaand scharnier te
klikken kan men deze verwijderen.
Door tegelijk het numeriek invoerscherm geopend te hebben kunnen
zowel op een numerieke als grafische wijze de opleggingen worden
ingevoerd. Wijzigingen in het grafische scherm weerspiegelen zich in het
numerieke scherm en vice versa. Zie ook: Aard staafaansluitingen
Voor het geval een berekening met plastische scharnieren is uitgevoerd,
zie ook Plastische scharnieren, worden de berekende plastische

scharnieren in dit scherm in rood getoond en voorzien van de tekst PS
(plastisch scharnier).
Grafisch kopiëren van staafeigenschappen
In het grafische scherm de diverse staafeigenschappen van de ene naar de
andere staaf worden gekopieerd.
Beweeg de muiscursor naar de staaf waarvan de staafeigenschappen
gekopieerd dienen te worden

. Als de muiscursor op de staaf

geplaatst is verandert de vorm van de cursor in een kruis:
Door de linker muisknop nu ingedrukt te houden en te verslepen
verandert de muiscursor in de “drag and drop” mode vorm:

Beweeg de “drag and drop” muiscursor, bij een blijvend ingedrukte linker
muisknop, naar de staaf waar naar toe gekopieerd dient te worden:

Laat vervolgens de linker muisknop los. De staafeigenschappen worden
nu gekopieerd. Ter bevestiging van het kopiëren klinkt een bescheiden
akoestisch signaal. Als de linker muisknop naast een staaf wordt
losgelaten wordt niets gekopieerd.
Dit grafische scherm wordt ook gebruikt voor het invoeren van 2Dportalen ten behoeve van de snelle generatie van een 3 dimensionaal
probleem; zie verder 2D-portalen
Lokalisatie data
M.b.v. de knop
kan de afstand tussen twee knopen worden getoond;
als deze knop is ingedrukt dan verandert de cursor in de volgende vorm:
Als na de eerste knoop een tweede knoop wordt aangeklikt wordt de
afstand tussen deze twee knopen getoond:
M.b.v. de knop
wordt een schermpje geopend waarin een staafnummer
gekozen kan worden, daarna wordt de betreffende staaf in rood op het

scherm gemarkeerd.
M.b.v. de knop
wordt een schermpje geopend waarin een
knoopstaafnummer gekozen kan worden, daarna wordt de betreffende
knoop in rood op het scherm gemarkeerd.
Sub-selectie zichtbare staven
M.b.v. de knop
kan een sub-selectie gemaakt van het totaal
beschikbare aantal staven welke zichtbaar moeten zijn; de overige staven
blijven dan verborgen.
Deze optie kan gebruikt worden om het scherm minder druk te maken.
Niet actieve staven
Indien m.b.v. ligging staven één of meerdere staven als niet actief worden
gemarkeerd dan worden de betreffende niet actieve staven door een rode
gestippelde lijn weergegeven.
Let op: de optie ‘Sub-selectie zichtbare staven’ en ‘Niet actieve staven’
staan los van elkaar. Een niet zichtbare staaf wordt in de berekening
betrokken;een niet actieve staaf echter niet.
Accentueren aansluitende staven bij knopen
Om een duidelijker beeld te krijgen welke staven aangesloten zijn aan een
bepaalde knoop kan, indien het keuzevakje
aangevinkt is, met de muis bewogen worden naar een bepaalde knoop,
waarna de aansluitende staven geaccentueerd worden getoond; zie
onderstaand voorbeeld:

Sluiten van het scherm
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden alle
aangebrachte wijzigingen binnen dit grafische scherm bewaard.
Als het vakje
is aangevinkt dan wordt o.a. gecontroleerd
of er staven aanwezig zijn die (deels) samenvallen of dat kruisende staven
aanwezig zijn zonder dat die op de kruising met elkaar verbonden zijn.
Dit zijn in principe geen fouten, maar mogelijk aspecten waarvan de
gebruiker mogelijk niet beseft dat ze aanwezig zijn c.q. dat het zo niet
bedoeld is.
Bij het afvinken
van dit vakje worden er geen controles
door het programma meer uitgevoerd, waardoor de gebruiker een groter
risico loopt dat er wat anders is ingevoerd dan hij/zij denkt.
Daarentegen worden de meldingen onderdrukt als dit als overbodig
storend wordt ervaren.
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden
aangebrachte wijzigingen binnen dit grafische scherm NIET bewaard. De
voor het openen van dit scherm aanwezige data wordt dan hersteld tot de
oorspronkelijke inhoud.
Dit scherm ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit.

Zie verder ook: plot Staafbelastingen en plot Knoopbelastingen

Plotten van de GEOMETRIE van het
raamwerk; 3 dimensionaal, tevens grafische
invoer
Met behulp van deze optie kan een plaatje van de geometrie van het
raamwerk worden gemaakt.
Tevens kan hier op een grafische wijze data worden ingevoerd.

Plotten
Met behulp van deze optie kan een plaatje worden gemaakt van de
geometrie van het raamwerk.
Naast de staven en de knopen worden de kinematische randvoorwaarden
(opleggingen e.d.) afgebeeld en tevens de aard van de staafaansluitingen
(scharnieren en verende staafaansluitingen).
De plaats van het raamwerk op het scherm wordt bewaard, zodat als het
scherm opnieuw wordt geopend het raamwerk op dezelfde wijze op het
beeldscherm wordt getoond. Ook na het herstarten van het programma.
Het programma maakt gebruik van een cameramodel:

Het is mogelijk dat het raamwerk uit beeld is geraakt, doordat de richting
van de oogpunt-kijk vector in de een richting wijst tegenovergesteld aan
de plaats van het raamwerk. Het raamwerk dient zich nabij het kijkpunt te
bevinden.
Het zonodig herhaaldelijk klikken op de knop
brengt het
raamwerk weer in beeld.
De opties bij het plotten kunnen worden ingeschakeld via het paneel met
de volgende snelknoppen:
Door op deze knoppenbalk dubbel te klikken kan deze versleept worden
naar een willekeurige positie op het scherm. Het hernieuwd dubbel
klikken heeft tot gevolg dat de oorspronkelijk vorm en positie weer wordt
ingenomen.
Met behulp
(gereedschappen) van kan o.a. ingesteld worden of de
staaf- en knoopnummers ook moeten worden afgebeeld.
Het afbeelden van de lokale staafassen, de richting van de lokale X-assen
kan hier worden in- en uitgeschakeld. De richting van de globale verticale
Z-as kan worden omgedraaid. Het tonen van scharnieren in de staven en

opleggingen kan worden in- en uitgeschakeld. Een raster kan worden
getoond voor een betere 3- dimensionale oriëntatie.
Verder kan hier worden afgekruist of bij het afdrukken op papier de figuur
staand of liggend moet worden afgedrukt.
Door het aanklikken van
wordt de grafiek gekopieerd naar het
klembord van Windows. Hier vanaf kan het dan eenvoudig geplakt
worden naar andere toepassingen; b.v. in een ander document in een
tekstverwerker.
M.b.v. de knop
kan de afbeelding worden weggeschreven naar de
vector formaten EMF of WMF
Gebruik
om de figuur op de printer te zetten.
Via de knop
bij de in het programma ingebouwde teksteditor kan een
in het klembord opgeslagen tekst of figuur in het betreffende document
worden geplakt (op de plaats van de cursor).
Al of niet beeldvullend afbeelden
M.b.v. het keuzevakje
kan worden bepaald of de afbeelding al
of niet beeldvullend getoond dient te worden.
Bij de keuze voor beeldvullend wordt de figuur zodanig geschaald dat het
tekenoppervlak maximaal wordt benut. In het algemeen heeft dit tot het
gevolg dat de schaal in X-, Y- en Z-richting verschillend is. Hierdoor kan
de figuur wat “vertekend” overkomen (dit is de default stand).
Bij de keuze voor niet beeldvullend wordt één schaal gebruikt voor zowel
de X-, als de Y- en Z- richting. De figuur heeft nu juiste proporties, er
wordt echter geen optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare
tekenruimte (soms wordt de figuur wel wat erg klein).
Deze keuze kan ook worden gemaakt via de knop
(gereedschappen).

Lokaliseren van het raamwerk op het scherm
1. Inzoomen
Inzoomen in het beeld kan op drie verschillende wijzen:
1.1 Maak gebruik van
en
om de figuur met een bepaalde
stapgrootte respectievelijk te vergroten en te verkleinen. (druk de rechter
muisknop in voor de oorspronkelijke figuur: ‘redraw’)
1.2 M.b.v. het muiswiel kan op deze wijze ook als alternatief in- en
uitgezoomd worden.
1.3 Gebruik de linker muisknop en trek een rechthoek om het gebied
dat vergroot moet worden. Deze laatste optie functioneert alleen als

de grafische weergavemode ‘Rechthoeking inzoomen’ staat
ingesteld; zie hieronder.
2. Verschuiven
Indien de grafische weergavemode ingesteld staat in ‘Verschuiven
mogelijk’ (zie hieronder) dan kan bij ingedrukte linker muisknop het
raamwerk over het grafische scherm in horizontale en verticale richting
verschoven worden.
De muiscursor verandert dan in
Schakelen tussen de grafische weergave modus ‘Rechthoekig
inzoomen’ en ‘Verschuiven mogelijk’
Het schakelen tussen de twee weergavemodussen kan op de volgende drie
wijzen:
a. houdt de ‘ctrl’ toets en rechter muisknop tegelijk ingedrukt.
b. klik op de knop

of

of
aan de
rechterzijde van het grafische scherm.
c. klik op de knop
en klik vervolgens op één van twee onderstaand
getoonde radioknoppen.

3. Twee-dimensionale aanzichten tonen
Door op één van de volgende knoppen te klikken
kunnen 2-dimensionale aanzichten van het 3D raamwerk worden
getoond.
M.b.v. de knop
kan een selectie van staven of
opleggingen gemaakt worden welke alleen zichtbaar zijn; dit kan het
overzicht verbeteren.
Grafische invoer
Door de muis te laten rusten op een knoop wordt de numerieke waarde
voor de betreffende knoopcoördinaten getoond; respectievelijk in X-, Yen Z- richting (GLOBAAL).

Een groot deel van de benodigde geometrische invoergegevens kan op
een grafische wijze worden ingevoerd. Een uitzondering hierop wordt
gevormd door de knoopcoördinaten; deze kunnen alleen numeriek
worden ingevoerd. Deze numerieke invoer kan natuurlijk geschieden met
behulp van de menu-ingang Coördinaten knooppunten (2 en 3D)
Per knoop kan dit onderaan het grafische scherm ook m.b.v. onderstaande
invoerbalk.

Wijzigen knoopcoördinaten
Als de muiscursor naar een knoopcoördinaat wordt bewogen verandert de
muiscursor van
naar
en wordt door het dubbelklikken op de
betreffende knoop het volgende numerieke invoercherm getoond:

Op deze alternatieve wijze kan de grootte van de knoopcoördinaten
worden aangepast of de knoop verwijderd worden.
De knoop kan echter alleen vewijderd worden als er geen staven op
aangesloten zijn.
Wijzigen staafeigenschappen
Als de muiscursor naar een staaf wordt bewogen verandert de muiscursor
van
naar
en wordt door het dubbelklikken op de
betreffende staaf het volgende numerieke invoercherm getoond:

Op deze alternatieve wijze kan een selectie van de mogelijke
staafeigenschappen worden aangepast of de staaf verwijderd worden.
Voor een meer uitgebreide invoer van de staafeigenschappen zie verder
Staafeigenschappen 3D etc.
Andere grafische invoermogelijkheden zijn:

1. Invoer m.b.v. rasters
Als de knop
ingedrukt is kunnen knopen op een grafische wijze
knopen worden ingevoerd door met de muis op 2D rasters te klikken. Als

deze knop is ingedrukt opent zich het volgende menu:
In dit kleine menu moet eerst gekozen in welke richting het invoerraster
getekend dient te worden.
Voor een verdere uitleg zie: Grafische invoer via 2D rasters

2. Invoer van staven tussen reeds aanwezige knopen
Als de knop
ingedrukt is kunnen staven tussen reeds aanwezige
knopen en/of staven worden getrokken en aangemaakt. De diverse
staafeigenschappen van een nieuwe staaf worden automatisch gelijk
genomen aan die van de laatste staaf voor het genereren van de nieuwe
staaf. Deze eigenschappen kunnen natuurlijk elk moment worden
veranderd; zie Staafeigenschappen (2 en 3D).

Beweeg de cursor

naar een knoop

of een plaats op

de staaf

Als de cursor op een knoop

of staaf

staat

verandert de cursor in
De extra staven kunnen getrokken worden tussen twee bestaande knopen

In dit geval van knoop 23 naar knoop 33
De extra staven kunnen getrokken worden van een bestaande knoop naar

een plaats op een bestaande staaf
In dit geval van
knoop 23 naar staaf (29). Hiertoe wordt 1 nieuwe knoop aangemaakt: 61.
Tevens 2 extra staven: (98) en (99)
De extra staven kunnen getrokken worden van een plaats op een
bestaande staaf naar een plaats op een andere bestaande staaf

In dit geval van staaf (21) naar staaf (29). Hiertoe
worden 2 nieuwe knopen aangemaakt: 61 en 62. Tevens 3 extra staven:
(98), (99) en (100)
Als een getekende staaf een andere bestaande staaf snijdt kan, indien
gewenst, het programma op het snijpunt een extra knoop toevoegen;

tevens worden dan een tweetal extra staven aangemaakt; zie verder
onderstaand 3D voorbeeld:
Van knoop 23 naar knoop 42 wordt een staaf getrokken:

De nieuw aangemaakte staaf (98) snijdt staaf (29)

Het volgende scherm wordt bij een snijdende staaf getoond:

Door op de knop "Yes" te klikken wordt de tussenknoop 61 geplaatst:

, naast staaf (98) worden de extra staven (99) en
(100) door het programma aangemaakt.
Het is mogelijk bij het klikken op een staaf de aan te maken knoop op die
staaf te laten snappen naar een afgeronde waarde, zie verder Snappen op
staaf.

Hint: aanmaken van alleen een nieuwe knoop op een bepaalde staaf

Terwijl het programma in de invoermode voor staven is
klik met de muis op de staaf waar een nieuwe knoop gewenst is:

Ter plaatse van de cross-cursor is een nieuwe
knoop geplaatst (en de bestaande staaf is verdeeld in 2 staven).
Klik vervolgens op een plaats op het scherm waar geen knoop of staaf
binnen de snap-afstand aanwezig is (in het niets als het ware).

Laat de muisknop nu los.
Een nieuwe staaf kon niet worden aangemaakt, maar er is wel een nieuwe
knoop aangemaakt.
Voor een andere methode voor het splitsen van een staaf, door het
tussenvoegen van een extra knoop, m.b.v. het menu zie ook: Ligging
staven ook: Opdelen staaf

3. Invoer van opleggingen t.p.v. reeds aanwezige knopen
Als de knop

ingedrukt is opent zich het volgende paneel met

snelknoppen:
Als de knop ingedrukt is kan door het aanklikken van een knoop daar ter
plaatse een vaste oplegging worden aangemaakt. Bij een vaste oplegging
zijn alle zes vrijheidsgraden gelijk aan nul (de drie translatie- en de drie
rotatievrijheden).
Als de knop
ingedrukt is kan door het aanklikken van een knoop daar
ter plaatse een vaste oplegging worden aangemaakt. Bij een vaste
oplegging zijn alle zes vrijheidsgraden gelijk aan nul (drie translaties en
drie rotaties). Grafisch weergegeven als:

Door dubbel te klikken kan een reeds aangemaakte oplegging weer
worden verwijderd.
Als de knop
ingedrukt is kan door het aanklikken van een knoop daar
ter plaatse een bolscharnier als oplegging worden aangemaakt. Bij een
bolscharnier zijn alleen de drie translatievrijheden gelijk aan nul; de drie
rotatievrijheidsgraad zijn niet verhinderd. Grafisch weergegeven als:

Door dubbel te klikken kan een reeds aangemaakte oplegging weer
worden verwijderd.
Voor afzonderlijke beperkingen van één van de zes vrijheidsgraden van
een knoop gelden de volgende grafische weergaven:
- verplaatsing X-richting (Delta uX):
- verplaatsing Y-richting (Delta uY):
- verplaatsing Z-richting (Delta uZ):
- rotatie om X-as (Delta phiX):
- rotatie om Y-as (Delta phiY):
- rotatie om Z:as (Delta phiZ):
Als alternatieve methode voor het bovenstaande kan een bepaald type
oplegging ook worden ingevoerd door in het grafische scherm de cursor
op de betreffende knoop te plaatsen en deze met de rechter muisknop aan
te klikken.
Onderstaand getoond popup menu wordt dan getoond:

Door in dit menu een optie aan te klikken wordt het betreffende type
oplegging t.p.v. de gekozen knoop gegenereerd.
Door tegelijk het numeriek invoerscherm geopend te hebben kunnen
zowel op een numerieke als grafische wijze de opleggingen worden
ingevoerd. Wijzigingen in het grafische scherm weerspiegelen zich in het
numerieke scherm en vice versa. Zie ook: Opgelegde verplaatsingen 3D
By opening at the same time the numerical input window and the
graphical window the supports of the nodes can be input at a numerical
and graphical way also
Changes in the graphical window are reflected in the numerical windows
and vice versa. See also: Prescribed displacements 3D

4. Invoer van scharnieren
Als de knop
ingedrukt is kan door het aanklikken van een staaf een
bolscharnier in de staaf worden gegenereerd; zie verder ook Aard
staafaansluitingen (2 en 3D).
Bij een bolscharnier kan geen enkel moment worden overgebracht naar de
knoop (wel dwarskrachten en normaalkrachten).
Op het scherm wordt een symbool geplaatst nabij de dichtstbijzijnde
knoop.
Door dubbel te klikken kan een reeds aangemaakt bolscharnier weer
worden verwijderd.

5. Invoer m.b.v. 2-dimensionale raamwerken
Als de knop
wordt ingedrukt opent zich een scherm waarmee grafisch
ingevoerde 2-dimensionale raamwerken in de 3-dimensionale ruimte
geroteerd en getransleerd kunne worden; zie verder: Invoer via 2D
raamwerken

6. Invoer m.b.v. 2-dimensionale portalen
Als de knop
wordt ingedrukt opent zich een scherm waarmee door
middel van grafisch ingevoerde 2-dimensionale portalen een 3dimensionale constructie kan worden gegenereerd. Voor een verdere
bespreking van deze krachtige optie zie verder: Generatie m.b.v. 2D
portalen

Verwijderen ingevoerde knopen
Hiertoe zijn 3 opties geïmplementeerd:
1. Dubbel klikken op een bestaande knoop opent een schermpje waarmee
de waarden voor de betreffende knoopcoördinaten kan worden aangepast.
Door het aankruisen van het afkruisvak wordt de betreffende knoop
verwijderd; althans als er geen staaf meer aan verbonden is. Alleen
“vrije” knopen kunnen worden verwijderd, omdat anders de ligging van
de aansluitende staven ongedefinieerd is.
2. Door de Shift toetsenbord knop ingedrukt te houden en met de linker
muisknop op bepaalde losse knopen (waar geen staven op zijn
aangesloten) te klikken kan een willekeurig aantal van deze vrije knopen
geselecteerd worden (worden rood gemarkeerd), welke vervolgens met de
toetsenbord Delete knop allen in één keer verwijderd kunnen worden.
Door het aanklikken van de knop
kunnen de verwijderde knopen één
voor één teruggebracht worden.
3. Dit scherm ondersteunt ook ”Undo/Redo” functionaliteit.
Verwijderen ingevoerde staven als de knop ingedrukt is
Hiertoe zijn 3 opties geïmplementeerd:
1. Dubbel klikken met de muis op een bestaande staaf tovert een scherm
te voorschijn waarmee de bestaande staafeigenschappen gewijzigd
kunnen worden of de staaf geheel verwijderd kan worden.
2. Door de Shift toetsenbord knop ingedrukt te houden en met de linker
muisknop op bepaalde staven te klikken kan een willekeurig aantal van
staven geselecteerd worden (worden rood gemarkeerd), welke vervolgens
met de toetsenbord Delete knop allen in één keer verwijderd kunnen
worden. Door het aanklikken van de knop
kunnen de verwijderde
staven één voor één teruggebracht worden.
3. Dit scherm ondersteunt ook ”Undo/Redo” functionaliteit.

Grafisch kopiëren van staafeigenschappen
In het grafische scherm kunnen de diverse staafeigenschappen van de ene
naar de andere staaf worden gekopieerd:
Beweeg de muiscursor naar de staaf waarvan de staafeigenschappen
gekopieerd dienen te worden

Als de muiscursor op de staaf geplaatst is verandert de vorm van de
cursor in een kruis:
Door de linker muisknop nu ingedrukt te houden en te verslepen
verandert de muiscursor in de “drag and drop” mode vorm:

Beweeg de “drag and drop” muiscursor, bij een blijvend ingedrukte linker
muisknop, naar de staaf waar naar toe gekopieerd dient te worden:

Laat vervolgens de linker muisknop los. De staafeigenschappen worden
nu gekopieerd. Ter bevestiging van het kopiëren klinkt een bescheiden
akoestisch signaal. Als de linker muisknop naast een staaf wordt
losgelaten wordt niets gekopieerd.
Lokalisatie data
M.b.v. de knop
kan de afstand tussen twee knopen worden getoond;
als deze knop is ingedrukt dan verandert de cursor in de volgende vorm:
Als na de eerste knoop een tweede knoop wordt aangeklikt wordt de
afstand tussen deze twee knopen getoond:
M.b.v. de combobox
kan een staafnummer gekozen
worden, daarna wordt de betreffende staaf in rood op het scherm
gemarkeerd.
M.b.v. de combobox
kan een knoopstaafnummer
gekozen worden, daarna wordt de betreffende knoop in rood op het
scherm gemarkeerd.

M.b.v het indrukken van de knop
kan het raamwerk
automatisch rondom de Z-as worden gedraaid.
Door het opnieuw aanklikken van deze knop kan de animatie worden
gestopt.

Tevens kan de snelheid van de animatie worden gevarieerd m.b.v. de
schuifbalk
De snelheid van de animatie kan gelimiteerd zijn door de grootte van het
raamwerk in combinatie met de rekensnelheid van de computer.
In beeld brengen raamwerk

M.b.v. de schuifbalk
kan op het raamwerk in- en
uitgezoomd worden.
De stapgrootte voor de schuifbalk ‘vergroting/verkleining’ kan worden
ingesteld m.b.v. de knop instellen stapgrootte
M.b.v. de knop
kan bepaald worden of alle staven of een deel van het
totale aantal zichtbaar moet zijn.
M.b.v. de knop
kan het raamwerk in horizontale en verticale
richting over het beeldscherm verschoven worden.
Dezelfde functionaliteit is beschikbaar door de muis te bewegen met
ingedrukte linker muisknop, mits in het scherm

deze optie eenmaal is

aangevinkt;
Door het indrukken van tegelijk de ‘ctrl’ knop op het toetsenbord en de
rechter muisknop kan geschakeld worden tussen twee opties voor de
weergave van de figuur (muiscursor geplaatst op de figuur):
- Verschuiven figuur m.b.v. ingedrukte linker muisknop.
- Inzomen figuur door het trekken van een rechthoek m.b.v. ingedrukte
linker muisknop.

Meerdere schermen tegelijk geopend

Het kan handig zijn de volgende schermen tegelijk open te hebben:
Coördinaten knooppunten en/of Ligging staven in combinatie met dit
grafische scherm.
Wanneer men in het betreffende numerieke invoerscherm een waarde
wijzigt of toevoegt dan is het resultaat hiervan zichtbaar in het grafische
scherm; als de numerieke en grafische schermen tegelijk geopend zijn
worden deze door het programma automatisch gekoppeld.
Voor een beschrijving van de oriëntatie in het 3D model zie verder
camera model en 3 Dimensionale weergave
Sub-selectie zichtbare staven
M.b.v. de knop
kan een sub-selectie gemaakt van het totaal
beschikbare aantal staven welke zichtbaar moeten zijn; de overige staven
blijven dan verborgen.
Deze optie kan gebruikt worden om het scherm minder druk te maken.
Niet actieve staven
Indien m.b.v. ligging staven één of meerdere staven als niet actief worden
gemarkeerd dan worden de betreffende niet actieve staven door een rode
gestippelde lijn weergegeven.
Let op: de optie ‘Sub-selectie zichtbare staven’ en ‘Niet actieve staven’
staan los van elkaar. Een niet zichtbare staaf wordt in de berekening
betrokken;een niet actieve staaf echter niet.
Accentueren aansluitende staven bij knopen
Om een duidelijker beeld te krijgen welke staven aangesloten zijn aan een
bepaalde knoop kan, indien het keuzevakje
aangevinkt is, met de muis bewogen worden naar een bepaalde knoop,
waarna de aansluitende staven geaccentueerd worden getoond; zie
onderstaand voorbeeld:

Sluiten van het scherm
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden alle
aangebrachte wijzigingen bewaard.
Als het vakje
is aangevinkt dan wordt o.a. gecontroleerd
of er staven aanwezig zijn die (deels) samenvallen of dat kruisende staven
aanwezig zijn zonder dat die op de kruising met elkaar verbonden zijn.
Dit zijn in principe geen fouten, maar mogelijk aspecten waarvan de
gebruiker mogelijk niet beseft dat ze aanwezig zijn c.q. dat het zo niet
bedoeld is.
Bij het afvinken
van dit vakje worden er geen controles
door het programma meer uitgevoerd, waardoor de gebruiker een groter
risico loopt dat er wat anders is ingevoerd dan hij/zij denkt.
Daarentegen worden de meldingen onderdrukt als dit als overbodig
storend wordt ervaren.

Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden
aangebrachte wijzigingen NIET bewaard. De voor het openen van dit
scherm aanwezige data wordt dan hersteld tot de oorspronkelijke inhoud.
Zie verder ook: plotten krachtsverdeling totale raamwerk, plotten
COMBINATIEstaaf of plotten per staaf
Zie voor een numeriek uitvoer: numerieke uitvoer

Plotten van de STAAFbelastingen op het raamwerk; 2
dimensionaal, tevens grafische invoer
De staafbelastingen kunnen STATISCH zijn of variable voor een
DYNAMISCHE berekening; zie voor de keuze Type berekening.

1. Plotten van STATISCHE staafbelastingen
Met behulp van deze optie kan een plaatje worden gemaakt van de
staafbelastingen per BASISbelastinggeval op het raamwerk.

De verschillende opties voor de besturing van het plotten gebeurt door
middel van de snelknoppen op het volgende paneel:
Door op deze knoppenbalk dubbel te klikken kan deze versleept worden
naar een willekeurige positie op het scherm. Het hernieuwd dubbel
klikken heeft tot gevolg dat de oorspronkelijk vorm en positie weer wordt
ingenomen.

Door het aanklikken met de muis van de tabbladen aan de onderzijde van
de figuur kan eenvoudig worden gekozen tussen de
basisbelastinggevallen.
Met behulp van
(gereedschappen) kan o.a. ingesteld worden of de
staaf- en knoopnummers en de grootte van de verschillende
staafbelastingen moeten worden afgebeeld.
Ook kan de figuur beeldvullend worden afgebeeld (verschillende schaal
in X- en Y- richting) of met gelijke schalen in X- en Y- richting. Verder
kan hier worden afgekruist of bij het afdrukken op papier de figuur staand
of liggend moet worden afgedrukt.
Het type en grootte van het font kan ook nader worden ingesteld. Dit kan
aardig zijn om een persoonlijk cachet aan de figuren te geven, maar het
kan vooral nuttig zijn bij afdrukken op papier. Niet elke printerdriver
geeft resultaten die voldoende lijken op het resultaat op het beeldscherm.
Als bij het plotten van de staafbelastingen het raamwerk beeldvullend
wordt afgebeeld (de schaal van de globale X-as en Y-as is dan meestal
verschillend) en b.v. de staafbelasting een hoek van 90 graden maakt t.o.v.
de lokale staafas lijkt de belasting vaak niet haaks op de staafas te staan.
Door het raamwerk niet beeldvullend af te beelden (de globale X-as en Yas hebben dan dezelfde schaal) is de afbeelding wel correct. Bij het
beeldvullend zijn van de raamwerkconstructie wordt de constructie en dus
ook de staafbelastingen, waarvan de hoeken gedefinieerd zijn t.o.v. de
lokale staafas, vertekend weergegeven.
Door het aanklikken van
wordt de grafiek gekopieerd naar het
klembord van Windows. Hier vanaf kan het dan eenvoudig geplakt
worden naar andere toepassingen; b.v. in een ander document in een
tekstverwerker. Via de knop
bij de in het programma ingebouwde
teksteditor kan een in het klembord opgeslagen tekst of figuur in het
betreffende document worden geplakt (op de plaats van de cursor).
Al of niet beeldvullend afbeelden
M.b.v. het keuzevakje
kan worden bepaald of de afbeelding al
of niet beeldvullend getoond dient te worden.
Bij de keuze voor beeldvullend wordt de figuur zodanig geschaald dat het
tekenoppervlak maximaal wordt benut. In het algemeen heeft dit tot het
gevolg dat de schaal in X- en Y- richting verschillend is. Hierdoor kan de
figuur wat “vertekend” overkomen (dit is de default stand).

Bij de keuze voor niet beeldvullend wordt één schaal gebruikt voor zowel
de X-, als de Y- richting. De figuur heeft nu juiste proporties, er wordt
echter geen optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare tekenruimte
(soms wordt de figuur wel wat erg klein).
Deze keuze kan ook worden gemaakt via de knop
(gereedschappen).

Lokaliseren van het raamwerk op het scherm
1. Inzoomen
Inzoomen in het beeld kan op drie verschillende wijzen:
1.1 Maak gebruik van
en
om de figuur met een bepaalde
stapgrootte respectievelijk te vergroten en te verkleinen. (druk de rechter
muisknop in voor de oorspronkelijke figuur: ‘redraw’)
1.2 M.b.v. het muiswiel kan op deze wijze ook als alternatief in- en
uitgezoomd worden.
1.3 Gebruik de linker muisknop en trek een rechthoek om het gebied
dat vergroot moet worden. Deze laatste optie functioneert alleen als
de grafische weergavemode ‘Rechthoeking inzoomen’ staat
ingesteld; zie hieronder.
2. Verschuiven
Indien de grafische weergavemode ingesteld staat in ‘Verschuiven
mogelijk’ (zie hieronder) dan kan bij ingedrukte linker muisknop het
raamwerk over het grafische scherm in horizontale en verticale richting
verschoven worden.
De muiscursor verandert dan in
Schakelen tussen de grafische weergave modus ‘Rechthoekig
inzoomen’ en ‘Verschuiven mogelijk’
Het schakelen tussen de twee weergavemodussen kan op de volgende drie
wijzen:
a. houdt de ‘ctrl’ toets en rechter muisknop tegelijk ingedrukt.
b. klik op de knop
of
aan de bovenzijde van het grafische scherm.
c. klik op de knop
en klik vervolgens op één van twee onderstaand
getoonde radioknoppen.

De getoonde grootte van de staafbelastingen kan door de gebruiker
aangepast worden m.b.v.
De waarde van de diverse aanpassingsfactoren, voor de verschillende
basisbelastingen en belastingcombinaties, worden bewaard in het
opgeslagen databestand.
Met behulp van de radioknoppen
is het mogelijk te
wisselen tussen BASISbelastingevallen en BelastingCOMBINATIES
(indien er tenminste BelastingCOMBINATIES samengesteld zijn).
Bij het aanvinken van BelastingCOMBINATIE worden de
gecombineerde staafbelastingen alleen getoond. Dit in tegenstelling tot de
optie BASISbelastingevallen waarbij de belastingen ook op grafische
wijze ingevoerd kunnen worden.
Het samenstellen van de BelastingCOMBINATIES dient te geschieden
via het menu 'Belastinggevallen/Belasting Combinaties'
(BelastingCombinaties)

Grafische invoer van de staafbelastingen
Bij het indrukken van de snelknop

verschijnt een extra paneel met

snelknoppen:
.
Als de snelknop
ingedrukt wordt kan door het enkel aanklikken van
een staaf met de muis een VERDEELDE staafbelasting op de
betreffende staaf worden ingevoerd. Bij het enkel aanklikken opent zich
een scherm waarin de numerieke waarden worden gevraagd. Ook kan een
reeds aanwezige belasting worden verwijderd.
Naast het grafische invoerscherm kan ook het numerieke invoerscherm
tegelijk geopend zijn; zie ook Staafbelastingen.
Wijzigingen aangebracht in het grafische invoerscherm worden dan
automatisch doorgegeven en zichtbaar gemaakt in het numerieke
invoerscherm en vice en versa.
Er kunnen meerdere verdeelde belastingen per staaf worden aangebracht.
De keuze wordt gemaakt door een tab aan te klikken. De tabs zijn
voorzien van de tekst “Pos nr. ..”. Het getal geeft aan op welke positie de
betreffende staafbelasting in het numerieke invoerscherm staat. Als alleen
het grafische scherm geopend is heeft dit verder weinig betekenis voor de
gebruiker.
Verder is één tab voorzien van de tekst “Toevoegen”. Hiermee wordt een
staafbelasting toegevoegd.

Verder kan ook eenvoudig een reeds aanwezige staafbelasting worden
verwijderd.
Als de snelknop
ingedrukt wordt kan door het enkel aanklikken van
een staaf met de muis een BLOK staafbelasting op de betreffende staaf
worden ingevoerd. Bij het enkel aanklikken opent zich een scherm waarin
de numerieke waarden worden gevraagd. Ook kan een reeds aanwezige
belasting worden verwijderd.
Naast het grafische invoerscherm kan ook het numerieke invoerscherm
tegelijk geopend zijn; zie ook Staafbelastingen.
Wijzigingen aangebracht in het grafische invoerscherm worden dan
automatisch doorgegeven en zichtbaar gemaakt in het numerieke
invoerscherm en vice en versa.
Er kunnen meerdere blok belastingen per staaf worden aangebracht. De
keuze wordt gemaakt door een tab aan te klikken. De tabs zijn voorzien
van de tekst “Pos nr. ..”. Het getal geeft aan op welke positie de
betreffende staafbelasting in het numerieke invoerscherm staat. Als alleen
het grafische scherm geopend is heeft dit verder weinig betekenis voor de
gebruiker.
Verder is één tab voorzien van de tekst “Toevoegen”. Hiermee wordt een
staafbelasting toegevoegd.
Verder kan ook eenvoudig een reeds aanwezige staafbelasting worden
verwijderd.
Als de snelknop
ingedrukt wordt kan door het enkel aanklikken van
een staaf met de muis een DRIEHOEKS staafbelasting op de
betreffende staaf worden ingevoerd. Bij het enkel aanklikken opent zich
een scherm waarin de numerieke waarden worden gevraagd. Ook kan een
reeds aanwezige belasting worden verwijderd.
Naast het grafische invoerscherm kan ook het numerieke invoerscherm
tegelijk geopend zijn; zie ook Staafbelastingen.
Wijzigingen aangebracht in het grafische invoerscherm worden dan
automatisch doorgegeven en zichtbaar gemaakt in het numerieke
invoerscherm en vice en versa.
Er kunnen meerdere driehoeksbelastingen per staaf worden aangebracht.
De keuze wordt gemaakt door een tab aan te klikken. De tabs zijn
voorzien van de tekst “Pos nr. ..”. Het getal geeft aan op welke positie de
betreffende staafbelasting in het numerieke invoerscherm staat. Als alleen
het grafische scherm geopend is heeft dit verder weinig betekenis voor de
gebruiker.

Verder is één tab voorzien van de tekst “Toevoegen”. Hiermee wordt een
staafbelasting toegevoegd.
Verder kan ook eenvoudig een reeds aanwezige staafbelasting worden
verwijderd.
Als de snelknop
ingedrukt wordt kan door het enkel aanklikken van
een staaf met de muis een WILLEKEURIGE staafbelasting op de
betreffende staaf worden ingevoerd. Bij het enkel aanklikken opent zich
een scherm waarin de numerieke waarden worden gevraagd. Ook kan een
reeds aanwezige belasting worden verwijderd.
Naast het grafische invoerscherm kan ook het numerieke invoerscherm
tegelijk geopend zijn; zie ook Staafbelastingen.
Wijzigingen aangebracht in het grafische invoerscherm worden dan
automatisch doorgegeven en zichtbaar gemaakt in het numerieke
invoerscherm en vice en versa.
Er kan één willekeurige staafbelasting per staaf worden aangebracht
Verder kan ook eenvoudig een reeds aanwezige staafbelasting worden
verwijderd.
Als de snelknop
ingedrukt wordt kan door het enkel aanklikken van
een staaf met de muis een PUNT staafbelasting op de betreffende staaf
worden ingevoerd. Bij het enkel aanklikken opent zich een scherm waarin
de numerieke waarden worden gevraagd. Ook kan een reeds aanwezige
belasting worden verwijderd.
Naast het grafische invoerscherm kan ook het numerieke invoerscherm
tegelijk geopend zijn; zie ook Staafbelastingen.
Wijzigingen aangebracht in het grafische invoerscherm worden dan
automatisch doorgegeven en zichtbaar gemaakt in het numerieke
invoerscherm en vice en versa.
Er kunnen meerdere punt belastingen per staaf worden aangebracht. De
keuze wordt gemaakt door een tab aan te klikken. De tabs zijn voorzien
van de tekst “Pos nr. ..”. Het getal geeft aan op welke positie de
betreffende staafbelasting in het numerieke invoerscherm staat. Als alleen
het grafische scherm geopend is heeft dit verder weinig betekenis voor de
gebruiker.
Verder is één tab voorzien van de tekst “Toevoegen”. Hiermee wordt een
staafbelasting toegevoegd.
Verder kan ook eenvoudig een reeds aanwezige staafbelasting worden
verwijderd.

Als de snelknop
ingedrukt wordt kan door het enkel aanklikken van
een staaf met de muis een MOMENT staafbelasting op de betreffende
staaf worden ingevoerd. Bij het enkel aanklikken opent zich een scherm
waarin de numerieke waarden worden gevraagd. Ook kan een reeds
aanwezige belasting worden verwijderd.
Naast het grafische invoerscherm kan ook het numerieke invoerscherm
tegelijk geopend zijn; zie ook Staafbelastingen.
Wijzigingen aangebracht in het grafische invoerscherm worden dan
automatisch doorgegeven en zichtbaar gemaakt in het numerieke
invoerscherm en vice en versa.
Er kunnen meerdere moment belastingen per staaf worden aangebracht.
De keuze wordt gemaakt door een tab aan te klikken. De tabs zijn
voorzien van de tekst “Pos nr. ..”. Het getal geeft aan op welke positie de
betreffende staafbelasting in het numerieke invoerscherm staat. Als alleen
het grafische scherm geopend is heeft dit verder weinig betekenis voor de
gebruiker.
Verder is één tab voorzien van de tekst “Toevoegen”. Hiermee wordt een
staafbelasting toegevoegd.
Verder kan ook eenvoudig een reeds aanwezige staafbelasting worden
verwijderd.
Als de snelknop
ingedrukt wordt kan door het enkel aanklikken van
een staaf met de muis een TEMPERATUUR staafbelasting op de
betreffende staaf worden ingevoerd. Bij het enkel aanklikken opent zich
een scherm waarin de numerieke waarden worden gevraagd. Ook kan een
reeds aanwezige belasting worden verwijderd.
Naast het grafische invoerscherm kan ook het numerieke invoerscherm
tegelijk geopend zijn; zie ook Staafbelastingen.
Wijzigingen aangebracht in het grafische invoerscherm worden dan
automatisch doorgegeven en zichtbaar gemaakt in het numerieke
invoerscherm en vice en versa.
Er kan slechts één temperatuur belastingen per staaf worden aangebracht.
Verder kan ook eenvoudig een reeds aanwezige staafbelasting worden
verwijderd.
Voor het geval dat een berekening met plastische scharnieren heeft
plaatsgevonden, zie ook Plastische scharnieren, worden in dit scherm in
rood de door het programma aangebrachte plastische staafmomenten
nabij de ontstane plastische scharnieren getoond. Bij de weergegeven
waarde voor de grootte van het plastische moment is de letter P

toegevoegd, teneinde weer te geven dat het een plastisch staafmoment
betreft.

Grafisch kopiëren van staafbelastingen
Van de gevende staaf wordt alleen dat belastingtype naar de ontvangende
staaf gekopieerd dat behoort bij de ingedrukte belastingknop.
Als op de staaf waarnaar toe gekopieerd wordt reeds staafbelastingen
aanwezig zijn, dan wordt door het kopiëren de belasting van de gevende
staaf er aan toegevoegd (dit in afwijking bij het kopiëren van
knoopbelastingen).
Één van de volgende knoppen dient ingedrukt te zijn teneinde het
betreffende staafbelastingtype te kunnen kopiëren:
In het grafische scherm kunnen de diverse staafbelastingen van de ene
naar de andere staaf worden gekopieerd.
Beweeg de muiscursor naar de staaf waarvan de staafbelastingen
gekopieerd dienen te worden

. Als de muiscursor op de staaf

geplaatst is verandert de vorm van de cursor in een kruis:
Door de linker muisknop nu ingedrukt te houden en te verslepen
verandert de muiscursor in de “drag and drop” mode vorm:

Beweeg de “drag and drop” muiscursor, bij een blijvend ingedrukte linker
muisknop, naar de staaf waar naar toe gekopieerd dient te worden:

Laat vervolgens de linker muisknop los. De staafbelastingen worden nu
gekopieerd. Ter bevestiging van het kopiëren klinkt een bescheiden
akoestisch signaal. Als de linker muisknop naast een staaf wordt
losgelaten wordt niets gekopieerd.
Let op!!
Lineair verdeelde staafbelastingen
en temperatuurstaafbelastingen
kunnen ook kopieer worden als de staven van lengte verschillen.
Bij blokvormige staafbelastingen
, driehoeksbelastingen
,
puntvormige staafbelastingen

, momentvormige staafbelastingen

en willekeurig verdeelde belastingen
is alleen kopiëren mogelijk als
de ontvangende staaf de zelfde lengte heeft als de gevende staaf. De reden
hiervoor is dat bij deze typen staafbelastingen ook plaatscoördinaten
langs de staafas ingevoerd dienen te worden.

Sub-selectie zichtbare staven
M.b.v. de knop
kan een sub-selectie gemaakt van het
totaal beschikbare aantal staven of opleggingen welke zichtbaar moeten
zijn; de overige staven en opleggingen blijven dan verborgen (incl. de
eventueel aanwezige staafbelasting).
Deze optie kan gebruikt worden om het scherm minder druk te maken.
M.b.v. de knop
kan de afbeelding worden weggeschreven naar de
vector formaten EMF of WMF
Gebruik de knop
om de figuur op de printer te zetten.

Niet actieve staven
Indien m.b.v. ligging staven één of meerdere staven als niet actief worden
gemarkeerd dan worden de betreffende niet actieve staven door een rode
gestippelde lijn weergegeven.
Let op: de optie ‘Sub-selectie zichtbare staven’ en ‘Niet actieve staven’
staan los van elkaar. Een niet zichtbare staaf wordt in de berekening
betrokken;een niet actieve staaf echter niet.

Weergave niet actieve belasting en/of niet actieve staaf
Indien de staafbelastingen op een bepaalde knoop gedeactiveerd zijn
worden deze in gestippelde gedaante getoond:

; zie voor deze optie van deactiveren
verder Staafbelastingen
Het zelfde geldt voor een staaf, waarop staafbelastingen aangebracht zijn,
die NIET actief is gemaakt bij ligging staven.

M.b.v. de knoppen
kan snel
geschakeld worden tussen de weergave van deze plot van de

staafbelastingen naar plot Knoopbelastingen

2. Plotten van de ingevoerde DYNAMISCHE staafbelastingen
Indien bij Type berekening is gekozen voor een dynamische berekening
(Directe dynamische analyse of Multi Modale Respons Analyse) dan
wordt in relatie tot de ingevoerde tijdsbelastingsfactoren het venster
uitgebreid met een paneel onderaan.
Met een aantal tabs voor verschillende tijdstippen.
Als geheugensteuntje kan met behulp van de knop
de ingevoerde tijd-belastingsfactor verdeling grafisch worden
weergegeven.
Met behulp van de knop
kunnen de ingevoerde
statische staafbelastingen getoond worden (de belastingsfactor is dan
gelijk aan één); de tabs zijn dan niet meer zichtbaar.
Met behulp van de knop
kan een soort tekenfilm met de
verschillende belastingen op verschillende tijdstippen worden getoond.

Indien de tijd-belastingsfactor verdeling nog niet ingevoerd zijn dan
verschijnt onderstaand medeling:

Sluiten van het scherm
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden alle
aangebrachte wijzigingen binnen dit grafische scherm bewaard.
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden
aangebrachte wijzigingen binnen dit grafische scherm NIET bewaard. De

voor het openen van dit scherm aanwezige data wordt dan hersteld tot de
oorspronkelijke inhoud.
Dit scherm ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit.
Zie verder ook: plot Geometrie en plot Knoopbelastingen

Plotten van de STAAFBELASTINGEN op het
raamwerk; 3 dimensionaal
Met behulp van deze optie kan een plaatje worden gemaakt van de
staafbelastingen van het gehele raamwerk per BASISbelastinggeval.

Door het aanklikken met de muis van de tabbladen aan de onderzijde van
de figuur kan eenvoudig worden gekozen tussen het betreffende
BASISbelastinggeval.
De richting van de getoonde staafbelastingen t.o.v. de LOKALE
staafassen kan gekozen worden m.b.v. de radioknoppen boven rechts op
het scherm. Alles tegelijk in alle richtingen tonen zou al vlug
onoverzichtelijk worden.
Door het aanklikken van de knop
opent zich een scherm waarin
aangegeven kan worden wat wel en niet zichtbaar is.

Door de muis te laten rusten op het pijltje van de staafbelasting wordt de
numerieke waarde voor de betreffende staafbelasting getoond.
Dubbel klikken op het pijltje van de belasting opent een schermpje
waarmee de waarde voor de betreffende staafbelasting kracht kan worden
aangepast.
Met behulp van de radioknoppen
is het mogelijk te
wisselen tussen BASISbelastingevallen en BelastingCOMBINATIES
(indien er tenminste BelastingCOMBINATIES samengesteld zijn).
Bij het aanvinken van BelastingCOMBINATIE worden de
gecombineerde staafbelastingen alleen getoond. Dit in tegenstelling tot de
optie BASISbelastingevallen waarbij de belastingen ook op grafische
wijze ingevoerd kunnen worden.
Het samenstellen van de BelastingCOMBINATIES dient te geschieden
via het menu 'Belastinggevallen/Belasting Combinaties'
(BelastingCombinaties).
De getoonde grootte van de staafbelastingen kan door de gebruiker
aangepast worden m.b.v.
De waarde van de diverse aanpassingsfactoren, voor de verschillende
basisbelastingen en belastingcombinaties, worden bewaard in het
opgeslagen databestand.

Lokaliseren van het raamwerk op het scherm
1. Inzoomen
Inzoomen in het beeld kan op drie verschillende wijzen:
1.1 Maak gebruik van
en
om de figuur met een bepaalde
stapgrootte respectievelijk te vergroten en te verkleinen. (druk de rechter
muisknop in voor de oorspronkelijke figuur: ‘redraw’)
1.2 M.b.v. het muiswiel kan op deze wijze ook als alternatief in- en
uitgezoomd worden.
1.3 Gebruik de linker muisknop en trek een rechthoek om het gebied
dat vergroot moet worden. Deze laatste optie functioneert alleen als
de grafische weergavemode ‘Rechthoeking inzoomen’ staat
ingesteld; zie hieronder.
2. Verschuiven

Indien de grafische weergavemode ingesteld staat in ‘Verschuiven
mogelijk’ (zie hieronder) dan kan bij ingedrukte linker muisknop het
raamwerk over het grafische scherm in horizontale en verticale richting
verschoven worden.
De muiscursor verandert dan in
Schakelen tussen de grafische weergave modus ‘Rechthoekig
inzoomen’ en ‘Verschuiven mogelijk’
Het schakelen tussen de twee weergavemodussen kan op de volgende drie
wijzen:
a. houdt de ‘ctrl’ toets en rechter muisknop tegelijk ingedrukt.
b. klik op de knop
of
of
aan de
rechterzijde van het grafische scherm.
c. klik op de knop
en klik vervolgens op één van twee onderstaand
getoonde radioknoppen.

Invoer staafbelastingen in het grafische scherm.
Naast de numerieke invoer Staafbelastingen 3D kunnen in het grafische
scherm ook direct de staafbelastingen worden ingevoerd, door te klikken
op de knop
De volgende vier knoppen worden dan zichtbaar:
Door op één van deze knoppen te klikken wordt een keuze gemaakt voor
het betreffende type staafbelasting.
De schermcursor krijgt een andere gedaante om aan te geven welk type
belasting ingevoerd kan worden.
Door met de aangepaste cursor op een staaf te klikken wordt een scherm
geopend waarin de waarden voor de betreffende staafbelasting ingevoerd
kunnen worden.
Let op: de richting waarin de staafbelasting werkt wordt bepaald door de
keuze welke in onderstaand veld is gemaakt (rechts boven in het grafische
scherm):

Alleen die staafbelastingen worden getoond welke georiënteerd zijn in de
richting van de gemaakte keuze in het bovenstaande veld.

Grafisch kopiëren van staafbelastingen
Van de gevende staaf wordt alleen dat belastingtype naar de ontvangende
staaf gekopieerd dat behoort bij de ingedrukte belastingknop.
Als op de staaf waarnaar toe gekopieerd wordt reeds staafbelastingen
aanwezig zijn, dan wordt door het kopiëren de belasting van de gevende
staaf er aan toegevoegd (dit in afwijking bij het kopiëren van
knoopbelastingen).
Één van de volgende knoppen dient ingedrukt te zijn teneinde het
betreffende staafbelastingtype te kunnen kopiëren:
In het grafische scherm kunnen de diverse staafbelastingen van de ene
naar de andere staaf worden gekopieerd.
Beweeg de muiscursor naar de staaf waarvan de staafbelastingen

gekopieerd dienen te worden

Als de muiscursor op de staaf

geplaatst is verandert de vorm van de cursor in een kruis:
Door de linker muisknop nu ingedrukt te houden en te verslepen
verandert de muiscursor in de “drag and drop” mode vorm:

Beweeg de “drag and drop” muiscursor, bij een blijvend ingedrukte linker
muisknop, naar de staaf waar naar toe gekopieerd dient te worden:
Laat vervolgens de linker muisknop los. De staafbelastingen worden nu
gekopieerd. Ter bevestiging van het kopiëren klinkt een bescheiden
akoestisch signaal. Als de linker muisknop naast een staaf wordt
losgelaten wordt niets gekopieerd.

Let op!!
Lineair verdeelde staafbelastingen

en temperatuurstaafbelastingen

kunnen ook gekopieerd worden als de staven van lengte verschillen.
Bij puntvormige
staafbelastingen en willekeurig verdeelde
belastingen
is alleen kopiëren mogelijk als de ontvangende staaf de
zelfde lengte heeft als de gevende staaf. De reden hiervoor is dat bij deze
typen staafbelastingen ook plaatscoördinaten langs de staafas ingevoerd
dienen te worden.

Meerdere schermen tegelijk geopend
Het kan handig zijn de volgende schermen tegelijk open te hebben:
Staafbelastingen in combinatie met dit grafische scherm.
Wanneer men in het betreffende numerieke invoerscherm een waarde
wijzigt of toegevoegd dan is het resultaat hiervan zichtbaar in het
grafische scherm; als de numerieke en grafische schermen tegelijk
geopend zijn worden deze door het programma automatisch gekoppeld.
Voor een beschrijving van de oriëntatie in het 3D model zie verder
camera model

Sub-selectie zichtbare staven
M.b.v. de knop
kan een sub-selectie gemaakt van het totaal
beschikbare aantal staven welke zichtbaar moeten zijn; de overige staven
blijven dan verborgen (incl. de eventueel aanwezige staafbelasting).
Deze optie kan gebruikt worden om het scherm minder druk te maken.

Niet actieve staven
Indien m.b.v. ligging staven één of meerdere staven als niet actief worden
gemarkeerd dan worden de betreffende niet actieve staven door een rode
gestippelde lijn weergegeven.
Let op: de optie ‘Sub-selectie zichtbare staven’ en ‘Niet actieve staven’
staan los van elkaar. Een niet zichtbare staaf wordt in de berekening
betrokken;een niet actieve staaf echter niet.

Weergave niet actieve belasting en/of niet actieve staaf
Indien de staafbelastingen op een bepaalde knoop gedeactiveerd zijn
worden deze in gestippelde gedaante getoond:

; zie voor deze optie van deactiveren
verder Staafbelastingen.
Het zelfde geldt voor een staaf, waarop staafbelastingen aangebracht zijn,
die NIET actief is gemaakt bij ligging staven.

M.b.v. de knoppen
kan snel
geschakeld worden tussen de weergave van deze plot van de
staafbelastingen naar plot Knoopbelastingen
Zie verder ook: 3 Dimensionale weergave, plotten krachtsverdeling totale
raamwerk, plotten COMBINATIEstaaf of plotten per staaf
Zie voor een numeriek uitvoer: numerieke uitvoer

Plotten van de KNOOPbelastingen op het raamwerk; 2
dimensionaal, tevens grafische invoer
De knoopbelastingen kunnen STATISCH zijn of variable voor een
DYNAMISCHE berekening; zie voor de keuze Type berekening.

1. Plotten invoer van de STATISCHE knoopbelastingen
Met behulp van deze optie kan een plaatje worden gemaakt van de
knoopbelastingen per BASISbelastinggeval op het raamwerk.

De verschillende opties voor de besturing van het plotten gebeurt door
middel van de snelknoppen op het volgende paneel:
.
Door op deze knoppenbalk dubbel te klikken kan deze versleept worden
naar een willekeurige positie op het scherm. Het hernieuwd dubbel

klikken heeft tot gevolg dat de oorspronkelijk vorm en positie weer wordt
ingenomen.
Door het aanklikken met de muis van de tabbladen aan de onderzijde van
de figuur kan eenvoudig worden gekozen tussen de
basisbelastinggevallen.
Met behulp van
(gereedschappen) kan o.a. ingesteld worden of de
staaf- en knoopnummers en de grootte van de verschillende
knoopbelastingen moeten worden afgebeeld.
Ook kan de figuur beeldvullend worden afgebeeld (verschillende schaal
in X- en Y- richting) of met gelijke schalen in X- en Y- richting. Verder
kan hier worden afgekruist of bij het afdrukken op papier de figuur staand
of liggend moet worden afgedrukt.
Het type en grootte van het font kan ook nader worden ingesteld. Dit kan
aardig zijn om een persoonlijk cachet aan de figuren te geven, maar het
kan vooral nuttig zijn bij afdrukken op papier. Niet elke printerdriver
geeft resultaten die voldoende lijken op het resultaat op het beeldscherm.
Door het aanklikken van
wordt de grafiek gekopieerd naar het
klembord van Windows. Hier vanaf kan het dan eenvoudig geplakt
worden naar andere toepassingen; b.v. in een ander document in een
tekstverwerker. Via de knop
bij de in het programma ingebouwde
teksteditor kan een in het klembord opgeslagen tekst of figuur in het
betreffende document worden geplakt (op de plaats van de cursor).
Al of niet beeldvullend afbeelden
M.b.v. het keuzevakje
kan worden bepaald of de afbeelding al
of niet beeldvullend getoond dient te worden.
Bij de keuze voor beeldvullend wordt de figuur zodanig geschaald dat het
tekenoppervlak maximaal wordt benut. In het algemeen heeft dit tot het
gevolg dat de schaal in X- en Y- richting verschillend is. Hierdoor kan de
figuur wat “vertekend” overkomen (dit is de default stand).
Bij de keuze voor niet beeldvullend wordt één schaal gebruikt voor zowel
de X-, als de Y- richting. De figuur heeft nu juiste proporties, er wordt
echter geen optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare tekenruimte
(soms wordt de figuur wel wat erg klein).
Deze keuze kan ook worden gemaakt via de knop
(gereedschappen).

Lokaliseren van het raamwerk op het scherm
1. Inzoomen

Inzoomen in het beeld kan op drie verschillende wijzen:
1.1 Maak gebruik van
en
om de figuur met een bepaalde
stapgrootte respectievelijk te vergroten en te verkleinen. (druk de rechter
muisknop in voor de oorspronkelijke figuur: ‘redraw’)
1.2 M.b.v. het muiswiel kan op deze wijze ook als alternatief in- en
uitgezoomd worden.
1.3 Gebruik de linker muisknop en trek een rechthoek om het gebied
dat vergroot moet worden. Deze laatste optie functioneert alleen als
de grafische weergavemode ‘Rechthoeking inzoomen’ staat
ingesteld; zie hieronder.
2. Verschuiven
Indien de grafische weergavemode ingesteld staat in ‘Verschuiven
mogelijk’ (zie hieronder) dan kan bij ingedrukte linker muisknop het
raamwerk over het grafische scherm in horizontale en verticale richting
verschoven worden.
De muiscursor verandert dan in
Schakelen tussen de grafische weergave modus ‘Rechthoekig
inzoomen’ en ‘Verschuiven mogelijk’
Het schakelen tussen de twee weergavemodussen kan op de volgende drie
wijzen:
a. houdt de ‘ctrl’ toets en rechter muisknop tegelijk ingedrukt.
b. klik op de knop
of
aan de bovenzijde van het grafische scherm.
c. klik op de knop
en klik vervolgens op één van twee onderstaand
getoonde radioknoppen.

De getoonde grootte van de knoopbelastingen kan door de gebruiker
aangepast worden m.b.v.
De waarde van de diverse aanpassingsfactoren, voor de verschillende
basisbelastingen en belastingcombinaties, worden bewaard in het
opgeslagen databestand.
Gebruik de knop

om de figuur op de printer te zetten.

Met behulp van de radioknoppen
is het mogelijk te
wisselen tussen BASISbelastingevallen en BelastingCOMBINATIES
(indien er tenminste BelastingCOMBINATIES samengesteld zijn).
Bij het aanvinken van BelastingCOMBINATIE worden de
gecombineerde knoopbelastingen alleen getoond. Dit in tegenstelling tot
de optie BASISbelastingevallen waarbij de belastingen ook op grafische
wijze ingevoerd kunnen worden.
Het samenstellen van de BelastingCOMBINATIES dient te geschieden
via het menu 'Belastinggevallen/Belasting Combinaties'
(BelastingCombinaties).

Grafische invoer van de knoopbelastingen
Bij het indrukken van de snelknop

verschijnt een extra paneel met

snelknoppen:
waarmee de drie typen knoopbelastingen op een
grafische wijze kunnen worden ingevoerd. Door tevens het numerieke
invoerscherm geopend te hebben kan tegelijk zowel op een grafische als
numerieke wijze de knoopbelastingen worden ingevoerd; zie ook
Knoopbelastingen
Een wijziging in het grafische invoerscherm wordt weergegeven in het
numerieke invoerscherm en vice versa.
Door op deze knoppenbalk dubbel te klikken kan deze versleept worden
naar een willekeurige positie op het scherm. Het hernieuwd dubbel
klikken heeft tot gevolg dat de oorspronkelijk vorm en positie weer wordt
ingenomen.
Als de snelknop
ingedrukt wordt kan door het aanklikken van een
knoop met de muis een PUNTLAST op de knoop in X-richting worden
ingevoerd. Door te dubbelklikken met de muis kan de grootte van de
puntlast worden opgegeven of de knoopbelasting worden verwijderd. Bij
een positieve waarde voor de knoopkracht wijst de krachtvector in de
positieve richting van de globale X-as.
Als de snelknop
ingedrukt wordt kan door het aanklikken van een
knoop met de muis een PUNTLAST op de knoop in Y-richting worden
ingevoerd. Door te dubbelklikken met de muis kan de grootte van de
puntlast worden opgegeven of de knoopbelasting worden verwijderd. Bij
een positieve waarde voor de knoopkracht wijst de krachtvector in de
positieve richting van de globale Y-as.

Als de snelknop
ingedrukt wordt kan door het aanklikken van een
knoop met de muis een MOMENT op de knoop worden ingevoerd. Door
te dubbelklikken met de muis kan de grootte van het moment worden
opgegeven of de knoopbelasting worden verwijderd. Bij een positieve
waarde voor het moment draait het moment van de positieve globale X-as
naar de eveneens positieve globale Y-as.
Voor het geval dat een berekening met plastische scharnieren heeft plaats
gevonden, zie ook Plastische scharnieren, zullen de ontstane plastische
knoopmomenten in de kleur rood worden getoond. Bij de weergave van
de grootte van het plastische knoopmoment is de letter P toegevoegd,
teneinde aan te geven dat het een plastisch knoopmoment betreft.

Grafisch kopiëren van knoopbelastingen
Indien de volgende knop (linker)
is ingedrukt kunnen, in
het grafische scherm, de diverse knoopbelastingen van de ene naar de
andere knoop worden gekopieerd:
Beweeg de muiscursor naar de knoop waarvan de knoopbelastingen
gekopieerd dienen te worden
Door de linker muisknop nu ingedrukt te houden en te verslepen
verandert de muiscursor in de “drag and drop” mode vorm:

Beweeg de “drag and drop” muiscursor, bij een blijvend ingedrukte linker
muisknop, naar de knoop waar naar toe gekopieerd dient te worden:

Laat vervolgens de linker muisknop los. De knoopbelastingen worden nu
gekopieerd. Ter bevestiging van het kopiëren klinkt een bescheiden
akoestisch signaal. Als de linker muisknop naast een knoop wordt
losgelaten wordt niets gekopieerd.
Let op!!
Alle knoopbelastingen worden van de gevende knoop naar de
ontvangende knoop gekopieerd en overschrijven daarbij eventueel reeds

aanwezige knoopbelastingen (dit in afwijking bij het kopiëren van
staafbelastingen).
Indien de knoopbelastingen op een bepaalde knoop gedeactiveerd zijn
worden deze in gestippelde gedaante getoond:
optie van deactiveren verder Knoopbelastingen

; zie voor deze

M.b.v. de knoppen
kan snel
geschakeld worden tussen de weergave van deze plot van de
knoopbelastingen naar plot Staafbelastingen
Niet actieve staven
Indien m.b.v. ligging staven één of meerdere staven als niet actief worden
gemarkeerd dan worden de betreffende niet actieve staven door een rode
gestippelde lijn weergegeven.

2. Plotten van de ingevoerde DYNAMISCHE knoop
Indien bij Type berekening is gekozen voor een dynamische berekening
(Directe dynamische analyse of Multi Modale Respons Analyse) dan
wordt in relatie tot de ingevoerde tijdsbelastingsfactoren het venster
uitgebreid met een paneel onderaan.
Met een aantal tabs voor verschillende tijdstippen.
Als geheugensteuntje kan met behulp van de knop
de ingevoerde tijd-belastingsfactor verdeling grafisch worden
weergegeven.
Met behulp van de knop
kunnen de ingevoerde
statische knoopbelastingen getoond worden (de belastingsfactor is dan
gelijk aan één); de tabs zijn dan niet meer zichtbaar.
Met behulp van de knop
kan een soort tekenfilm met de
verschillende belastingen op verschillende tijdstippen worden getoond.

Indien de tijd-belastingsfactor verdeling nog niet ingevoerd zijn dan
verschijnt onderstaand medeling:

Sluiten van het scherm
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden alle
aangebrachte wijzigingen binnen dit grafische scherm bewaard.

Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden
aangebrachte wijzigingen binnen dit grafische scherm NIET bewaard. De
voor het openen van dit scherm aanwezige data wordt dan hersteld tot de
oorspronkelijke inhoud.
Dit scherm ondersteund ”Undo/Redo” functionaliteit..
Zie verder ook: plot Geometry en plot Staafbelastingen

Plotten van de KNOOPBELASTINGEN van het
raamwerk; 3 dimensionaal
Met behulp van deze optie kan een plaatje worden gemaakt van de
knoopbelastingen van het gehele raamwerk per BASISbelastinggeval.

Door het aanklikken met de muis van de tabbladen aan de onderzijde van
de figuur kan eenvoudig worden gekozen tussen het betreffende
BASISbelastinggeval.
Door de muis te laten rusten op een knoop wordt de numerieke waarde
voor de betreffende knoopbelasting getoond.
Dubbel klikken op een knoop opent een schermpje waarmee de waarde
voor de betreffende knoopkracht kan worden aangepast.
Met behulp van de radioknoppen
is het mogelijk te
wisselen tussen BASISbelastingevallen en BelastingCOMBINATIES

(indien er tenminste BelastingCOMBINATIES samengesteld zijn).
Bij het aanvinken van BelastingCOMBINATIE worden de
gecombineerde knoopbelastingen alleen getoond. Dit in tegenstelling tot
de optie BASISbelastingevallen waarbij de belastingen ook op grafische
wijze ingevoerd kunnen worden.
Het samenstellen van de BelastingCOMBINATIES dient te geschieden
via het menu 'Belastinggevallen/Belasting Combinaties'
(BelastingCombinaties).
De getoonde grootte van de knoopbelastingen kan door de gebruiker
aangepast worden m.b.v.
De waarde van de diverse aanpassingsfactoren, voor de verschillende
basisbelastingen en belastingcombinaties, worden bewaard in het
opgeslagen databestand.

Lokaliseren van het raamwerk op het scherm
1. Inzoomen
Inzoomen in het beeld kan op drie verschillende wijzen:
1.1 Maak gebruik van
en
om de figuur met een bepaalde
stapgrootte respectievelijk te vergroten en te verkleinen. (druk de rechter
muisknop in voor de oorspronkelijke figuur: ‘redraw’)
1.2 M.b.v. het muiswiel kan op deze wijze ook als alternatief in- en
uitgezoomd worden.
1.3 Gebruik de linker muisknop en trek een rechthoek om het gebied
dat vergroot moet worden. Deze laatste optie functioneert alleen als
de grafische weergavemode ‘Rechthoeking inzoomen’ staat
ingesteld; zie hieronder.
2. Verschuiven
Indien de grafische weergavemode ingesteld staat in ‘Verschuiven
mogelijk’ (zie hieronder) dan kan bij ingedrukte linker muisknop het
raamwerk over het grafische scherm in horizontale en verticale richting
verschoven worden.
De muiscursor verandert dan in
Schakelen tussen de grafische weergave modus ‘Rechthoekig
inzoomen’ en ‘Verschuiven mogelijk’

Het schakelen tussen de twee weergavemodussen kan op de volgende drie
wijzen:
a. houdt de ‘ctrl’ toets en rechter muisknop tegelijk ingedrukt.
b. klik op de knop
of
of
aan de
rechterzijde van het grafische scherm.
c. klik op de knop
en klik vervolgens op één van twee onderstaand
getoonde radioknoppen.

Invoer knoopbelastingen in het grafische scherm.
Naast de numerieke invoer Knoopbelastingen 3D kunnen in het
grafische scherm ook direct de knoopbelastingen worden ingevoerd, door
te klikken op de knop
.
De volgende zes knoppen worden dan zichtbaar:
. Door
op één van deze knoppen te klikken wordt een keuze gemaakt voor de
richting van de knoopbelasting (volgens het globale assenstelesel)
De schermcursor krijgt een andere gedaante om aan te geven welk type
belasting ingevoerd kan worden.
Door met de aangepaste cursor op een knoop te klikken wordt een scherm
geopend waarin de waarde voor de betreffende knoopbelasting ingevoerd
kunnen worden.
Grafisch kopiëren van knoopbelastingen
Indien de volgende knop (linker)
is ingedruk
dan kunnen, in het grafische scherm, de diverse knoopbelastingen van de
ene naar de andere knoop worden gekopieerd:
Beweeg de muiscursor naar de knoop waarvan de knoopbelastingen
gekopieerd dienen te worden
.
Door de linker muisknop nu ingedrukt te houden en te verslepen
verandert de muiscursor in de “drag and drop” mode vorm:

Beweeg de “drag and drop” muiscursor, bij een blijvend ingedrukte linker
muisknop, naar de knoop waar naar toe gekopieerd dient te worden:

Laat vervolgens de linker muisknop los. De knoopbelastingen worden nu
gekopieerd. Ter bevestiging van het kopiëren klinkt een bescheiden
akoestisch signaal. Als de linker muisknop naast een knoop wordt
losgelaten wordt niets gekopiëerd.
Indien de knoopbelastingen op een bepaalde knoop gedeactiveerd zijn
worden deze in gestippelde gedaante getoond:
voor deze optie van deactiveren verder Knoopbelastingen 3D

; zie

Let op!!
Alle knoopbelastingen worden van de gevende knoop naar de
ontvangende knoop gekopieerd en overschrijven daarbij eventueel reeds
aanwezige knoopbelastingen (dit in afwijking bij het kopiëren van
staafbelastingen).
Meerdere schermen tegelijk geopend
Het kan handig zijn de volgende schermen tegelijk open te hebben:
Knoopbelastingen in combinatie met dit grafische scherm.
Wanneer men in in het betreffende numerieke invoerscherm een waarde
wijzigt of toegevoegd dan is het resultaat hiervan zichtbaar in het
grafische scherm; als de numerieke en grafische schermen tegelijk
geopend zijn worden deze door het programma automatisch gekoppeld.
Voor een beschrijving van de oriëntatie in het 3D model zie verder
camera model
Niet actieve staven
Indien m.b.v. ligging staven één of meerdere staven als niet actief worden
gemarkeerd dan worden de betreffende niet actieve staven door een rode
gestippelde lijn weergegeven.

Zie verder ook: 3 Dimensionale weergave, plotten krachtsverdeling totale
raamwerk, plotten COMBINATIEstaaf of plotten per staaf
Zie voor een numeriek uitvoer: numerieke uitvoer

Plotten krachtsverdeling per staaf; 2
dimensionaal
Met behulp van deze optie kan een plaatje worden gemaakt van de
momenten- dwarskrachten- en normaalkrachten lijnen per
BASISbelastinggeval en belastingCOMBINATIE van een ENKELE
staaf:
Voor elastische spanningsberekeningen, zie verder Spanningen, wordt
tevens het spanningsverloop afgebeeld in lengterichting van de staaf.
Verder kan de grootte van de eenheidscontrole worden afgebeeld.
Waarden voor de eenheidscontroles <= 1 voldoen aan de sterktecriteria;
voor de eenheidscontroles > 1 voldoen NIET aan de sterktecriteria.

-- De keuze tussen deze grootheden geschiedt m.b.v. tabs aan de rechter
onderzijde van het betreffende scherm
-- Als voor de betreffende staaf gekozen is voor een doorsnedecontrole
volgens Eurocode 3 (staal) dan zijn alleen de tabs “Krachtswerking” en
“Eindheidscontrole” toegankelijk
-- Als voor de betreffende staaf één of meer betonnen staven met
wapening aanwezig zijn de volgende tabbladen beschikbaar:

-- Door het aanklikken met de muis van de tabbladen aan de onderzijde
van de figuur kan eenvoudig worden gekozen tussen het betreffende
BASISbelastinggeval of belastingCOMBINATIE
.
-- Het staafnummer kan worden gekozen door het aanklikken van het

betreffende nummer in de aanwezige “drop-down list”

.

Functie van de knoppen
Door het aanklikken van
wordt de grafiek gekopieerd naar het
klembord van Windows. Hier vanaf kan het dan eenvoudig geplakt
worden naar andere toepassingen; b.v. in een ander document in een
tekstverwerker.
Door het aanklikken van de knop
kan de grafiek in een vectorformaat
(WMF of EMF metafile formaat) als bestand worden weggeschreven.
Gebruik

om de figuur op de printer te zetten.

Het type en grootte van het font kan m.b.v. de knop
nader worden
ingesteld. Dit kan aardig zijn om een persoonlijk cachet aan de figuren te
geven, maar het kan vooral nuttig zijn bij afdrukken op papier. Niet elke
printerdriver geeft resultaten die voldoende lijken op het resultaat op het
beeldscherm. M.b.v. deze knop kan tevens het grafische uitvoerformaat
van de getallen en het type arcering ingesteld worden.

Richtingen van de staafassen
De richting van de lokale staafas (ligging knopen van links naar rechts of
van rechts naar links genummerd) bepaalt ook het teken van bij voorbeeld
de momentenlijn (deze tekenwisseling geldt natuurlijk ook voor de andere
rekenresultaten); zie hieronder:

Waarschuwing !!
Het eenvoudig veranderen van de staafrichting door knoop i en knoop j
om te verwisselen heeft tot gevolg dat de lokale staafas wordt omgekeerd
in zijn positieve richting. De “BOVEN- en ONDER”zijde wordt dan ook
omgewisseld. De tekens van de moment-, dwarskracht- en
normaalkrachtlijnen krijgen bij omkering van het lokale assenstelsel een
ander teken. Zie ook: Lokale assenstelsel
Dit geldt ook voor de berekende spanningen. Natuurlijk geldt dit ook voor
de omhullenden.

Getoonde staafbelastingen

Getoonde spanningsverdeling

Getoonde benodigde wapening bij staaf met wapening

Weergave figuren
M.b.v. de knop
kan o.a. ingesteld worden hoe de figuren met
rekenresultaten worden afgebeeld. Er zijn vier mogelijkheden:

Bij de optie “Regenboogkleuren” wordt tussen de minimale en maximale
waarden een kleurenschaal toegepast van het spectrum van wit licht
tussen de golflengten 380 nm (violet) en 760 nm (rood).

Bij de afbeelding van eenheidscontroles worden bij het afvinken van
waarden kleiner
dan 1 kleurnuances van groen gebruikt; voor waarden groter dan 1
kleurnuances in rood. Waarden voor de eenheidscontroles <= 1 voldoen
aan de sterktecriteria; voor de eenheidscontroles > 1 voldoen NIET aan de
sterktecriteria.
Als dit keuzevakje niet afgevinkt is wordt één van de andere kleurpaletten
gebuikt.
Grafische afbeelding momenten- , dwarskrachten- en normaalkrachten
lijnen verschillend tonen
De wijze van afbeelding van de krachtverdeling (momenten,
dwarskrachten en normaalkrachten) is een kwestie van gewoontes c.q.
afspraken.
Bij de diverse grafische schermen, waarin de berekende krachtsverdeling
wordt getoond, kan m.b.v. de knoppen
het teken van de getoonde
waarden worden omgedraaid.
Dit wordt hieronder geïllustreerd aan de hand van onderstaand eenvoudig
voorbeeld.

Aanwezige belastingen

Mogelijk weergave van de dwarskrachtenlijn (de standaardwijze in het programma),

met als voordeel dat de richting van de puntlast en de 2 oplegreacties
overeenkomen met de werkelijkheid.

Alternatieve weergave van de dwarskrachtenlijn, ,
met als

nadeel dat de richtingen nu niet meer kloppen met de richting van
de belastingen en oplegkrachten,
maar het komt daarentegen wel overeen met de positieve richting van de
krachtwerking t.o.v. de positieve oppervlaktenormaal.

Mogelijk weergave van de momentenlijn (de standaardwijze in het programma),

Alternatieve weergave van de momentenlijn

Weergave mogelijkheden bij een 2D dynamische berekening
Indien bij type berekening gekozen is voor een dynamische analyse dan
kunnen de rekenresultaten als functie van de tijd worden afgebeeld.
Daartoe is het onderstaande paneel, aan de onderzijde van het plotscherm,
bij een dynamische analyse toegevoegd:

In het bovenstaande voorbeeld zijn 25 tabs (tijdstippen) aanwezig waarop
de betreffende rekenresultaten kunnen worden getoond.
Dit aantal kan bij Besturingsdata t.b.v. ‘Directe Dynamische Analyse’ of
Besturingsdata t.b.v. ‘Multi Modale Response Dynamische Analyse’
worden ingesteld:
Dit aantal tabs is een sub-selectie vanuit de 500 bewaarde
rekentijdstippen.

Via de combobox
kan, als alternatief op de tabs, een keuze
worden gemaakt uit het totale aantal van 500 bewaarde tijdstippen
M.b.v. de knop
kunnen de verschillende rekenresultaten
achtereenvolgens automatisch worden getoond.
M.b.v. de spinknop
kan de snelheid
van de weergave verlaagd of verhoogd worden.
Indien de knop
is ingedrukt (t.p.v.de linker-bovenzijde van
het scherm), dan is de knop

beschikbaar.

Indien deze knop
ingedrukt is, dan wordt een ‘animated’ GIF
afbeelding vervaardigd. Als dit gereed is kan deze figuur worden

opgeslagen.

M.b.v. de knop
kunnen de maximale waarden, op
een zeker tijdstip, uit de 500 bewaarde tijdstippen worden bepaald en
afgebeeld.
Het bepalen van de maximale waarden kan op de ‘Momenten’,
‘Dwarskrachten’ of ‘Normaalkrachten’ gebaseerd worden (standaard
geschiedt dit via de ‘Momenten’).
De maxima kunnen, afhankelijk van het type krachtverdeling, op
verschillende tijdstippen aanwezig zijn. De weergeven ‘Momenten’,
‘Dwarskrachten’ en ‘Normaalkrachten’ blijven bij elkaar horen (op het
zelfde tijdstip).
Indien bij Belastingfactor voor dynamische belastingen voor
basisbelastinggeval 1 gekozen is voor alleen een statische berekening dan
is de uitvoer op verschillende tijdstippen, voor dit basisbelastinggeval 1,
niet beschikbaar.

Diversen
Als de optie Numerieke en grafische schermen tegelijk geopend afgevinkt
is, dan kan m.b.v. het andere geopende scherm, met de geometrie van het
raamwerk, door het klikken met de muis op een bepaalde staaf de keuze
in het andere scherm met grafisch weergegeven rekenresultaten beïnvloed
worden. Tussen de twee geopende schermen is dus een onderlinge
communicatie over en weer mogelijk.
Niet actieve staven
Indien m.b.v. ligging staven één of meerdere staven als niet actief worden
gemarkeerd dan worden de betreffende niet actieve staven aangeduid in
het onderstaand getoonde numerieke weergave:

Zie verder ook: plotten krachtsverdeling totale raamwerk of plotten
COMBINATIEstaaf

Plotten krachtsverdeling per staaf; 3 dimensionaal
Met behulp van deze optie kan een plaatje worden gemaakt van de
momenten- dwarskrachten- en normaalkrachten lijnen per
BASISbelastinggeval en belastingCOMBINATIE van een ENKELE
staaf:
Voor elastische spanningsberekeningen, zie verder Spanningen, wordt
tevens het spanningsverloop afgebeeld in lengterichting van de staaf. Verder
kan de grootte van de eenheidscontrole worden afgebeeld. Waarden voor de
eenheidscontroles <= 1 voldoen aan de sterktecriteria; voor de
eenheidscontroles > 1 voldoen NIET aan de sterktecriteria.

De keuze tussen deze grootheden geschiedt m.b.v. tabs aan de rechter
onderzijde van het betreffende scherm

-- Als voor de betreffende staaf gekozen is voor een doorsnedecontrole
volgens Eurocode 3 (staal) dan zijn alleen de tabs “Momenten” en
Krachten” en “Eindheidscontrole” toegankelijk
-- Als voor de betreffende staaf gekozen is voor een doorsnedecontrole
volgens Eurocode 2 (beton) dan zijn alleen de tabs “Momenten” en
Krachten” en “Wapening” toegankelijk
-- Als het keuzevakje
, bij de invoer van de
staafeigenschappen aangevinkt is, wordt de momentenlijn in ongunstige over
de netto hoogte van de doorsnede verschoven; zie ook Theorie 2D (paragraaf
12).
Indien de dwarskrachtwapening volgens NEN-EN 1992-1-1 berekend
wordt, als het keuzevakje
aangevinkt is, ook de
dwarskrachtlijn nabij de steunpunten afgesnoten.

Voorbeeld van verschoven momentenlijn

Voorbeeld van de dwarskrachtverdeling lijnen welke afgekapt zijn nabij de
uiteinden van de staaf
Zie voor de afbeelding van de berekende hoeveelheid Wapening 3D

-- Als voor de betreffende staaf in het scherm Eigenschappen 3D in de kolom

voor de welvingsconstante H waarden <> 0 ingevoerd zijn,
wordt rekening gehouden met verhinderde welving (paragraaf 5) aan de

uiteinden van de staaf (ook afhankelijk van de keuze in de kolom
).
Bij de weergave van het wringmoment worden dan naast het St.Venant
moment ook het Welvingsmoment en Bi-moment afgebeeld; zie onderstaand
voorbeeld ter illustratie:

Voorbeeld van verloop langs staafas van: St.Venant moment (Tt,x), Welvingsmoment (Tw,x) en Bimoment (Bx); welving aan weerszijden verhinderd

Voorbeeld van verloop langs staafas van: St.Venant moment (Tt,x), Welvingsmoment (Tw,x) en Bimoment (Bx); welving aan rechterzijde verhinderd

Functie van de knoppen
Door het aanklikken van
met de muis van de tabbladen aan de onderzijde
van de figuur kan eenvoudig worden gekozen tussen het betreffende
BASISbelastinggeval of belastingCOMBINATIE.
Het staafnummer kan worden gekozen door het aanklikken van het
betreffende nummer in de aanwezige “drop-down list”.
Het type en grootte van het font kan m.b.v. nader worden ingesteld. Dit kan
aardig zijn om een persoonlijk cachet aan de figuren te geven, maar het kan
vooral nuttig zijn bij afdrukken op papier. Niet elke printerdriver geeft
resultaten die voldoende lijken op het resultaat op het beeldscherm.
Door het aanklikken van
wordt de grafiek gekopieerd naar het klembord
van Windows. Hier vanaf kan het dan eenvoudig geplakt worden naar andere
toepassingen; b.v. in een ander document in een tekstverwerker. Via de knop
bij de in het programma ingebouwde teksteditor kan een in het klembord
opgeslagen tekst of figuur in het betreffende document worden geplakt (op
de plaats van de cursor).
Inzoomen van de figuur kan als volgt gebeuren:
maak gebruik van de
knopen en
teneinde respectievelijk de figuur
te verkleinen of te vergroten met een stapgrootte van 1.25. (klik met de
rechter muisknop om de originele figuur opnieuw te tekenen).
Gebruik

om de figuur op de printer te zetten.

Richtingen van de staafassen
De richting van de lokale staafas (ligging knopen van links naar rechts of van
rechts naar links genummerd) bepaalt ook het teken van bij voorbeeld de
momentenlijn (deze tekenwisseling geldt natuurlijk ook voor de andere
rekenresultaten).
De oriëntatie van de berekende momenten t.o.v. het locale assenstelsel is
overeenkomstig onderstaande figuur.

Let op:
Optredende dwarskrachten hebben niet dezelfde index als de momenten; dit
zal hieronder m.b.v. een eenvoudig voorbeeld verduidelijkt worden.
Het betreft twee staven vallend op de globale X-as, waarop een gelijkmatig
verdeelde belasting aanwezig is in de richting van de Z-as (negatieve
richting).

De optredende momenten hebben een oriëntatie rondom de Y-as; d.w.z. Myy;
zie onderstaande figuur.
De optredende dwarskrachten hebben een oriëntatie in Z-richting; d.w.z. Fz.

Momentenverdeling met oriëntatie rondom Y-as (Myy)

Dwarskrachtverdeling in Z-richting (Fz)

Een raamwerk aangemaakt m.b.v. wizard Balkrooster EN Plaat-Balkrooster
benadering (alleen 3D)
Indien gebruik gemaakt is van de schematisatie van een plaat d.m.v. een
balkrooster alleen dan is het onderstaande pop-up paneel beschikbaar:

Voor de plaatmomenten Myy,plaat in de locale Y-richtingen van de diverse
staven worden, bij de plaat-balkrooster benadering, de plaatmomenten op de
volgende wijze berekend:

met
γ = dwarscontractiecoëfficiënt (Poisson constante)
Door het afvinken van het vakje
worden de
dwarskrachten in lokale Z-richting, de wringmomenten rondom de lokale
X-assen, de buigmomenten rondom de lokale Y-assen en de wapening
rondom de lokale Y-assen per eenheid van breedte afgebeeld.
Door het afvinken van het vakje
worden de
dwarskrachten in lokale Z-richting, de wringmomenten rondom de lokale
X-assen, de buigmomenten rondom de lokale Y-assen en de wapening
rondom de lokale Y-assen afgevlakt.
In een plaat heeft de krachtsverdeling over de knopen heen een continu
verloop.

Bij de benadering van een plaat m.b.v. een balkrooster ontstaan sprongen in
de momenten t.p.v. aansluitende staven over de knopen heen. Dit als gevolg
van aanwezige wringingmomenten in aansluitende loodrechte staven.
In het onderstaand getoonde voorbeeld geldt dan: Tb3=Mb1-Mb2

M.b.v. deze optie wordt de momentenverdeling continu gemaak: Mb =(Mb1+
Mb2)/2.
Door het afvinken van het vakje
kunnen de
wapeningsmomenten in de lokale Y-richting worden afgebeeld.
In de wapeningsmomenten zijn zowel het buigende en het wringmoment als
volgt verwerkt (Wood en Armer methode):
Indien

geldt:

Waarbij ± staat voor het in ongunstige zin ‘optellen’ van de waarden, opdat
in absolute zin de maximale waarde voor Myy_wap wordt verkregen.
Indien het vakje
Myy

niet is aangevinkt geldt Myy_wap =

Opmerking 1:
De hoeveelheid benodigde wapening wordt alleen berekend als bij
Staafeigenschappen voor het berekenen van wapening is gekozen. Hiebij
wordt alleen NEN-EN 1992-1-1 (Eurocode) ondersteund.
Opmerking 2:
Indien de wapeningsmomenten bij deze optie m.b.v. de Plaat-Balkrooster
benadering verschoven dienen te zijn dat dient het vakje

in het scherm Staafeigenschappen 3D/Sterkte(1)/EC2
wapening ook aangevinkt te zijn.
Opmerking 3: Indien het raamwerk gegenereerd is mb.v. de PlaatBalkrooster benadering EN voor het geval de dwarscontractie coëfficiënt <>
0 is EN het vakje
is aangevinkt worden ook diagonale
staven gegeneerd. Deze zijn echter alleen bedoeld om de stijfheid van de
plaat beter te benaderen. Deze diagonale staven worden echter verder niet
gebruikt en zijn hier dan ook niet toegankelijk.

Opmerking 4:
Als gevolg van het in ongunstige zin optellen van het buigende en
wringmoment kan er een sprong optreden in het wapeningsmoment langs de
staafas; zie onderstaand voorbeeld ter illustratie:

Geen wapeningsmomenten à geen sprong in Myy

Sprong in wapeningsmoment Myy
Aardbevingsbelasting (alleen 3D)
Indien een aardbevingsbelasting is ingevoerd dan worden de uitvoergegevens
bij het laatste BASISbelastinggeval samengesteld volgens de ‘Complete
Quadratric Combination’ (CQC) methode; zie ook Achtergrond theorie 3D
(paragraaf 7)
De uitvoer m.b.v. de CQC methode betreft absolute piekwaarden, d.w.z. de
tekens van de grootheden zijn verdwenen (alleen positieve waarden).
Weergave figuren
M.b.v. de knop
kan o.a. ingesteld worden hoe de figuren met
rekenresultaten worden afgebeeld. Er zijn vier mogelijkheden:

Bij de optie “Regenboogkleuren” wordt tussen de minimale en maximale
waarden een kleurenschaal toegepast van het spectrum van wit licht tussen de
golflengten 380 nm (violet) en 760 nm (rood).

Bij de afbeelding van eenheidscontroles worden bij het afvinken van
waarden kleiner dan 1
kleurnuances van groen gebruikt; voor waarden groter dan 1 kleurnuances
in rood. Waarden voor de eenheidscontroles <= 1 voldoen aan de
sterktecriteria; voor de eenheidscontroles > 1 voldoen NIET aan de
sterktecriteria.
Als dit keuzevakje niet aangevinkt is wordt één van de andere kleurpaletten
gebuikt.
Diversen
Bij de numerieke en grafische uitvoer van berekende grootheden langs
de staafassen wordt voor het aardbevingsbelastinggeval lineair
geïnterpoleerd tussen de waarden bij de begin- en eindknoop.
Als de optie Numerieke en grafische schermen tegelijk geopend aangevinkt
is, dan kan m.b.v. het andere geopende scherm, met de geometrie van het
raamwerk, door het klikken met de muis op een bepaalde staaf de keuze in
het andere scherm met grafisch weergegeven rekenresultaten beïnvloed
worden. Tussen de twee geopende schermen is dus een onderlinge
communicatie over en weer mogelijk.
Niet actieve staven

Indien m.b.v. ligging staven één of meerdere staven als niet actief worden
gemarkeerd dan worden de betreffende niet actieve staven aangeduid in het
onderstaand getoonde numerieke weergave:

Let op: Indien het raamwerk aangemaakt is met de wizard Balkrooster EN
Plaat-balkrooster conversie (dwarscontractiecoëfficiënt < > 0) dan wordt de
krachtswerking in de diagonale staven niet weergegeven. Dit omdat deze
staven alleen bedoeld zijn om de torsiestijfheid van de plaat beter in rekening
te brengen.Indien dit van toepassing is wordt dit aangegeven:
Zie verder ook: plotten krachtsverdeling totale raamwerk of plotten
COMBINATIEstaaf

Plotten omhullenden per staaf; 2 dimensionaal
Met behulp van deze optie kunnen per staaf van een geselecteerd aantal
BASISbelastinggevallen of belastingCOMBINATIES de maximum en
minimum momenten, dwarskrachten, normaalkrachten, spanningen
BOVEN en spanningen ONDER worden geplot.
Hiertoe wordt uit het aantal geselecteerde BASISbelastinggevallen of
belastingCOMBINATIES op elke plek van de staaf bepaald wat resp. de
maximum en minimum waarden zijn.
Voor elastische spanningsberekeningen, zie verder Spanningen, wordt
tevens het spanningsverloop afgebeeld in lengterichting van de staaf.
Verder kan de grootte van de eenheidscontrole worden afgebeeld.
Waarden voor de eenheidscontroles <= 1 voldoen aan de sterktecriteria;
voor de eenheidscontroles > 1 voldoen NIET aan de sterktecriteria.

-- De keuze tussen deze grootheden geschiedt m.b.v. tabs aan de rechter
onderzijde van het betreffende scherm
-- Als voor de betreffende staaf gekozen is voor een doorsnedecontrole
volgens Eurocode 3 (staal) dan zijn alleen de tabs “Krachtswerking” en
“Eindheidscontrole” toegankelijk
-- Als voor de betreffende staaf één of meer betonnen staven met
wapening aanwezig zijn de volgende tabbladen beschikbaar:

-- Het staafnummer wordt ingesteld met
van het scherm.

aan de bovenzijde

-- Met de knop Selectie belastingen aan de bovenzijde van het scherm
kan ingesteld worden van welke BASISbelastinggevallen of
belastingCOMBINATIES de maxima en minima bepaald moeten worden.
Bij default zijn resp. alle aanwezige BASISbelastinggevallen of
belastingCOMBINATIES geselecteerd.
-- M.b.v. de knop
kan bepaald worden van welke
BASISbelastingen respectievelijk belastingCOMBINATIES de
omhullenden bepaald moeten worden.
Standaard worden alle mogelijke BASISbelastingen of
belastingCOMBINATIES geselecteerd.
Functie van de knoppen
Door het aanklikken van de knop
wordt de grafiek gekopieerd naar
het klembord van Windows. Hier vanaf kan het dan eenvoudig geplakt
worden naar andere toepassingen; b.v. in een ander document in een
tekstverwerker.
Door het aanklikken van de knop
kan de grafiek in een vectorformaat
(WMF of EMF metafile formaat) als bestand worden weggeschreven.
Gebruik de knop

om de figuur op de printer te zetten.

Het type en grootte van het font kan m.b.v. de knop
nader worden
ingesteld. Dit kan aardig zijn om een persoonlijk cachet aan de figuren te
geven, maar het kan vooral nuttig zijn bij afdrukken op papier. Niet elke
printerdriver geeft resultaten die voldoende lijken op het resultaat op het
beeldscherm.
M.b.v. deze knop kan tevens het grafische uitvoerformaat van de getallen
ingesteld worden.

M.b.v. het aanvinken van
wordt een kleurenschaal voor de
onder- en bovengrenswaarden toegevoegd:

Richtingen van de staafassen
De richting van de lokale staafas (ligging knopen van links naar rechts of
van rechts naar links genummerd) bepaalt ook het teken van bij voorbeeld
de momentenlijn (deze tekenwisseling geldt natuurlijk ook voor de andere
rekenresultaten); zie hieronder:

Waarschuwing !!

Het eenvoudig veranderen van de staafrichting door knoop i en knoop j
om te verwisselen heeft tot gevolg dat de lokale staafas wordt omgekeerd
in zijn positieve richting. De “BOVEN- en ONDER”zijde wordt dan ook
omgewisseld. De tekens van de moment-, dwarskracht- en
normaalkrachtlijnen krijgen bij omkering van het lokale assenstelsel een
ander teken. Zie ook: Lokale assenstelsel
Dit geldt ook voor de berekende spanningen.
Diversen
Bij het plotten van de spanningen wordt door middel van gestippelde rode
lijnen aangegeven wat de toelaatbare maximum en minimum toelaatbare
spanningen zijn (alleen als hiervoor waarden ongelijk nul zijn
opgegeven); zie voor invoer ook Spanningen

Als de optie Numerieke en grafische schermen tegelijk geopend afgevinkt
is, dan kan m.b.v. het andere geopende scherm, met de geometrie van het
raamwerk, door het klikken met de muis op een bepaalde staaf de keuze
in het andere scherm met grafisch weergegeven rekenresultaten beïnvloed
worden. Tussen de twee geopende schermen is dus een onderlinge
communicatie over en weer mogelijk.
Grafische afbeelding momenten- , dwarskrachten- en
normaalkrachten lijnen verschillend tonen
De wijze van afbeelding van de krachtverdeling (momenten,
dwarskrachten en normaalkrachten) is een kwestie van gewoontes c.q.
afspraken.
Bij de diverse grafische schermen, waarin de berekende krachtsverdeling
wordt getoond, kan m.b.v. de knoppen

het teken van de getoonde
waarden worden omgedraaid.
Dit wordt hieronder geïllustreerd aan de hand van onderstaand eenvoudig
voorbeeld.

Aanwezige belastingen

Mogelijk weergave van de dwarskrachtenlijn (de standaardwijze in het programma),

met als voordeel dat de richting van de puntlast en de 2 oplegreacties
overeenkomen met de werkelijkheid.

Alternatieve weergave van de dwarskrachtenlijn, ,
met als

nadeel dat de richtingen nu niet meer kloppen met de richting van
de belastingen en oplegkrachten,
maar het komt daarentegen wel overeen met de positieve richting van de
krachtwerking t.o.v. de positieve oppervlaktenormaal.

Mogelijk weergave van de momentenlijn (de standaardwijze in het programma),

Alternatieve weergave van de momentenlijn

Weergave mogelijkheden bij een 2D dynamische berekening
Indien bij type berekening gekozen is voor een dynamische analyse dan
kunnen de rekenresultaten als functie van de tijd worden afgebeeld.
Daartoe is het onderstaande paneel, aan de onderzijde van het plotscherm,
bij een dynamische analyse toegevoegd:

In het bovenstaande voorbeeld zijn 25 tabs (tijdstippen) aanwezig waarop
de betreffende rekenresultaten kunnen worden getoond.
Dit aantal kan bij Besturingsdata t.b.v. ‘Directe Dynamische Analyse’ of
Besturingsdata t.b.v. ‘Multi Modale Response Dynamische Analyse’
worden ingesteld:
Dit aantal tabs is een sub-selectie vanuit de 500 bewaarde
rekentijdstippen.

Via de combobox
kan, als alternatief op de tabs, een keuze
worden gemaakt uit het totale aantal van 500 bewaarde tijdstippen
M.b.v. de knop
kan voor de betreffende staaf de
maximale en minimale omhullenden voor ALLE bewaarde tijdstippen
bepaald worden (BASISbelastingen respectievelijk
belastingCOMBINATIES).
M.b.v. de knop
kunnen de verschillende rekenresultaten
achtereenvolgens automatisch worden getoond.
M.b.v. de spinknop
van de weergave verlaagd of verhoogd worden.

kan de snelheid

Indien de knop
het scherm), dan is de knop

is ingedrukt (t.p.v.de linker-bovenzijde van
beschikbaar.

Indien deze knop
ingedrukt is, dan wordt een ‘animated’ GIF
afbeelding vervaardigd. Als dit gereed is kan deze figuur worden
opgeslagen.
Niet actieve staven
Indien m.b.v. ligging staven één of meerdere staven als niet actief worden
gemarkeerd dan worden de betreffende niet actieve staven aangeduid in
het onderstaand getoonde numerieke weergave:.

Zie verder ook: Numerieke uitvoer

Plotten omhullenden per staaf; 3 Dimensionaal
Met behulp van deze optie kunnen per staaf van een geselecteerd aantal
BASISbelastinggevallen of belastingCOMBINATIES de maximum en
minimum momenten, dwarskrachten, normaalkrachten worden geplot.
Hiertoe wordt uit het aantal geselecteerde BASISbelastinggevallen of
belastingCOMBINATIES op elke plek van de staaf bepaald wat resp. de
maximum en minimum waarden zijn.
Voor elastische spanningsberekeningen, zie verder Spanningen, wordt
tevens het spanningsverloop afgebeeld in lengterichting van de staaf.
Verder kan de grootte van de eenheidscontrole worden afgebeeld.
Waarden voor de eenheidscontroles <= 1 voldoen aan de sterktecriteria;
voor de eenheidscontroles > 1 voldoen NIET aan de sterktecriteria.

.. De keuze tussen deze grootheden geschiedt m.b.v. tabs aan de rechter
onderzijde van het betreffende scherm
.. Als voor de betreffende staaf gekozen is voor een doorsnedecontrole
volgens Eurocode 3 (staal) dan zijn alleen de tabs “Momenten” en
Krachten” en “Eindheidscontrole” toegankelijk
.. Als voor de betreffende staaf gekozen is voor een doorsnedecontrole
volgens Eurocode 2 (beton) dan zijn alleen de tabs “Momenten” en
Krachten” en “Wapening” toegankelijk

.. Het staafnummer wordt ingesteld met
het scherm.

aan de bovenzijde van

.. Met de knop
aan de bovenzijde van het scherm kan
ingesteld worden van welke BASISbelastinggevallen of
belastingCOMBINATIES de maxima en minima bepaald moeten worden.
Bij default zijn resp. alle aanwezige BASISbelastinggevallen of
belastingCOMBINATIES geselecteerd.
Functie van de knoppen
Door het aanklikken van de knop
wordt de grafiek gekopieerd naar
het klembord van Windows. Hier vanaf kan het dan eenvoudig geplakt
worden naar andere toepassingen; b.v. in een ander document in een
tekstverwerker.
Door het aanklikken van de knop
kan de grafiek in een vectorformaat
(WMF of EMF metafile formaat) als bestand worden weggeschreven.
Gebruik de knop

om de figuur op de printer te zetten.

Het type en grootte van het font kan m.b.v. de knop
nader worden
ingesteld. Dit kan aardig zijn om een persoonlijk cachet aan de figuren te
geven, maar het kan vooral nuttig zijn bij afdrukken op papier. Niet elke
printerdriver geeft resultaten die voldoende lijken op het resultaat op het
beeldscherm. M.b.v. deze knop kan tevens het grafische uitvoerformaat
van de getallen ingesteld worden.

M.b.v. het aanvinken van
wordt een kleurenschaal voor de
onder- en bovengrenswaarden toegevoegd:

Richtingen van de staafassen
De oriëntatie van de berekende momenten t.o.v. het locale assenstelsel is
overeenkomstig onderstaande figuur.

Let op:

Optredende dwarskrachten hebben niet dezelfde index als de momenten;
dit zal hieronder m.b.v. een eenvoudig voorbeeld verduidelijkt worden.
Het betreft twee staven vallend op de globale X-as, waarop een
gelijkmatig verdeelde belasting aanwezig is in de richting van de Z-as
(negatieve richting).

De optredende momenten hebben een oriëntatie rondom de Y-as; d.w.z.
Myy; zie onderstaande figuur.
De optredende dwarskrachten hebben een oriëntatie in Z-richting; d.w.z.
Fz.

Momentenverdeling met oriëntatie rondom Y-as (Myy)

Dwarskrachtverdeling in Z-richting (Fz)

Grafische afbeelding momenten- , dwarskrachten- en
normaalkrachten lijnen verschillend tonen
De wijze van afbeelding van de krachtverdeling (momenten,
dwarskrachten en normaalkrachten) is een kwestie van gewoontes c.q.
afspraken.
M.b.v. de knoppen
kan,
indien gewenst, het teken van de getoonde waarden worden omgedraaid.
Een raamwerk aangemaakt m.b.v. wizard Balkrooster EN PlaatBalkrooster benadering (alleen 3D)
Indien gebruik gemaakt is van de schematisatie van een plaat d.m.v. een
balkrooster alleen dan is het onderstaande pop-up paneel beschikbaar:

Voor de plaatmomenten Myy,plaat in de locale Y-richtingen van de
diverse staven worden, bij de plaat-balkrooster benadering, de
plaatmomenten op de volgende wijze berekend:

met
γ = dwarscontractiecoëfficiënt (Poisson constante)
Door het afvinken van het vakje
worden de
dwarskrachten in lokale Z-richting, de wringmomenten rondom de
lokale X-assen, de buigmomenten rondom de lokale Y-assen en de
wapening rondom de lokale Y-assen per eenheid van breedte afgebeeld.
Door het afvinken van het vakje
worden de
dwarskrachten in lokale Z-richting, de wringmomenten rondom de
lokale X-assen, de buigmomenten rondom de lokale Y-assen en de
wapening rondom de lokale Y-assen afgevlakt.
Door het afvinken van het vakje
kunnen de
wapeningsmomenten in de lokale Y-richting worden afgebeeld.
In de wapeningsmomenten zijn zowel het buigende en het wringmoment
als volgt verwerkt (Wood en Armer methode):

Indien

geldt:

Waarbij ± staat voor het in ongunstige zin ‘optellen’ van de waarden,
opdat in absolute zin de maximale waarde voor Myy_wap wordt
verkregen.
Indien het vakje
niet is aangevinkt geldt Myy_wap
= Myy
Opmerking 1:
De hoeveelheid benodigde wapening wordt alleen berekend als bij
Staafeigenschappen voor het berekenen van wapening is gekozen. Hiebij
wordt alleen NEN-EN 1992-1-1 (Eurocode) ondersteund.
Opmerking 2:
Indien de wapeningsmomenten bij deze optie m.b.v. de Plaat-Balkrooster
benadering verschoven dienen te zijn dat dient het vakje
in het scherm Staafeigenschappen
3D/Sterkte(1)/EC2 wapening ook aangevinkt te zijn.
Opmerking 3: Indien het raamwerk gegenereerd is mb.v. de PlaatBalkrooster benadering EN voor het geval de dwarscontractie coëfficiënt
<> 0 is EN het vakje
is aangevinkt worden ook
diagonale staven gegeneerd. Deze zijn echter alleen bedoeld om de
stijfheid van de plaat beter te benaderen. Deze diagonale staven worden
echter verder niet gebruikt en zijn hier dan ook niet toegankelijk.

Niet actieve staven
Indien m.b.v. ligging staven één of meerdere staven als niet actief worden
gemarkeerd dan worden de betreffende niet actieve staven aangeduid in
het onderstaand getoonde numerieke weergave:

Als de optie Numerieke en grafische schermen tegelijk geopend
aangevinkt is, dan kan m.b.v. het andere geopende scherm, met de

geometrie van het raamwerk, door het klikken met de muis op een
bepaalde staaf de keuze in het andere scherm met grafisch weergegeven
rekenresultaten beïnvloed worden. Tussen de twee geopende schermen is
dus een onderlinge communicatie over en weer mogelijk.
Let op: Indien het raamwerk aangemaakt is met de wizard Balkrooster
EN Plaat-balkrooster conversie (dwarscontractiecoëfficiënt < > 0) dan
wordt de krachtswerking in de diagonale staven niet weergegeven. Dit
omdat deze staven alleen bedoeld zijn om de torsiestijfheid van de plaat
beter in rekening te brengen.Indien dit van toepassing is wordt dit
aangegeven:
Zie verder ook: Numerieke uitvoer

Plotten van de krachtsverdeling in een
COMBINATIEstaaf; 2 dimensionaal
Met behulp van deze optie kan een plaatje worden gemaakt van de
momenten- dwarskrachten- en normaalkrachten lijnen per
BASISbelastinggeval en belastingCOMBINATIE van een
COMBINATIEstaaf:
Een COMBINATIEstaaf is een staaf samengesteld uit een willekeurig
aantal aparte staven. Van deze combinatie worden onder elkaar in één
figuur resp. de gecombineerde momenten- , dwarskrachten- en
normaalkrachten lijn getoond. De door de gebruiker ingevoerde
combinatie van staven hoeven in de echte constructie niet aan elkaar te
sluiten of op één lijn te liggen; ze worden wel zo afgebeeld. Voor b.v.
liggers op meerdere steunpunten is dit een handige optie. Ook voor het
uitsnijden van een recht deel uit de constructie kan deze optie van pas
komen.
Voor elastische spanningsberekeningen, zie verder Spanningen, wordt
tevens het spanningsverloop afgebeeld in lengterichting van de staaf.
Verder kan de grootte van de eenheidscontrole worden afgebeeld.
Waarden voor de eenheidscontroles <= 1 voldoen aan de sterktecriteria;
voor de eenheidscontroles > 1 voldoen NIET aan de sterktecriteria.

.. De keuze tussen deze grootheden geschiedt m.b.v. tabs aan de rechter
onderzijde van het betreffende scherm
.. Als gekozen is voor een doorsnedecontrole volgens Eurocode 3 (staal)
dan zijn alleen de tabs “Momenten” en Krachten” en “Eindheidscontrole”
toegankelijk
.. Als één of meer betonnen staven met wapening aanwezig zijn de
volgende tabbladen beschikbaar:
.. Door het aanklikken met de muis van de tabbladen aan de onderzijde
van de figuur kan eenvoudig worden gekozen tussen het
betreffende BASISbelastinggeval of belastingCOMBINATIE.

Functie van de knoppen
Door het aanklikken van
wordt de grafiek gekopieerd naar het
klembord van Windows. Hier vanaf kan het dan eenvoudig geplakt
worden naar andere toepassingen; b.v. in een ander document in een
tekstverwerker.
Door het aanklikken van de knop
kan de grafiek in een vectorformaat
(WMF of EMF metafile formaat) als bestand worden weggeschreven.
Het type en grootte van het font kan m.b.v. de knop
nader worden
ingesteld. Dit kan aardig zijn om een persoonlijk cachet aan de figuren te
geven, maar het kan vooral nuttig zijn bij afdrukken op papier. Niet elke
printerdriver geeft resultaten die voldoende lijken op het resultaat op het
beeldscherm. M.b.v. deze knop kan tevens het grafische uitvoerformaat
van de getallen en het type arcering ingesteld worden.
Gebruik

om de figuur op de printer te zetten.

Richtingen van de staafassen
De richting van de lokale staafas (ligging knopen van links naar rechts of
van rechts naar links genummerd) bepaalt ook het teken van bij voorbeeld
de momentenlijn (deze tekenwisseling geldt natuurlijk ook voor de andere
rekenresultaten); zie hieronder:

Waarschuwing !!
Het eenvoudig veranderen van de staafrichting door knoop i en knoop j
om te verwisselen heeft tot gevolg dat de lokale staafas wordt omgekeerd
in zijn positieve richting. De “BOVEN- en ONDER”zijde wordt dan ook
omgewisseld. De tekens van de moment-, dwarskracht- en
normaalkrachtlijnen krijgen bij omkering van het lokale assenstelsel een
ander teken. Zie ook: Lokale assenstelsel
Dit geldt ook voor de berekende spanningen. Natuurlijk geldt dit ook voor
de omhullenden.

Voorbeelden:
Alle staven met gelijke richting van de lokale staafassen

Lokale as van staaf 2 wijst de andere kant op (naar links, de andere
staven naar rechts)

Vanwege de andere richting van de lokale staafas van staaf 2 zijn
momenten- en dwarskrachtenlijn van deze staaf omgekeerd afgebeeld.
Voor een mooi plaatje probeer alle staven die tezamen een
combinatiestaaf vormen dezelfde richting van de lokale staafassen te
geven (niet verplicht).
Een zekere staaf (n) loopt van knoop i naar knoop j.
In onderstaande figuren staat knoop i ter linkerzijde boven de horizontale
lijn vermeld; knoop j staat ter rechterzijde onder de horizontale lijn
vermeld.
Voorbeelden: staaf (3) heeft als knoop i het cijfer 3 en als knoop j het
cijfer 4
staaf (5) heeft als knoop i het cijfer 6 en als knoop j het
cijfer 7
Van een zekere staaf wordt knoop i altijd ter linkerzijde afgebeeld en
knoop j altijd ter rechterzijde van de betreffende staaf.
Weergave figuren
M.b.v. de knop
kan o.a. ingesteld worden hoe de figuren met
rekenresultaten worden afgebeeld. Er zijn vier mogelijkheden:

Bij de optie “Regenboogkleuren” wordt tussen de minimale en maximale
waarden een kleurenschaal toegepast van het spectrum van wit licht
tussen de golflengten 380 nm (violet) en 760 nm (rood).

Bij de afbeelding van eenheidscontroles worden bij het afvinken van
waarden kleiner
dan 1 kleurnuances van groen gebruikt; voor waarden groter dan 1
kleurnuances in rood. Waarden voor de eenheidscontroles <= 1 voldoen
aan de sterktecriteria; voor de eenheidscontroles > 1 voldoen NIET aan de
sterktecriteria.
Als dit keuzevakje niet afgevinkt is wordt één van de andere kleurpaletten
gebuikt.
Alternatieve weergave numerieke waarden bij de beide uiteinden van
elke staaf
Door het keuzevakje
in
af
te vinken kunnen de numerieke waarden van de diverse grootheden op
een alternatieve wijze worden afgebeeld.
Deze wijze van weergave van de numerieke waarden geeft vaak een
betere weergave. Bij te veel combinatiestaven achter elkaar wordt het
geheel altijd een keer moeilijk leesbaar; dit is verder de
verantwoordelijkheid van de gebruiker.
M.b.v. de knop
kan de grootte van het font, bij de alternatieve
weergave bij de knopen, aangepast worden.
‘0’is de default grootte; + is 1 punt groter, ++ is 2 punten groter, +++ is 3
punten groter, - is 1 punt kleiner, -- is 2 punten kleiner, --- is 3 punten
kleiner.
Onderstaand een voorbeeld van deze alternatieve numerieke weergave:

Grafische afbeelding momenten- , dwarskrachten- en
normaalkrachten lijnen verschillend tonen
De wijze van afbeelding van de krachtverdeling (momenten,
dwarskrachten en normaalkrachten) is een kwestie van gewoontes c.q.
afspraken.
Bij de diverse grafische schermen, waarin de berekende krachtsverdeling
wordt getoond, kan m.b.v. de knoppen
het teken van de getoonde
waarden worden omgedraaid.
Dit wordt hieronder geïllustreerd aan de hand van onderstaand eenvoudig
voorbeeld.

Aanwezige belastingen

Mogelijk weergave van de dwarskrachtenlijn (de standaardwijze in het programma),

met als voordeel dat de richting van de puntlast en de 2 oplegreacties
overeenkomen met de werkelijkheid.

Alternatieve weergave van de dwarskrachtenlijn, ,
met als

nadeel dat de richtingen nu niet meer kloppen met de richting van
de belastingen en oplegkrachten,
maar het komt daarentegen wel overeen met de positieve richting van de
krachtwerking t.o.v. de positieve oppervlaktenormaal.

Mogelijk weergave van de momentenlijn (de standaardwijze in het programma),

Alternatieve weergave van de momentenlijn

Weergave mogelijkheden bij een dynamische berekening
Indien bij type berekening gekozen is voor een dynamische analyse dan
kunnen de rekenresultaten als functie van de tijd worden afgebeeld.
Daartoe is het onderstaande paneel, aan de onderzijde van het plotscherm,
bij een dynamische analyse toegevoegd:

In het bovenstaande voorbeeld zijn 25 tabs (tijdstippen) aanwezig waarop
de betreffende rekenresultaten kunnen worden getoond.
Dit aantal kan bij Besturingsdata t.b.v. ‘Directe Dynamische Analyse’ of
Besturingsdata t.b.v. ‘Multi Modale Response Dynamische Analyse’
worden ingesteld:
Dit aantal tabs is een sub-selectie vanuit de 500 bewaarde
rekentijdstippen.

Via de combobox
kan, als alternatief op de tabs, een keuze
worden gemaakt uit het totale aantal van 500 bewaarde tijdstippen
M.b.v. de knop
kunnen de verschillende rekenresultaten
achtereenvolgens automatisch worden getoond.
M.b.v. de spinknop
van de weergave verlaagd of verhoogd worden.

kan de snelheid

M.b.v. de knop
kunnen de maximale waarden, op
een zeker tijdstip, uit de 500 bewaarde tijdstippen worden bepaald en
afgebeeld.
Het bepalen van de maximale waarden kan op de ‘Momenten’,
‘Dwarskrachten’ of ‘Normaalkrachten’ gebaseerd worden (standaard
geschiedt dit via de ‘Momenten’).
De maxima kunnen, afhankelijk van het type krachtverdeling, op
verschillende tijdstippen aanwezig zijn. De weergeven ‘Momenten’,
‘Dwarskrachten’ en ‘Normaalkrachten’ blijven bij elkaar horen (op het
zelfde tijdstip).
Indien bij Belastingfactor voor dynamische belastingen voor
basisbelastinggeval 1 gekozen is voor alleen een statische berekening dan
is de uitvoer op verschillende tijdstippen, voor dit basisbelastinggeval 1,
niet beschikbaar.

Zie verder ook: plotten krachtsverdeling totale raamwerk of plotten per
staaf

Plotten krachtsverdeling in een
COMBINATIEstaaf; 3 dimensionaal
Met behulp van deze optie kan een plaatje worden gemaakt van de
momenten- dwarskrachten- en normaalkrachten lijnen per
BASISbelastinggeval en belastingCOMBINATIE van een
COMBINATIEstaaf:
Een COMBINATIEstaaf is een staaf samengesteld uit een willekeurig
aantal aparte staven. Van deze combinatie worden onder elkaar in één
figuur resp. de gecombineerde momenten- , dwarskrachten- en
normaalkrachten lijn getoond. De door de gebruiker ingevoerde
combinatie van staven hoeven in de echte constructie niet aan elkaar te
sluiten of op één lijn te liggen; ze worden wel zo afgebeeld. Voor b.v.
liggers op meerdere steunpunten is dit een handige optie. Ook voor het
uitsnijden van een recht deel uit de constructie kan deze optie van pas
komen
Voor elastische spanningsberekeningen, zie verder Spanningen, wordt
tevens het spanningsverloop afgebeeld in lengterichting van de staaf.
Verder kan de grootte van de eenheidscontrole worden afgebeeld.
Waarden voor de eenheidscontroles <= 1 voldoen aan de sterktecriteria;
voor de eenheidscontroles > 1 voldoen NIET aan de sterktecriteria.

.. De keuze tussen deze grootheden geschiedt m.b.v. tabs aan de rechter
onderzijde van het betreffende scherm
.. Als gekozen is voor een doorsnedecontrole volgens Eurocode 3 (staal)
dan zijn alleen de tabs “Momenten” en Krachten” en “Eindheidscontrole”
toegankelijk
.. Als gekozen is voor een doorsnedecontrole volgens Eurocode 2 (beton)
dan zijn de tabs “Momenten”, “Krachten”, “Wapening” en
“Dwarskrachtwapening” toegankelijk
.. Door het aanklikken met de muis van de tabbladen aan de onderzijde
van de figuur kan eenvoudig worden gekozen tussen het betreffende
BASISbelastinggeval of belastingCOMBINATIE.

Functie van de knoppen
Door het aanklikken van
wordt de grafiek gekopieerd naar het
klembord van Windows. Hier vanaf kan het dan eenvoudig geplakt
worden naar andere toepassingen; b.v. in een ander document in een
tekstverwerker.
Door het aanklikken van de knop
kan de grafiek in een vectorformaat
(WMF of EMF metafile formaat) als bestand worden weggeschreven.
Het type en grootte van het font kan m.b.v. de knop
nader worden
ingesteld. Dit kan aardig zijn om een persoonlijk cachet aan de figuren te
geven, maar het kan vooral nuttig zijn bij afdrukken op papier. Niet elke
printerdriver geeft resultaten die voldoende lijken op het resultaat op het
beeldscherm. M.b.v. deze knop kan tevens het grafische uitvoerformaat
van de getallen en het type arcering ingesteld worden.
Gebruik

om de figuur op de printer te zetten.

Richtingen van de staafassen
De richting van de lokale staafas (ligging knopen van links naar rechts of
van rechts naar links genummerd) bepaalt ook het teken van bij voorbeeld
de momentenlijn (deze tekenwisseling geldt natuurlijk ook voor de andere
rekenresultaten).
De oriëntatie van de berekende momenten t.o.v. het locale assenstelsel is
overeenkomstig onderstaande figuur.

Let op:
Optredende dwarskrachten hebben niet dezelfde index als de momenten;
dit zal hieronder m.b.v. een eenvoudig voorbeeld verduidelijkt worden.

Het betreft twee staven vallend op de globale X-as, waarop een
gelijkmatig verdeelde belasting aanwezig is in de richting van de Z-as
(negatieve richting).

De optredende momenten hebben een oriëntatie rondom de Y-as; d.w.z.
Myy; zie onderstaande figuur.
De optredende dwarskrachten hebben een oriëntatie in Z-richting; d.w.z.
Fz.

Momentenverdeling met oriëntatie rondom Y-as (Myy)

Dwarskrachtverdeling in Z-richting (Fz)
Een zekere staaf (n) loopt van knoop i naar knoop j.

In onderstaande figuren staat knoop i ter linkerzijde boven de horizontale
lijn vermeld; knoop j staat ter rechterzijde onder de horizontale lijn
vermeld.
Voorbeelden: staaf (3) heeft als knoop i het cijfer 3 en als knoop j het
cijfer 4
staaf (5) heeft als knoop i het cijfer 6 en als knoop j het
cijfer 7

Een raamwerk aangemaakt m.b.v. wizard Balkrooster EN
Plaat-Balkrooster benadering (alleen 3D)
Indien gebruik gemaakt is van de schematisatie van een plaat d.m.v. een
balkrooster alleen dan is het onderstaande pop-up paneel beschikbaar:

Voor de plaatmomenten Myy,plaat in de locale Y-richtingen van de
diverse staven worden, bij de plaat-balkrooster benadering, de
plaatmomenten op de volgende wijze berekend:

met
γ = dwarscontractiecoëfficiënt (Poisson constante)
Door het afvinken van het vakje
worden de
dwarskrachten in lokale Z-richting, de wringmomenten rondom de
lokale X-assen, de buigmomenten rondom de lokale Y-assen en de
wapening rondom de lokale Y-assen per eenheid van breedte afgebeeld.
Door het afvinken van het vakje
worden de
dwarskrachten in lokale Z-richting, de wringmomenten rondom de
lokale X-assen, de buigmomenten rondom de lokale Y-assen en de
wapening rondom de lokale Y-assen afgevlakt.
In een plaat heeft de krachtsverdeling over de knopen heen een continu
verloop.
Bij de benadering van een plaat m.b.v. een balkrooster ontstaan sprongen
in de momenten t.p.v. aansluitende staven over de knopen heen. Dit als
gevolg van aanwezige wringingmomenten in aansluitende loodrechte
staven.

In het onderstaand getoonde voorbeeld geldt dan: Tb3=Mb1-Mb2

M.b.v. deze optie wordt de momentenverdeling continu gemaak: Mb =
(Mb1+ Mb2)/2.
Door het afvinken van het vakje
kunnen de
wapeningsmomenten in de lokale Y-richting worden afgebeeld.
In de wapeningsmomenten zijn zowel het buigende en het wringmoment
als volgt verwerkt (Wood en Armer methode):
Indien

geldt:

Waarbij ± staat voor het in ongunstige zin ‘optellen’ van de waarden,
opdat in absolute zin de maximale waarde voor Myy_wap wordt
verkregen.
Indien het vakje
niet is aangevinkt geldt Myy_wap
= Myy
Opmerking 1:
De hoeveelheid benodigde wapening wordt alleen berekend als bij
Staafeigenschappen voor het berekenen van wapening is gekozen. Hiebij
wordt alleen NEN-EN 1992-1-1 (Eurocode) ondersteund.
Opmerking 2:
Indien de wapeningsmomenten bij deze optie m.b.v. de Plaat-Balkrooster
benadering verschoven dienen te zijn dat dient het vakje

in het scherm Staafeigenschappen
3D/Sterkte(1)/EC2 wapening ook aangevinkt te zijn.
Opmerking 3: Indien het raamwerk gegenereerd is mb.v. de PlaatBalkrooster benadering EN voor het geval de dwarscontractie coëfficiënt
<> 0 is EN het vakje
is aangevinkt worden ook
diagonale staven gegeneerd. Deze zijn echter alleen bedoeld om de
stijfheid van de plaat beter te benaderen. Deze diagonale staven worden
echter verder niet gebruikt en zijn hier dan ook niet toegankelijk.

Opmerking 4:
Als gevolg van het in ongunstige zin optellen van het buigende en
wringmoment kan er een sprong optreden in het wapeningsmoment langs
de staafas; zie onderstaand voorbeeld ter illustratie:

Geen wapeningsmomenten à geen sprong in Myy

Sprong in wapeningsmoment Myy

Aardbevingsbelasting (alleen 3D)
Indien een aardbevingsbelasting is ingevoerd dan worden de
uitvoergegevens bij het laatste BASISbelastinggeval samengesteld
volgens de ‘Complete Quadratric Combination’ (CQC) methode; zie ook
Achtergrond theorie 3D (paragraaf 7)
De uitvoer m.b.v. de CQC methode betreft absolute piekwaarden, d.w.z.
de tekens van de grootheden zijn verdwenen (alleen positieve waarden).
M.b.v. de knop
kan o.a. ingesteld worden hoe de figuren met
rekenresultaten worden afgebeeld. Er zijn vier mogelijkheden:

Bij de optie “Regenboogkleuren” wordt tussen de minimale en maximale
waarden een kleurenschaal toegepast van het spectrum van wit licht
tussen de golflengten 380 nm (violet) en 760 nm (rood).

Bij de afbeelding van eenheidscontroles worden bij het afvinken van
waarden kleiner
dan 1 kleurnuances van groen gebruikt; voor waarden groter dan 1
kleurnuances in rood. Waarden voor de eenheidscontroles <= 1 voldoen
aan de sterktecriteria; voor de eenheidscontroles > 1 voldoen NIET aan de
sterktecriteria.
Als dit keuzevakje niet aangevinkt is wordt één van de andere
kleurpaletten gebuikt.
Bij de numerieke en grafische uitvoer van berekende grootheden
langs de staafassen wordt voor het aardbevingsbelastinggeval lineair
geïnterpoleerd tussen de waarden bij de begin- en eindknoop.
Grafische afbeelding momenten- , dwarskrachten- en
normaalkrachten lijnen verschillend tonen
De wijze van afbeelding van de krachtverdeling (momenten,
dwarskrachten en normaalkrachten) is een kwestie van gewoontes c.q.
afspraken.
Bij de diverse grafische schermen, waarin de berekende krachtsverdeling
wordt getoond, kan m.b.v. de knoppen
het teken van de getoonde
waarden worden omgedraaid.
Alternatieve weergave numerieke waarden bij de beide uiteinden van
elke staaf
Door het keuzevakje
in
af
te vinken kunnen de numerieke waarden van de diverse grootheden op
een alternatieve wijze worden afgebeeld.
Deze wijze van weergave van de numerieke waarden geeft vaak een
betere weergave. Bij te veel combinatiestaven achter elkaar wordt het
geheel altijd een keer moeilijk leesbaar; dit is verder de
verantwoordelijkheid van de gebruiker.

M.b.v. de knop
kan de grootte van het font, bij de alternatieve
weergave bij de knopen, aangepast worden.
‘0’is de default grootte; + is 1 punt groter, ++ is 2 punten groter, +++ is 3
punten groter, - is 1 punt kleiner, -- is 2 punten kleiner, --- is 3 punten
kleiner.
Onderstaand een voorbeeld van deze alternatieve numerieke weergave:

Let op: Indien het raamwerk aangemaakt is met de wizard Balkrooster
EN Plaat-balkrooster conversie (dwarscontractiecoëfficiënt < > 0) dan
wordt de krachtswerking in de diagonale staven niet weergegeven. Dit
omdat deze staven alleen bedoeld zijn om de torsiestijfheid van de plaat
beter in rekening te brengen.Indien dit van toepassing is wordt dit
aangegeven:
Zie verder ook: plotten krachtsverdeling totale raamwerk of plotten per
staaf

Plotten krachtsverdeling in het totale raamwerk;
2 dimensionaal
Met behulp van deze optie kan een plaatje worden gemaakt van de
momenten- dwarskrachten- en normaalkrachten lijnen per
BASISbelastinggeval en belastingCOMBINATIE van het gehele
raamwerk.

Zonder de berekening van wapening
van wapening

Met de berekening

Niet actieve staven
Indien m.b.v. ligging staven één of meerdere staven als niet actief worden
gemarkeerd dan worden de betreffende niet actieve staven door een rode
gestippelde lijn weergegeven. En verder nog aangeduid in het
onderstaand getoonde numerieke weergave:.

Gedeactiveerde ‘draadstaven’
Als ‘draadstaven’ aanwezig zijn en één of meer er van gedeactiveerd zijn
(omdat geen drukkracht toegestaan is) dan wordt dit per belastinggeval
getoond in het onderstaande memoveld:

Door het vakje
aan te vinken worden de omhullenden
getoond van een aantal BASISbelastinggevallen of
belastingCOMBINATIES.
Als er betonnen staven met berekende wapening aanwezig zijn verschijnt
er een extra radioknop
(en is de radioknop

dan niet zichtbaar).
Welke BASISbelastinggevallen of belastingCOMBINATIES dit zijn kan
ingesteld worden m.b.v. de knop
; zie ook bij Bepaling
Belastinggevallen.
Standaard worden de omhullenden getoond van alle aanwezige
BASISbelastinggevallen of belastingCOMBINATIES.
Als voor een elastische spanningscontrole is gekozen kan de
spanningsverdeling over de lengte en de hoogte van alle staven m.b.v.
regenboog kleuren worden afgebeeld; voor andere keuzes (Eurocodes)
kan alleen de verdeling van unity check waarden worden afgebeeld.
Door het aanklikken met de muis van de tabbladen aan de onderzijde van
de figuur kan eenvoudig worden gekozen tussen het betreffende
BASISbelastinggeval of belastingCOMBINATIE.
Met behulp van
kan o.a. ingesteld worden of de staaf- en
knoopnummers en de waarden van de verschillende grootheden moeten
worden afgebeeld.
Ook kan de figuur beeldvullend worden afgebeeld (verschillende schaal
in X- en Y- richting) of met gelijke schalen in X- en Y- richting. Verder
kan hier worden afgekruist of bij het afdrukken op papier de figuur staand
of liggend moet worden afgedrukt.
Het type en grootte van het font kan ook nader worden ingesteld. Dit kan
aardig zijn om een persoonlijk cachet aan de figuren te geven, maar het
kan vooral nuttig zijn bij afdrukken op papier. Niet elke printerdriver
geeft resultaten die voldoende lijken op het resultaat op het beeldscherm.
Door het aanklikken van
wordt de grafiek gekopieerd naar het
klembord van Windows. Hier vanaf kan het dan eenvoudig geplakt
worden naar andere toepassingen; b.v. in een ander document in een
tekstverwerker. Via de knop
bij de in het programma ingebouwde
teksteditor kan een in het klembord opgeslagen tekst of figuur in het
betreffende document worden geplakt (op de plaats van de cursor).

Lokaliseren van het raamwerk op het scherm
1. Inzoomen
Inzoomen in het beeld kan op drie verschillende wijzen:

1.1 Maak gebruik van
en
om de figuur met een bepaalde
stapgrootte respectievelijk te vergroten en te verkleinen. (druk de rechter
muisknop in voor de oorspronkelijke figuur: ‘redraw’)
1.2 M.b.v. het muiswiel kan op deze wijze ook als alternatief in- en
uitgezoomd worden.
1.3 Gebruik de linker muisknop en trek een rechthoek om het gebied
dat vergroot moet worden. Deze laatste optie functioneert alleen als
de grafische weergavemode ‘Rechthoeking inzoomen’ staat
ingesteld; zie hieronder.
2. Verschuiven
Indien de grafische weergavemode ingesteld staat in ‘Verschuiven
mogelijk’ (zie hieronder) dan kan bij ingedrukte linker muisknop het
raamwerk over het grafische scherm in horizontale en verticale richting
verschoven worden.
De muiscursor verandert dan in
Schakelen tussen de grafische weergave modus ‘Rechthoekig
inzoomen’ en ‘Verschuiven mogelijk’
Het schakelen tussen de twee weergavemodussen kan op de volgende drie
wijzen:
a. houdt de ‘ctrl’ toets en rechter muisknop tegelijk ingedrukt.
b. klik op de knop
of
aan de bovenzijde van het grafische scherm.
c. klik op de knop
en klik vervolgens op één van twee onderstaand
getoonde radioknoppen.

Gebruik

om de figuur op de printer te zetten.

Met behulp van
kan zonodig de schaling van de grafische
afbeelding worden aangepast.
Voor raamwerken met veel staven kunnen de totale afbeeldingen zeer
druk worden en daardoor minder duidelijk; gebruik dan: plot
COMBINATIE staaf of plot per Staaf

Met behulp van de radioknoppen
is het mogelijk te
wisselen tussen BASISbelastingevallen en BelastingCOMBINATIES
(indien er tenminste BelastingCOMBINATIES samengesteld zijn).
Het samenstellen van de BelastingCOMBINATIES dient te geschieden
via het menu 'Belastinggevallen/Belasting Combinaties'
(BelastingCombinaties).
Door het aanklikken met de muis van de tabbladen aan de onderzijde van
de figuur kan eenvoudig worden gekozen tussen het betreffende
BASISbelastinggeval of BelastingCOMBINATIE.
De waarden kunnen worden getoond door op de knop
te klikken en in
het geopende scherm het volgende vakje af te vinken
.
Door met de muis naar een staaf te bewegen verandert de cursor in een
kruis, terwijl het staafnummer als hintballon getoond wordt

. Door vervolgens op de gekozen staaf enkel te klikken
wordt het scherm geopend met de 2-dimensionale weergaven van de
krachtsweergave van de betreffende staaf; zie ook Plot per staaf

Grafische weergave numerieke waarden oplegkrachten
-- voor de betreffende BASISbelasting of belastingCOMBINATIE
Als gekozen is voor het afbeelden van
,als dan de muis naar

een knoop bewogen wordt, verandert de cursor in een kruis
T.p.v. de statusregel, aan de onderzijde van het scherm, worden dan ter
oriëntatie de numerieke waarden van de oplegkrachten weergegeven,
b.v.:
Indien voor

is gekozen, dan worden ook de numerieke

waarden t.p.v. de betreffende oplegging getoond
Daarbij wordt de volgende kleurcodering toegepast:

-- voor de betreffende selectie van BASISbelastingen of
belastingCOMBINATIES
Als gekozen is voor het afbeelden van
en
,als
dan de muis naar een knoop bewogen wordt, verandert de cursor in een

kruis
De minimum waarden worden getoond d.m.v. gestreepte weergave; de
maximum waarden d.m.v. ononderbroken weergave.
T.p.v. de statusregel, aan de onderzijde van het scherm, worden dan ter
oriëntatie de numerieke waarden voor de omhullende van de
oplegkrachten weergegeven, b.v.:
Als gekozen is voor het afbeelden van de
,
en
worden de numerieke minimum en maximum waarden voor
de omhullende van de betreffende BASISbelastingen of

belastingCOMBINATIES getoond

Invloed richting lokale staafassen op grafische weergave
Waarschuwing !!
Het eenvoudig veranderen van de staafrichting door knoop i en knoop j
om te verwisselen heeft tot gevolg dat de lokale staafas wordt omgekeerd
in zijn positieve richting. De “BOVEN- en ONDER”zijde wordt dan ook
omgewisseld. De afbeelding van dwarskracht-. normaalkrachtlijnen en
u.c.-waarden worden dan aan de andere zijde van de betreffende staafas
afgebeeld. Zie ook: Lokale assenstelsel
Voorbeelden:
Alle staven met gelijke richting van de lokale staafassen

Dwarskrachtenlijn

Normaalkrachtenlijn

Lokale as van staaf wijst de andere kant op (naar links, de andere staven
naar rechts)

Dwarskrachtenlijn

Normaalkrachtenlijn
Vanwege de andere richting van de lokale staafas van staaf 2 zijn de
dwarskrachtenlijn en normaalkrachtenlijn van deze staaf omgekeerd
afgebeeld.
Voor een mooi plaatje probeer alle staven dezelfde richting van de lokale
staafassen te geven (echter niet verplicht).

Verschillende opties voor het arceren
M.b.v. de knop
kan o.a. ingesteld worden hoe de figuren met
rekenresultaten worden afgebeeld. Er zijn vier mogelijkheden:

Bij de optie “Regenboogkleuren” wordt tussen de minimale en maximale
waarden een kleurenschaal toegepast van het spectrum van wit licht
tussen de golflengten 380 nm (violet) en 760 nm (rood).

Bij de afbeelding van eenheidscontroles worden bij het afvinken van
waarden kleiner dan 1 kleurnuances van groen

gebruikt; voor waarden groter dan 1 kleurnuances in rood. Waarden voor
de eenheidscontroles <= 1 voldoen aan de sterktecriteria; voor de
eenheidscontroles > 1 voldoen NIET aan de sterktecriteria.
Als dit keuzevakje niet afgevinkt is wordt één van de andere kleurpaletten
gebuikt.
Bij raamwerken met veel staven kan het plaatje erg druk worden en
daardoor niet erg duidelijk; gebruik dan plotten COMBINATIEstaaf of
plotten per staaf
Voorbeeld van de afbeelding van omhullenden van de
momentenverdeling:

Alternatieve weergave numerieke waarden bij de knopen
Bij de grafische weergave kunnen numerieke waarden geplot worden
door het afvinken van het vakje
.
Dezelfde keuze kan worden gemaakt in het scherm met opties door het
aanklikken van de knop

.

Door het keuzevakje

in

af te vinken kunnen de numerieke
waarden van de diverse grootheden op een alternatieve wijze worden
afgebeeld.
In het tekstvakje kan ingevoerd worden voor welke knopen deze
alternatieve weergave getoond dient te worden.
Deze wijze van weergave geeft bij de knopen vaak een betere weergave.
M.b.v. de knop
kan de grootte van het font, bij de alternatieve
weergave bij de knopen, aangepast worden.
‘0’is de default grootte; + is 1 punt groter, ++ is 2 punten groter, +++ is 3
punten groter, - is 1 punt kleiner, -- is 2 punten kleiner, --- is 3 punten
kleiner.
M.b.v. de knop
kan de weergave van de ingevoerde selectie af te
beelden knopen worden geactiveerd.
Verder kan bij de
het aantal weergaven van
de numerieke waarden nog verder beperkt worden tot de EVEN
genummerde knopen of de ONEVEN genummerde knopen:

Tussen ‘(..)’ is het nummer van de aansluitende staaf aangegeven en
vervolgens de waarde van de betreffende grootheid.

In het grafische scherm

kan als de knop

ingedrukt wordt ook per knoop afzonderlijk de alternatieve weergave
van de grootheden worden getoond.
Daartoe moet met ingedrukte knop
de muis naar de betreffende knoop
bewogen. Er verschijnt dan bij de aangewezen knoop de alternatieve
weergave.

Door de knop
niet ingedrukt te doen zijn wordt de alternatieve
weergave bij alle knopen weer gewist.
De keuze voor de alternatieve weergave wordt bewaard, zodat deze keuze
ook naderhand van toepassing is.

Snedegrootheden interactief
Door het aanklikken van de radioknop
kan, op een
interactieve wijze, de waarden voor resp. de normaalkrachten,
dwarskrachten en momenten t.p.v. een knoop OF voor een zekere plaats
op een staaf worden getoond in het geopende grafische scherm..
Ter illustratie van de werking hieronder enkele afbeeldingen:

Muis bewogen naar een zekere knoop, waardoor automatisch de grootte
van de krachten in de aansluitende staven, optredende direct naast de
gekozen knoop, worden getoond.

Muis bewogen naar een plaats op een zekere staaf, waardoor automatisch
de grootte van de krachten ter plaatse van het gekozen punt worden
getoond.
De getoonde waarde voor de ‘Afstand’ is t.o.v. knop I (beginknoop).
Tegelijkertijd wordt dan het volgende schermpje getoond

.
Als het keuzevak
opties beschikbaar

is aangevinkt zijn de getoonde

M.b.v. de keuzevakken
kan de numerieke weergave
van de normaalkracten, dwarskrachten of momenten worden in- en
uitgeschakeld.

Sub-selectie zichtbare staven
M.b.v. de knop
kan een sub-selectie gemaakt van het totaal
beschikbare aantal staven welke zichtbaar moeten zijn; de overige staven
blijven dan verborgen (incl. de krachtswerking).
Deze optie kan gebruikt worden om het scherm minder druk te maken.
Let op: de optie ‘Sub-selectie zichtbare staven’ en ‘Niet actieve staven’
staan los van elkaar. Een niet zichtbare staaf wordt in de berekening
betrokken;een niet actieve staaf echter niet.
Voor een korte beschrijving van het principe van Eenheidswaarden (Unity
Check) zie: Principe UC-waarden

Plotten van de ruimtelijke
KRACHTSWERKING in het raamwerk; 3
dimensionaal

In dit scherm kan een figuur worden getoond van een gekozen type
krachtswerking van het gehele raamwerk per BASISbelastinggeval of
BelastingCOMBINATIES.

Met behulp van de radioknoppen
is het in het
grafische scherm mogelijk te wisselen tussen BASISbelastingevallen en
BelastingCOMBINATIES (indien er tenminste
BelastingCOMBINATIES samengesteld zijn).
Met behulp van
kunnen de getoonde grootheden ten opzichte
van de standaard wijze van schaling vergroot of verkleind worden; dit om
de zichtbaarheid te verbeteren.
Het samenstellen van de BelastingCOMBINATIES dient te geschieden
via het menu 'Belastinggevallen/Belasting Combinaties'
(BelastingCombinaties).
Door het aanklikken met de muis van de tabbladen aan de onderzijde van
de figuur kan eenvoudig worden gekozen tussen het betreffende
BASISbelastinggeval of BelastingCOMBINATIE.
De rekenresultaten worden in het algemeen getoond ten opzichte van de
LOKALE staafassen. De uitzondering hierop wordt gevormd door de
krachtswerking // aan de lokale X-as (Normaalkracht en Wringmoment);
deze wordt in de LOKALE Z-richting getoond. De reden hiervoor is de
zichtbaarheid. Wanneer langs de staafas geplot wordt is de zichtbaarheid
zeer gering.
Als éénmaal het grafische scherm geopend is kan verder tussen het
keuzescherm en dit grafische scherm gewisseld door aanklikken (de
Open knop behoeft dan niet te worden gebruikt; mag wel).
Door het aanklikken met de muis van de tabbladen aan de onderzijde van
de figuur kan eenvoudig worden gekozen tussen het betreffende
BASISbelastinggeval of belastingCOMBINATIE.
De waarden kunnen worden getoond door op de knop
te klikken en in
het geopende scherm het volgende vakje af te vinken
.
Door met de muis naar een staaf te bewegen verandert de cursor in een
kruis, terwijl het staafnummer als hintballon getoond wordt

. Door vervolgens op de gekozen staaf enkel te klikken
wordt het scherm geopend met de 2-dimensionale weergaven van de
krachtsweergave van de betreffende staaf; zie ook Plot per staaf

Waarschuwing !!
Het eenvoudig veranderen van de staafrichting door knoop i en knoop j
om te verwisselen heeft tot gevolg dat de lokale staafas wordt omgekeerd
in zijn positieve richting. De “BOVEN- en ONDER”zijde wordt dan ook
omgewisseld. De afbeelding van dwarskrachtlijnen worden dan aan de
andere zijde van de betreffende staafas afgebeeld. Zie ook: Lokale
assenstelsel
Voorbeelden:
Alle staven met gelijke richting van de lokale staafassen

Dwarskrachtenlijn

Lokale as van staaf 2 wijst de andere kant op dan de andere staven

Dwarskrachtenlijn

Vanwege de andere richting van de lokale staafas van staaf 2 is de
dwarskrachtenlijn van deze staaf omgekeerd afgebeeld.
Voor een mooi plaatje probeer voor alle dezelfde richting van de lokale
staafassen te geven (niet verplicht).
De oriëntatie van de berekende momenten t.o.v. het locale assenstelsel is
overeenkomstig onderstaande figuur:

Let op:
Optredende dwarskrachten hebben niet dezelfde index als de momenten;
dit zal hieronder m.b.v. een eenvoudig voorbeeld verduidelijkt worden.
Het betreft twee staven vallend op de globale X-as, waarop een
gelijkmatig verdeelde belasting aanwezig is in de richting van de Z-as
(negatieve richting).

De optredende momenten hebben een oriëntatie rondom de Y-as; d.w.z.
Myy; zie onderstaande figuur.
De optredende dwarskrachten hebben een oriëntatie in Z-richting; d.w.z.
Fz.

Momentenverdeling met oriëntatie rondom Y-as (Myy)

Dwarskrachtverdeling in Z-richting (Fz)

Grafische weergave numerieke waarden oplegkrachten

Als gekozen is voor het afbeelden van

,als dan de muis naar

een knoop bewogen wordt, verandert de cursor in een kruis
T.p.v. de statusregel, aan de onderzijde van het scherm, worden dan ter
oriëntatie de numerieke waarden van de oplegkrachten weergegeven,
b.v.:
Indien voor

is gekozen, dan worden ook de numerieke

waarden t.p.v. de betreffende oplegging getoond
Daarbij wordt de volgende kleurcodering toegepast:
Als gekozen is voor het afbeelden van
dan worden de

minimale en maximale waarden afgebeeld:

of bij de alternatieve

weergave
T.p.v. de statusregel, aan de onderzijde van het scherm, worden dan ter
oriëntatie de numerieke waarden van de oplegkrachten weergegeven, b.v.:

Verschillende opties voor het arceren
M.b.v. de knop
kan o.a. ingesteld worden hoe de figuren met
rekenresultaten worden afgebeeld. Er zijn vier mogelijkheden:

Bij de optie “Regenboogkleuren” wordt tussen de minimale en maximale
waarden een kleurenschaal toegepast van het spectrum van wit licht

tussen de golflengten 380 nm (violet) en 760 nm (rood).

Bij de afbeelding van eenheidscontroles worden voor waarden kleiner dan
1 kleurnuances in groen gebruikt; voor waarden groter dan 1
kleurnuances in rood. Waarden voor de eenheidscontroles <= 1 voldoen
aan de sterktecriteria; voor de eenheidscontroles > 1 voldoen NIET aan de
sterktecriteria.
Bij de numerieke en grafische uitvoer van berekende grootheden
langs de staafassen wordt voor het aardbevingsbelastinggeval lineair
geïnterpoleerd tussen de waarden bij de begin- en eindknoop.

Alternatieve weergave numerieke waarden bij de knopen
In het grafische scherm

kan als de
knop
ingedrukt wordt ook per knoop afzonderlijk de alternatieve
weergave van de grootheden worden getoond.
Daartoe moet met ingedrukte knop
de muis naar de betreffende knoop
bewogen. Er verschijnt dan bij de aangewezen knoop de alternatieve
weergave.

Tussen ‘(..)’ is het nummer van de aansluitende staaf aangegeven en
vervolgens de waarde van de betreffende grootheid.
Door de knop
niet ingedrukt te doen zijn wordt de alternatieve
weergave bij alle knopen weer gewist.
De keuze voor de alternatieve weergave wordt bewaard, zodat deze keuze
ook naderhand van toepassing is.
Voor een beschrijving van de oriëntatie in het 3D model zie verder
camera model

Niet actieve staven
Indien m.b.v. ligging staven één of meerdere staven als niet actief worden
gemarkeerd dan worden de betreffende niet actieve staven aangeduid in
het onderstaand getoonde numerieke weergave:.

Let op: Indien het raamwerk aangemaakt is met de wizard Balkrooster
EN Plaat-balkrooster conversie (dwarscontractiecoëfficiënt < > 0) dan
wordt de krachtswerking in de diagonale staven niet weergegeven. Dit
omdat deze staven alleen bedoeld zijn om de torsiestijfheid van de plaat
beter in rekening te brengen.Indien dit van toepassing is wordt dit
aangegeven:

Zie verder ook: Plotten per staaf of plotten COMBINATIEstaaf
Voor een korte beschrijving van het principe van Eenheidswaarden (Unity
Check) zie: Principe UC-waarden

Plotten van de vervormingen van het raamwerk;
2 dimensionaal
Met behulp van deze optie kan een plaatje worden gemaakt van de
vervormingen van het gehele raamwerk per BASISbelastinggeval en
belastingCOMBINATIE.

Met behulp van de radioknoppen
is het mogelijk te
wisselen tussen BASISbelastingevallen en BelastingCOMBINATIES
(indien er tenminste BelastingCOMBINATIES samengesteld zijn).

Het samenstellen van de BelastingCOMBINATIES dient te geschieden
via het menu 'Belastinggevallen/Belasting Combinaties'
(BelastingCombinaties).
Door het aanklikken met de muis van de tabbladen aan de onderzijde van
de figuur kan eenvoudig worden gekozen tussen het betreffende
BASISbelastinggeval of BelastingCOMBINATIE.
Opties voor grafische weergave
1. Teneinde de verplaatsingen ten opzichte van de schaal van het
raamwerk zichtbaar te doen zijn worden deze vergroot afgebeeld. Daartoe
kan de gebruiker een waarde voor deze vergrotingsfactor invoeren.
2. Door het aanklikken van met de muis van de tabbladen aan de
onderzijde van de figuur kan eenvoudig worden gekozen tussen het
betreffende BASISbelastinggeval of belastingCOMBINATIE.
3. Met behulp van de knop
(opties plotten 2D) kan o.a. ingesteld
worden of de staaf- en knoopnummers en de waarden van de
verschillende grootheden moeten worden afgebeeld.
4. Ook kan de figuur beeldvullend worden afgebeeld (verschillende
schaal in X- en Y- richting) of met gelijke schalen in X- en Y- richting.
Verder kan hier worden afgekruist of bij het afdrukken op papier de figuur
staand of liggend moet worden afgedrukt.
5. Het type en grootte van het font kan ook nader worden ingesteld. Dit
kan aardig zijn om een persoonlijk cachet aan de figuren te geven, maar
het kan vooral nuttig zijn bij afdrukken op papier. Niet elke printerdriver
geeft resultaten die voldoende lijken op het resultaat op het beeldscherm.
6. Als gekozen wordt voor ‘Kleurarcering’ dan worden de
verplaatsingslijnen gekleurd weergegeven m.b.v. een kleurenpalet, welke
een indicatie geeft van de absolute grootte van de totale
verplaatsingsvector
.

7. Indien het vakje
is aangevinkt dan wordt een
stippellijntje getrokken van de onvervormde naar de vervormde toestand
(t.p.v. de knopen en halverwege de staven).
Indien het vakje
is aangevinkt dan wordt de
numerieke waarde voor de totale verplaatsingsvector
weergeven.

Indien het vakje
niet is aangevinkt worden de
numerieke waarden ΔX en ΔY beide weergegeven.
Indien het vakje
is aangevinkt dan worden de
numerieke waarden alleen t.p.v. de knopen weergegeven.
Indien het vakje
niet is aangevinkt worden de
numerieke waarden, behalve bij de knopen, ook halverwege de staven of
vweergegeven.
Let op:
De numeriek waarden worden alleen weergeven als dit d.m.v
bij
opties plotten 2D is ingesteld.
Indien het vakje
is aangevinkt dan worden de numerieke
waarden afgebeeld t.p.v. de maximale vervorming over de lengte van de
staven.
Indien het vakje
niet is aangevinkt dan worden de
numerieke waarden afgebeeld halverwege de staven; tenzij
is aangevinkt.
8. Door het aanklikken van de knop
wordt de grafiek gekopieerd
naar het klembord van Windows. Hier vanaf kan het dan eenvoudig
geplakt worden naar andere toepassingen; b.v. in een ander document in
een tekstverwerker. Via de knop bij de in het programma ingebouwde
teksteditor kan een in het klembord opgeslagen tekst of figuur in het
betreffende document worden geplakt (op de plaats van de cursor).
9. Door het aanklikken van de knop
kan de grafiek in een
vectorformaat (WMF of EMF metafile formaat) als bestand worden
weggeschreven.
10. Gebruik

om de figuur op de printer te zetten.

Lokaliseren van het raamwerk op het scherm
1. Inzoomen
Inzoomen in het beeld kan op drie verschillende wijzen:
1.1 Maak gebruik van
en
om de figuur met een bepaalde
stapgrootte respectievelijk te vergroten en te verkleinen. (druk de rechter
muisknop in voor de oorspronkelijke figuur: ‘redraw’)
1.2 M.b.v. het muiswiel kan op deze wijze ook als alternatief in- en
uitgezoomd worden.

1.3 Gebruik de linker muisknop en trek een rechthoek om het gebied
dat vergroot moet worden. Deze laatste optie functioneert alleen als
de grafische weergavemode ‘Rechthoeking inzoomen’ staat
ingesteld; zie hieronder.
2. Verschuiven
Indien de grafische weergavemode ingesteld staat in ‘Verschuiven
mogelijk’ (zie hieronder) dan kan bij ingedrukte linker muisknop het
raamwerk over het grafische scherm in horizontale en verticale richting
verschoven worden.
De muiscursor verandert dan in
Schakelen tussen de grafische weergave modus ‘Rechthoekig
inzoomen’ en ‘Verschuiven mogelijk’
Het schakelen tussen de twee weergavemodussen kan op de volgende drie
wijzen:
a. houdt de ‘ctrl’ toets en rechter muisknop tegelijk ingedrukt.
b. klik op de knop
of
aan de bovenzijde van het grafische scherm.
c. klik op de knop
en klik vervolgens op één van twee onderstaand
getoonde radioknoppen.

Gebruik

om de figuur op de printer te zetten.

Niet actieve staven
Indien m.b.v. ligging staven één of meerdere staven als niet actief worden
gemarkeerd dan worden de betreffende niet actieve staven door een rode
gestippelde lijn weergegeven. En verder nog aangeduid in het
onderstaand getoonde numerieke weergave:.

Enige achtergronden
De verplaatsingen langs de staafas worden berekend uit de verplaatsingen
en rotaties ter plaatse van de knopen en uit de berekende
momentenverdeling langs de staafas:

De totale vervorming δtot is samengesteld uit een deel Δδ1= φΔx en Δδ2=
κΔx2
waarin:
κ = kromming = 1/R = Mx/EI
Mx = moment op plaats x langs de staafas
E = elasticiteitsmodulus
I = traagheidsmoment (ook kwadratisch oppervlaktemoment genoemd)
Φ = lokale hoek van de helling van de staafas
Δx = klein deel van de lengte van de staafas

Zie verder ook: plotten krachtsverdeling totale raamwerk, plotten
COMBINATIEstaaf of plotten per staaf
Zie voor een numeriek uitvoer: numerieke uitvoer

Plotten van de VERVORMINGEN van het
raamwerk; 3 dimensionaal
Met behulp van deze optie kan een plaatje worden gemaakt van de
vervormingen van het gehele raamwerk per BASISbelastinggeval en
belastingCOMBINATIE:
Teneinde de verplaatsingen ten opzichte van de schaal van het raamwerk
zichtbaar te doen zijn worden deze vergroot afgebeeld. Daartoe kan de
gebruiker een waarde voor deze vergrotingsfactor invoeren:

Door het aanklikken met de muis van de tabbladen aan de onderzijde van
de figuur kan eenvoudig worden gekozen tussen het betreffende
BASISbelastinggeval of belastingCOMBINATIE.
Als het vakje
niet is afgevinkt dan wordt het raamwerk
in vervormde toestand getoond:

Als het vakje
is afgevinkt dan worden de verplaatsingen
in vectoriele gedaante getoond:

Door de muis te laten rusten op een knoop in verplaatste toestand wordt
de numerieke waarden voor de drie translaties getoond; respectievelijk in

GLOBALE X-, Y- en Z- richting:
Indien m.b.v de knop
ingesteld is dat de waarden van de
vervormingen geplot dienen te worden, dan wordt de numerieke waarde
van de totale verplaatsingsvector geplot.
Als gekozen wordt voor ‘Kleurarcering’ dan worden de
verplaatsingslijnen gekleurd weergegeven m.b.v. een kleurenpalet, welke
een indicatie geeft van de absolute grootte van de verplaatsingsvector
Zie verder ook: opties plotten 3D
Let op !!

Als rekenresultaat worden primair de vrijheidsgraden in X-, Y- en Zrichting ter plaatse van de knopen berekend. De verplaatsingen langs de
staafas zijn hiervan een afgeleide. Ook de aard van de staafbelastingen
bepaald de vervormingslijn. De invloed van de aanwezige
staafbelastingen op de vervormingen langs de staafas wordt in dit
programma bij de “post processing” meegenomen.
Zie verder ook: 3 Dimensionale weergave, plotten krachtsverdeling totale
raamwerk, plotten COMBINATIEstaaf of plotten per staaf
Zie voor een numeriek uitvoer: numerieke uitvoer

Plotten van de INVLOEDSLIJNEN van het
raamwerk; 2 dimensionaal
Met behulp van deze optie kan een plaatje worden gemaakt van de
diverse invloedslijnen van het gehele raamwerk.
Teneinde de invloedslijnen ten opzichte van de schaal van het raamwerk
zichtbaar te doen zijn worden deze vergroot (of verkleind) afgebeeld.
Daartoe kan de gebruiker zo nodig een waarde voor deze
vergrotingsfactor invoeren.
Door het aanklikken met de muis van de tabbladen aan de onderzijde van
de figuur kan eenvoudig worden gekozen tussen de betreffende
invloedslijnen; resp. normaalkracht, dwarskracht en moment.
Met behulp van
kan o.a. ingesteld worden of de staaf- en
knoopnummers en de waarden van de verschillende grootheden moeten
worden afgebeeld.
Ook kan de figuur beeldvullend worden afgebeeld (verschillende schaal
in X- en Y- richting) of met gelijke schalen in X- en Y- richting. Verder
kan hier worden afgekruist of bij het afdrukken op papier de figuur
staand of liggend moet worden afgedrukt.
Het type en grootte van het font kan ook nader worden ingesteld. Dit kan
aardig zijn om een persoonlijk cachet aan de figuren te geven, maar het
kan vooral nuttig zijn bij afdrukken op papier. Niet elke printerdriver
geeft resultaten die voldoende lijken op het resultaat op het beeldscherm.
Door het aanklikken van
wordt de grafiek gekopieerd naar het
klembord van Windows. Hier vanaf kan het dan eenvoudig geplakt
worden naar andere toepassingen; b.v. in een ander document in een
tekstverwerker. Via de knop bij de in het programma ingebouwde
teksteditor kan een in het klembord opgeslagen tekst of figuur in het
betreffende document worden geplakt (op de plaats van de cursor).
Inzoomen in het beeld kan op twee verschillende wijzen:
- gebruik de linker muisknop en trek een rechthoek om het gebied dat
vergroot moet worden
(druk de rechter muisknop in voor de oorspronkelijke figuur)
- maak gebruik van
en
om de figuur met een stapgrootte van
1.25 respectievelijk te vergroten en te verkleinen.

(druk de rechter muisknop in voor de oorspronkelijke figuur)
Gebruik

om de figuur op de printer te zetten.

Uitvoer verplaatsingen per knoop voor een
dynamische berekening; 2-dimensionaal
In dit uitvoerscherm kunnen de verplaatsingen (eventueel ook de
snelheden en verplaatsingen) van elke knoop als functie van de tijd
worden getoond.

Keuze af te beelden grootheden
De
worden alleen getoond als bij resp. de
stuurgrootheden voor een directe of multi modale analyse hiervoor de
keuze is gemaakt.
Keuze af te beelden knoop

M.b.v.

wordt de keuze voor de af te beelden knoop gemaakt.

Het is ook mogelijk de keuze voor de af te beelden knoop te maken in het
grafische geometrie scherm:

Door de muiscursor naar een knoop te bewegen
knoopnummer

wordt het

automatisch aangepast.

Diversen
D.m.v. een horizontale blauwe lijn wordt de uitkomst van een
statische berekening weergegeven.
Als geheugensteuntje kan met het gebruik van de knop
de ingevoerde tijd-belastingsfactorverdeling
voor alleen de basisbelastingen grafisch worden weergegeven.
zie ook:
Keuze type berekening
Stuurgrootheden Directe dynamische analyse
Stuurgrootheden Multi Modale analyse
Plotten Eigenfrequenties
Animatie Eigenfrequenties
Theorie Verplaatsingsmethode (paragraaf 10)

Uitvoer krachtswerking per staaf voor een
dynamische berekening
In dit uitvoerscherm kan de krachtswerking per staaf op verschillende
tijdstippen worden getoond.

M.b.v. de tabs
kan het
tijdstip van uitvoer worden gekozen.
Het totale aantal tijdstippen wordt ingesteld bij stuurvariabelen voor de
directe of Multi modale analyse.
M.b.v. de knop
worden getoond.
M.b.v. de knop
worden.
M.b.v. de knop

kan een animatie op verschillende tijdstippen
kan de snelheid van de animatie verhoogd of verlaagd
kan voor op basis van de Momenten,

Dwarskrachten of Normaalkrachten
maximale waarden worden getoond.

alleen de

M.b.v.
kan een selectie van een tijdstip worden gemaakt uit alle
bewaarde tijdstippen (500 stuks).
zie verder ook:
Keuze type berekening
Stuurgrootheden Directe dynamische analyse
Stuurgrootheden Multi Modale analyse
Plotten Eigenfrequenties
Animatie Eigenfrequenties
Theorie Verplaatsingsmethode (paragraaf 10)

Uitvoer krachtswerking aan beide uiteinden van
staaf voor een dynamische berekening; 2dimensionaal
In dit uitvoerscherm kan de krachtswerking aan beide uiteinden van een
gekozen staaf als functie van de tijd worden getoond.

Keuze af te beelden grootheden
Door op één van de tabs
te klikken
wordt bij resp de beginknoop I en eindknoop J het moment, de
dwarskracht of normaalkracht als functie van de tijd getoond.
Keuze af te beelden staaf

M.b.v.

wordt de keuze voor de af te beelden staaf gemaakt.

Het is ook mogelijk de keuze voor de af te beelden staaf te maken in het
grafische geometrie scherm:

Door de muiscursor naar een staaf te bewegen
staafnummer

wordt het

automatisch aangepast.

Als geheugensteuntje kan met het gebruik van de knop
de ingevoerde tijd-belastingsfactorverdeling voor
alleen de basisbelastingen grafisch worden weergegeven.
Opmerking betreffende het teken van moment, dwarskracht en
normaalkracht
De richting van de lokale X- staafas is gedefinieerd van knoop I naar
knoop J.
Dit houdt in dat bij knoop I het vlak loodrecht op de staafas een negatieve
oriëntatie heeft; bij knoop J is dat een positieve oriëntatie.
In onderstaande figuur heeft het moment, dwarskracht en normaalkracht
bij knoop J een positieve waarde. Met dezelfde werking zijn bij knoop I
zijn alle waarden negatief.

Diversen
D.m.v. een horizontale blauwe lijn wordt de uitkomst van een
statische berekening weergegeven.
Als geheugensteuntje kan met het gebruik van de knop
de ingevoerde tijd-belastingsfactorverdeling
voor alleen de basisbelastingen grafisch worden weergegeven.
zie ook:
Keuze type berekening
Stuurgrootheden Directe dynamische analyse
Stuurgrootheden Multi Modale analyse
Plotten Eigenfrequenties
Animatie Eigenfrequenties
Theorie Verplaatsingsmethode (paragraaf 10)

Plotten oplegkrachten per knoop voor een
dynamische berekening; 2-dimensionaal
In dit uitvoerscherm kunnen de oplegkrachten, t.p.v. knopen met
verhinderde vrijheidsgraden, als functie van de tijd worden getoond.

Keuze af te beelden grootheden
Door op één van de tabs
te klikken wordt
voor de bereffende knoop resp. de oplegkrachten in X- en Y- richting en
het moment als functie van de tijd getoond.
Keuze af te beelden knoop met verhinderde vrijheidsgraden
(oplegging)

M.b.v.
wordt de keuze voor de af te beelden oplegging
gemaakt.
In deze combobox worden alleen knopen weergegeven welke 1, 2 of 3
verhinderde vrijheidsraden bezitten.
Het is ook mogelijk de keuze voor de af te beelden oplegging te maken in
het grafische geometrie scherm:

Door de muiscursor naar een oplegging te bewegen
knoopnummer

wordt het

automatisch aangepast.

Diversen
D.m.v. een horizontale blauwe lijn wordt de uitkomst van een
statische berekening weergegeven.
Als geheugensteuntje kan met het gebruik van de knop
de ingevoerde tijd-belastingsfactorverdeling
voor alleen de basisbelastingen grafisch worden weergegeven.
zie ook:
Keuze type berekening
Stuurgrootheden Directe dynamische analyse
Stuurgrootheden Multi Modale analyse

Plotten Eigenfrequenties
Animatie Eigenfrequenties
Theorie Verplaatsingsmethode (paragraaf 10)

Grafische uitvoer combinatiestaven
krachtsverdeling bij een dynamische berekening;
2 dimensionaal
In dit scherm kunnen de combinatiestaven van de krachtsverdeling, op
verschillende tijdstippen, bij een dynamische berekening worden
afgebeeld.

M.b.v. de tabs
kan het
tijdstip van uitvoer worden gekozen.
M.b.v. de knop
kan ingesteld worden t.o.v. van welk type
krachtsverdeling de maximale waarden, op een zeker tijdstip, getoond

dienen te worden:
De getoonde Momenten, Dwarskrachten en Normaalkrachten blijven
echter gekoppeld t.o.v. het zelfde tijdstip.
Het totale aantal tijdstippen wordt ingesteld bij stuurvariabelen voor de
directe of Multi modale analyse.
M.b.v. de knop
worden getoond.
M.b.v. de knop
worden.

kan een animatie op verschillende tijdstippen
kan de snelheid van de animatie verhoogd of verlaagd

M.b.v.
kan een selectie van een tijdstip worden gemaakt uit alle
bewaarde tijdstippen (500 stuks).
zie verder ook:
Plotten combinatiestaven statisch
Keuze type berekening
Stuurgrootheden Directe dynamische analyse
Stuurgrootheden Multi Modale analyse
Plotten Eigenfrequenties
Animatie Eigenfrequenties

Theorie Verplaatsingsmethode (paragraaf 10)

Grafische uitvoer omhullenden krachtsverdeling
per staaf bij een dynamische berekening; 2
dimensionaal
In dit scherm kunnen de omhullenden van de krachtsverdeling per staaf
(over de BASISbelastingen of belastingCOMINATIES), op verschillende
tijdstippen, bij een dynamische berekening worden afgebeeld.

M.b.v. de tabs
kan het
tijdstip van uitvoer worden gekozen.
Het totale aantal tijdstippen wordt ingesteld bij stuurvariabelen voor de
directe of Multi modale analyse.
M.b.v. de knop
kan geselecteerd worden van welke
(sub)selectie van de BASISbelastingen of belastingCOMBINATIES de
omhullenden getoond dienen te worden.
M.b.v. de knop
worden getoond.

kan een animatie op verschillende tijdstippen

M.b.v. de knop
kan de snelheid van de animatie verhoogd of verlaagd
worden.
M.b.v. de knop
kan alleen de omhullenden over
ALLE tijdstippen worden getoond.

M.b.v.
kan een selectie van een tijdstip worden gemaakt uit alle
bewaarde tijdstippen (500 stuks).
Indien de knop
is ingedrukt (t.p.v.de linker-bovenzijde van
het scherm), dan is de knop

beschikbaar.

Indien deze knop
ingedrukt is, dan wordt een ‘animated’ GIF
afbeelding vervaardigd. Als dit gereed is kan deze figuur worden
opgeslagen.
zie verder ook:
Plotten omhullenden statisch
Keuze type berekening
Stuurgrootheden Directe dynamische analyse
Stuurgrootheden Multi Modale analyse
Plotten normaalkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten dwarskrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten momenten gehele raamwerk dynamisch
Plotten oplegkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten verplaatsingen gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden normaalkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden dwarskrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden momenten gehele raamwerk dynamisch
Theorie Verplaatsingsmethode (paragraaf 10)

Grafische uitvoer verplaatsingen gehele
raamwerk bij een dynamische berekening; 2
dimensionaal
In dit scherm kunnen de verplaatsingen van het gehele raamwerk, op
verschillende tijdstippen, bij een dynamische berekening worden
afgebeeld.

Specifieke opties
M.b.v. de tabs
kan het tijdstip van uitvoer worden gekozen.

Het totale aantal tijdstippen wordt ingesteld bij stuurvariabelen voor de
directe of Multi modale analyse.
M.b.v. de knop
kan het bij belasting-tijdfactor
ingevoerde verloop van de belastingfactor op grafische wijze worden
getoond.
M.b.v. de knop
kunnen alleen de maximale waarden worden
getoond op een zeker tijdstip.
M.b.v. de knop
kan een animatie op achtereenvolgende
verschillende tijdstippen worden getoond.
M.b.v. de knop
worden.

kan de snelheid van de animatie verhoogd of verlaagd

M.b.v.
kan een selectie van een tijdstip worden gemaakt uit alle
bewaarde tijdstippen (500 stuks).
Overige opties
M.b.v.
kan de keuze worden gemaakt voor het
afbeelden van alle BASISbelastinggevallen of belastingCOMBINATIES.
M.b.v.
kan in het betreffende scherm de
weergave m.b.v. de muis verschoven worden (deze knop kent twee
standen). M.b.v.
kan in het betreffende scherm
de weergave m.b.v. de muis, binnen een getrokken rechthoekig kader,
vergroot worden.
M.b.v.
kan worden gekozen of de weergave beeldvullend dient
te zijn (verschillende schaal voor de X- en Y-as) of niet (zelfde schaal
voor de X- en Y-as).
M.b.v.
kan geselecteerd worden welke (akitieve) staven
zichtbaar dienen te zijn (standaard worden alle aktieve staven afgebeeld).
Deze optie kan handig zijn om een minder druk scherm te verkrijgen
(betere leesbaarheid).

M.b.v.
kan de grafische weergave vergroot of
verkleind worden.
M.b.v.
kan ter informatie een lijntje worden
getrokken van de onvervormde knoop naar de vervormde toestand

M.b.v.
wordt, indien de numerieke weergave is
ingeschakeld, per knoop alleen de absolute waarde van de totale
verplaatsingsvector getoond

; anders worden beide waarden

in X- en Y-richting getoond:
M.b.v.
worden de knopen geaccentueerd
; of anders niet
Opmerking
Indien bij BASISbelastinggeval 1, bij belasting-tijdfactor, gekozen is voor
alleen een statische berekening dan wordt dit ter herinnering hier getoond:

Voor verschillende instellingen zie plotinstellingen
zie verder ook:
Keuze type berekening
Stuurgrootheden Directe dynamische analyse
Stuurgrootheden Multi Modale analyse
Plotten normaalkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten dwarskrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten momenten gehele raamwerk dynamisch
Plotten oplegkrachten gehele raamwerk dynamisch

Plotten omhullenden krachtwerking per staaf dynamisch
Plotten omhullenden normaalkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden dwarskrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden momenten gehele raamwerk dynamisch
Theorie Verplaatsingsmethode (paragraaf 10)

Grafische uitvoer normaalkrachtverdeling
gehele raamwerk bij een dynamische
berekening; 2 dimensionaal
In dit scherm kan de normaalkrachtverdeling van het gehele raamwerk,
op verschillende tijdstippen, bij een dynamische berekening worden
afgebeeld.

Specifieke opties
M.b.v. de tabs
kan het tijdstip van uitvoer worden gekozen.
Het totale aantal tijdstippen wordt ingesteld bij stuurvariabelen voor de
directe of Multi modale analyse.

M.b.v. de knop
kan het bij belasting-tijdfactor
ingevoerde verloop van de belastingfactor op grafische wijze worden
getoond.
M.b.v. de knop
kunnen alleen de maximale waarden worden
getoond voor een bepaald tijdstip (bepaald uit de bewaarde 500
tijdstippen en alleen ter plaatse van de beide uiteinden van de staven).
De maxima kunnen per BASISbelastinggeval en
belastingCOMBINATIE op verschillende tijdstippen aanwezig zijn.
De maximum waarden worden per BASISbelastinggeval of
belastingCOMBINATIE aan de hand van de zichtbare staven bepaald.
Het betreft de maximum normaalkracht (in absolute zin) over alle
actieve en zichtbare staven op een zeker tijdstip (t.p.v. de beide uiteinden
van de betreffende staven). Dit behoeft niet overeen te komen met het
maximum voor elke staaf afzonderlijk.
M.b.v.
kan geselecteerd worden welke (aktieve) staven
zichtbaar dienen te zijn (standaard zijn dat alle aktieve staven). Als op
deze wijze slechts één staaf zichtbaar is, dan worden de maximale
normaalkrachten alleen t.o.v. deze enkele staaf bepaald.
M.b.v. de knop
worden getoond.
M.b.v. de knop
worden.

kan een animatie op verschillende tijdstippen
kan de snelheid van de animatie verhoogd of verlaagd

M.b.v.
kan een selectie van een tijdstip worden gemaakt uit alle
bewaarde tijdstippen (500 stuks).
Indien de knop
is ingedrukt (t.p.v.de linker-bovenzijde van
het scherm), dan is de knop

beschikbaar.

Indien deze knop
ingedrukt is, dan wordt een ‘animated’ GIF
afbeelding vervaardigd. Als dit gereed is kan deze figuur worden
opgeslagen.

Overige opties
M.b.v.
kan de keuze worden gemaakt voor het
afbeelden van alle BASISbelastinggevallen of belastingCOMBINATIES.
M.b.v.
kan in het betreffende scherm de
weergave m.b.v. de muis verschoven worden (deze knop kent twee
standen). M.b.v.
kan in het betreffende scherm
de weergave m.b.v. de muis, binnen een getrokken rechthoekig kader,
vergroot worden.
M.b.v.
kan worden gekozen of de weergave beeldvullend dient
te zijn (verschillende schaal voor de X- en Y-as) of niet (zelfde schaal
voor de X- en Y-as).
M.b.v.
kan geselecteerd worden welke (akitieve) staven
zichtbaar dienen te zijn (standaard worden alle aktieve staven afgebeeld).
Deze optie kan handig zijn om een minder druk scherm te verkrijgen
(betere leesbaarheid).
M.b.v.
kan door het aanklikken van
het teken van de
weergegeven normaalkrachten gewijzigd worden. Door het aanklikken
van

wordt de standaardopzet weergegeven.

M.b.v.
verkleind worden.

kan de grafische weergave vergroot of

Opmerking
Indien bij BASISbelastinggeval 1, bij belasting-tijdfactor, gekozen is voor
alleen een statische berekening dan wordt dit ter herinnering hier getoond:

zie verder ook:
Keuze type berekening
Stuurgrootheden Directe dynamische analyse
Stuurgrootheden Multi Modale analyse
Plotten krachtswerking beide uiteinden per staaf dynamisch
Plotten oplegkrachten per knoop dynamisch

Plotten krachtswerking per staaf dynamisch
Plotten omhullenden krachtswerking per staaf dynamisch
Plotten krachtswerking COMBINATIEstaaf dynamisch
Plotten dwarskrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten momenten gehele raamwerk dynamisch
Plotten oplegkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten verplaatsingen gehele raamwerk dynamisch
Plotten eenheidswaarden gehele raamwerk dynamisch
Plotten spanningen gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden krachtwerking per staaf dynamisch
Plotten omhullenden normaalkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden dwarskrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden momenten gehele raamwerk dynamisch
Theorie Verplaatsingsmethode (paragraaf 10)

Grafische uitvoer dwarskrachtverdeling gehele
raamwerk bij een dynamische berekening; 2
dimensionaal
In dit scherm kan de dwarskrachtverdeling van het gehele raamwerk, op
verschillende tijdstippen, bij een dynamische berekening worden
afgebeeld.

Specifieke opties
M.b.v. de tabs
kan het tijdstip van uitvoer worden gekozen.
Het totale aantal tijdstippen wordt ingesteld bij stuurvariabelen voor de
directe of Multi modale analyse.

M.b.v. de knop
kan het bij belasting-tijdfactor
ingevoerde verloop van de belastingfactor op grafische wijze worden
getoond.
M.b.v. de knop
kunnen alleen de maximale waarden worden
getoond voor een bepaald tijdstip (bepaald uit de bewaarde 500
tijdstippen en alleen ter plaatse van de beide uiteinden van de staven).
De maxima kunnen per BASISbelastinggeval en
belastingCOMBINATIE op verschillende tijdstippen aanwezig zijn.
De maximum waarden worden per BASISbelastinggeval of
belastingCOMBINATIE aan de hand van de zichtbare staven bepaald.
Het betreft de maximum dwarskracht (in absolute zin) over alle actieve
en zichtbare staven op een zeker tijdstip (t.p.v. de beide uiteinden van de
betreffende staven). Dit behoeft niet overeen te komen met het maximum
voor elke staaf afzonderlijk.
M.b.v.
kan geselecteerd worden welke (aktieve) staven
zichtbaar dienen te zijn (standaard zijn dat alle aktieve staven). Als op
deze wijze slechts één staaf zichtbaar is, dan worden de maximale
dwarskrachten alleen t.o.v. deze enkele staaf bepaald.
M.b.v. de knop
worden getoond.
M.b.v. de knop
worden.

kan een animatie op verschillende tijdstippen
kan de snelheid van de animatie verhoogd of verlaagd

M.b.v.
kan een selectie van een tijdstip worden gemaakt uit alle
bewaarde tijdstippen (500 stuks).
Indien de knop
is ingedrukt (t.p.v.de linker-bovenzijde van
het scherm), dan is de knop

beschikbaar.

Indien deze knop
ingedrukt is, dan wordt een ‘animated’ GIF
afbeelding vervaardigd. Als dit gereed is kan deze figuur worden
opgeslagen.

Overige opties
M.b.v.
kan de keuze worden gemaakt voor het
afbeelden van alle BASISbelastinggevallen of belastingCOMBINATIES.
M.b.v.
kan in het betreffende scherm de
weergave m.b.v. de muis verschoven worden (deze knop kent twee
standen). M.b.v.
kan in het betreffende scherm
de weergave m.b.v. de muis, binnen een getrokken rechthoekig kader,
vergroot worden.
M.b.v.
kan worden gekozen of de weergave beeldvullend dient
te zijn (verschillende schaal voor de X- en Y-as) of niet (zelfde schaal
voor de X- en Y-as).
M.b.v.
kan geselecteerd worden welke (akitieve) staven
zichtbaar dienen te zijn (standaard worden alle aktieve staven afgebeeld).
Deze optie kan handig zijn om een minder druk scherm te verkrijgen
(betere leesbaarheid).
M.b.v.
kan door het aanklikken van
het teken van de
weergegeven dwarskrachten gewijzigd worden. Door het aanklikken van
wordt de standaardopzet weergegeven.
M.b.v.
verkleind worden.

kan de grafische weergave vergroot of

Opmerking
Indien bij BASISbelastinggeval 1, bij belasting-tijdfactor, gekozen is voor
alleen een statische berekening dan wordt dit ter herinnering hier getoond:

zie verder ook:
Keuze type berekening
Stuurgrootheden Directe dynamische analyse
Stuurgrootheden Multi Modale analyse
Plotten krachtswerking beide uiteinden per staaf dynamisch
Plotten oplegkrachten per knoop dynamisch
Plotten krachtswerking per staaf dynamisch

Plotten omhullenden krachtswerking per staaf dynamisch
Plotten krachtswerking COMBINATIEstaaf dynamisch
Plotten normaalkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten momenten gehele raamwerk dynamisch
Plotten oplegkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten verplaatsingen gehele raamwerk dynamisch
Plotten eenheidswaarden gehele raamwerk dynamisch
Plotten spanningen gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden krachtwerking per staaf dynamisch
Plotten omhullenden normaalkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden dwarskrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden momenten gehele raamwerk dynamisch
Theorie Verplaatsingsmethode (paragraaf 10)

Grafische uitvoer momentenverdeling gehele
raamwerk bij een dynamische berekening; 2
dimensionaal
In dit scherm kan de momentenverdeling van het gehele raamwerk, op
verschillende tijdstippen, bij een dynamische berekening worden
afgebeeld.

Specifieke opties
M.b.v. de tabs
kan het tijdstip van uitvoer worden gekozen.
Het totale aantal tijdstippen wordt ingesteld bij stuurvariabelen voor de
directe of Multi modale analyse.

M.b.v. de knop
kan het bij belasting-tijdfactor
ingevoerde verloop van de belastingfactor op grafische wijze ter
informatie worden getoond.
M.b.v. de knop
kunnen alleen de maximale waarden worden
getoond voor een bepaald tijdstip (bepaald uit de bewaarde 500
tijdstippen en alleen ter plaatse van de beide uiteinden van de staven).
De maxima kunnen per BASISbelastinggeval en
belastingCOMBINATIE op verschillende tijdstippen aanwezig zijn.
De maximum waarden worden per BASISbelastinggeval of
belastingCOMBINATIE aan de hand van de zichtbare staven bepaald.
Het betreft het maximum moment (in absolute zin) over alle actieve en
zichtbare staven op een zeker tijdstip (t.p.v. de beide uiteinden van de
betreffende staven). Dit behoeft niet overeen te komen met het maximum
voor elke staaf afzonderlijk.
M.b.v.
kan geselecteerd worden welke (aktieve) staven
zichtbaar dienen te zijn (standaard zijn dat alle aktieve staven). Als op
deze wijze slechts één staaf zichtbaar is,dan worden de maximale
momenten alleen t.o.v. deze enkele staaf bepaald.
M.b.v. de knop
worden getoond.
M.b.v. de knop
worden.

kan een animatie op verschillende tijdstippen
kan de snelheid van de animatie verhoogd of verlaagd

M.b.v.
kan een selectie van een tijdstip worden gemaakt uit alle
bewaarde tijdstippen (500 stuks).
Indien de knop
is ingedrukt (t.p.v.de linker-bovenzijde van
het scherm), dan is de knop

beschikbaar.

Indien deze knop
ingedrukt is, dan wordt een ‘animated’ GIF
afbeelding vervaardigd. Als dit gereed is kan deze figuur worden
opgeslagen.

Overige opties
M.b.v.
kan de keuze worden gemaakt voor het
afbeelden van alle BASISbelastinggevallen of belastingCOMBINATIES.
M.b.v.
kan in het betreffende scherm de
weergave m.b.v. de muis verschoven worden (deze knop kent twee
standen). M.b.v.
kan in het betreffende scherm
de weergave m.b.v. de muis, binnen een getrokken rechthoekig kader,
vergroot worden.
M.b.v.
kan worden gekozen of de weergave beeldvullend dient
te zijn (verschillende schaal voor de X- en Y-as) of niet (zelfde schaal
voor de X- en Y-as).
M.b.v.
kan geselecteerd worden welke (akitieve) staven
zichtbaar dienen te zijn (standaard worden alle aktieve staven afgebeeld).
Deze optie kan handig zijn om een minder druk scherm te verkrijgen
(betere leesbaarheid).
M.b.v.
kan door het aanklikken van
het teken van de
weergegeven momenten gewijzigd worden. Door het aanklikken van
wordt de standaardopzet weergegeven.
M.b.v.
verkleind worden.

kan de grafische weergave vergroot of

Opmerking
Indien bij BASISbelastinggeval 1, bij belasting-tijdfactor, gekozen is voor
alleen een statische berekening dan wordt dit ter herinnering hier getoond:

zie verder ook:
Keuze type berekening
Stuurgrootheden Directe dynamische analyse
Stuurgrootheden Multi Modale analyse
Plotten krachtswerking beide uiteinden per staaf dynamisch
Plotten oplegkrachten per knoop dynamisch
Plotten krachtswerking per staaf dynamisch

Plotten omhullenden krachtswerking per staaf dynamisch
Plotten krachtswerking COMBINATIEstaaf dynamisch
Plotten normaalkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten dwarskrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten oplegkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten verplaatsingen gehele raamwerk dynamisch
Plotten eenheidswaarden gehele raamwerk dynamisch
Plotten spanningen gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden krachtwerking per staaf dynamisch
Plotten omhullenden normaalkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden dwarskrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden momenten gehele raamwerk dynamisch
Theorie Verplaatsingsmethode (paragraaf 10)

Grafische uitvoer oplegkrachten gehele
raamwerk bij een dynamische berekening; 2
dimensionaal
In dit scherm kunnen de oplegkrachten van het gehele raamwerk, op
verschillende tijdstippen, bij een dynamische berekening worden
afgebeeld.

Specifieke opties
M.b.v. de tabs
kan het tijdstip van uitvoer worden gekozen.
Het totale aantal tijdstippen wordt ingesteld bij stuurvariabelen voor de
directe of Multi modale analyse.

M.b.v. de knop
kan het bij belasting-tijdfactor
ingevoerde verloop van de belastingfactor op grafische wijze worden
getoond.
M.b.v. de knop
kunnen alleen de maximale waarden worden
getoond.
M.b.v. de knop
worden getoond.
M.b.v. de knop
worden.

kan een animatie op verschillende tijdstippen
kan de snelheid van de animatie verhoogd of verlaagd

M.b.v.
kan een selectie van een tijdstip worden gemaakt uit alle
bewaarde tijdstippen (500 stuks).
Overige opties
M.b.v.
kan de keuze worden gemaakt voor het
afbeelden van alle BASISbelastinggevallen of belastingCOMBINATIES.
M.b.v.
kan in het betreffende scherm de
weergave m.b.v. de muis verschoven worden (deze knop kent twee
standen). M.b.v.
kan in het betreffende scherm
de weergave m.b.v. de muis, binnen een getrokken rechthoekig kader,
vergroot worden.
M.b.v.
kan worden gekozen of de weergave beeldvullend dient
te zijn (verschillende schaal voor de X- en Y-as) of niet (zelfde schaal
voor de X- en Y-as).
M.b.v.
kan geselecteerd worden welke (akitieve) staven
zichtbaar dienen te zijn (standaard worden alle aktieve staven afgebeeld).
Deze optie kan handig zijn om een minder druk scherm te verkrijgen
(betere leesbaarheid).
M.b.v.
kan door het aanklikken van
het teken van de
weergegeven oplegkrachten gewijzigd worden. Door het aanklikken van

wordt de standaardopzet weergegeven.
M.b.v.
verkleind worden.

kan de grafische weergave vergroot of

Opmerking
Indien bij BASISbelastinggeval 1, bij belasting-tijdfactor, gekozen is voor
alleen een statische berekening dan wordt dit ter herinnering hier getoond:

Grafische weergave numerieke waarden oplegkrachten
-- voor de betreffende BASISbelasting of belastingCOMBINATIE
Als gekozen is voor het afbeelden van
,als dan de muis naar

een knoop bewogen wordt, verandert de cursor in een kruis
T.p.v. de statusregel, aan de onderzijde van het scherm, worden dan ter
oriëntatie de numerieke waarden van de oplegkrachten weergegeven,
b.v.:
Indien voor

is gekozen, dan worden ook de numerieke

waarden t.p.v. de betreffende oplegging getoond
Daarbij wordt de volgende kleurcodering toegepast:
-- voor de betreffende selectie van BASISbelastingen of
belastingCOMBINATIES
Als gekozen is voor het afbeelden van
en
,als
dan de muis naar een knoop bewogen wordt, verandert de cursor in een

kruis
De minimum waarden worden getoond d.m.v. gestreepte weergave; de
maximum waarden d.m.v. ononderbroken weergave.
T.p.v. de statusregel, aan de onderzijde van het scherm, worden dan ter
oriëntatie de numerieke waarden voor de omhullende van de
oplegkrachten weergegeven, b.v.:
Als gekozen is voor het afbeelden van de
,
en
worden de numerieke minimum en maximum waarden voor
de omhullende van de betreffende BASISbelastingen of

belastingCOMBINATIES getoond
zie verder ook:
Keuze type berekening
Stuurgrootheden Directe dynamische analyse
Stuurgrootheden Multi Modale analyse
Plotten normaalkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten dwarskrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten momenten gehele raamwerk dynamisch
Plotten verplaatsingen gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden krachtwerking per staaf dynamisch
Plotten omhullenden normaalkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden dwarskrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden momenten gehele raamwerk dynamisch
Theorie Verplaatsingsmethode (paragraaf 10)

Grafische uitvoer eenheidswaardenverdeling
gehele raamwerk bij een dynamische
berekening; 2 dimensionaal
In dit scherm kan de eenheidswaardenverdeling van het gehele raamwerk,
op verschillende tijdstippen, bij een dynamische berekening worden
afgebeeld.

Specifieke opties
M.b.v. de tabs

kan het tijdstip van uitvoer worden gekozen.
Het totale aantal tijdstippen wordt ingesteld bij stuurvariabelen voor de
directe of Multi modale analyse.
M.b.v. de knop
kan het bij belasting-tijdfactor
ingevoerde verloop van de belastingfactor op grafische wijze ter
informatie worden getoond.
M.b.v. de knop
kunnen alleen de maximale waarden worden
getoond voor een bepaald tijdstip (bepaald uit de bewaarde 500
tijdstippen en alleen ter plaatse van de beide uiteinden van de staven).
De maxima kunnen per BASISbelastinggeval en
belastingCOMBINATIE op verschillende tijdstippen aanwezig zijn.
De maximum waarden worden per BASISbelastinggeval of
belastingCOMBINATIE aan de hand van de zichtbare staven bepaald.
Het betreft de maximum eenheidswaarden (in absolute zin) over alle
actieve en zichtbare staven op een zeker tijdstip (t.p.v. de beide uiteinden
van de betreffende staven). Dit behoeft niet overeen te komen met het
maximum voor elke staaf afzonderlijk.
M.b.v. een popup keuzemenu kan bepaald worden of de maximum
eenheidswaarden bepaald dienen te worden aan de hand van de maximale
momenten, dwarskrachten of normaalkrachten.

M.b.v.
kan geselecteerd worden welke (aktieve) staven
zichtbaar dienen te zijn (standaard zijn dat alle aktieve staven). Als op
deze wijze slechts één staaf zichtbaar is, dan worden de maximale
momenten alleen t.o.v. deze enkele staaf bepaald.
M.b.v. de knop
worden getoond.
M.b.v. de knop
worden.

kan een animatie op verschillende tijdstippen
kan de snelheid van de animatie verhoogd of verlaagd

M.b.v.
kan een selectie van een tijdstip worden gemaakt uit alle
bewaarde tijdstippen (500 stuks).
Indien de knop
is ingedrukt (t.p.v.de linker-bovenzijde van
het scherm), dan is de knop

beschikbaar.

Indien deze knop
ingedrukt is, dan wordt een ‘animated’ GIF
afbeelding vervaardigd. Als dit gereed is kan deze figuur worden
opgeslagen.
Overige opties
M.b.v.
kan de keuze worden gemaakt voor het
afbeelden van alle BASISbelastinggevallen of belastingCOMBINATIES.
M.b.v.
kan in het betreffende scherm de
weergave m.b.v. de muis verschoven worden (deze knop kent twee
standen). M.b.v.
kan in het betreffende scherm
de weergave m.b.v. de muis, binnen een getrokken rechthoekig kader,
vergroot worden.
M.b.v.
kan worden gekozen of de weergave beeldvullend dient
te zijn (verschillende schaal voor de X- en Y-as) of niet (zelfde schaal
voor de X- en Y-as).
M.b.v.
kan geselecteerd worden welke (akitieve) staven
zichtbaar dienen te zijn (standaard worden alle aktieve staven afgebeeld).
Deze optie kan handig zijn om een minder druk scherm te verkrijgen
(betere leesbaarheid).
M.b.v.
kan door het aanklikken van
het teken van de
weergegeven momenten gewijzigd worden. Door het aanklikken van
wordt de standaardopzet weergegeven.
M.b.v.
verkleind worden.
Opmerking

kan de grafische weergave vergroot of

Indien bij BASISbelastinggeval 1, bij belasting-tijdfactor, gekozen is voor
alleen een statische berekening dan wordt dit ter herinnering hier getoond:

zie verder ook:
Keuze type berekening
Stuurgrootheden Directe dynamische analyse
Stuurgrootheden Multi Modale analyse
Plotten normaalkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten dwarskrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten oplegkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten verplaatsingen gehele raamwerk dynamisch
Plotten spanningen gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden krachtwerking per staaf dynamisch
Plotten omhullenden normaalkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden dwarskrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden momenten gehele raamwerk dynamisch
Theorie Verplaatsingsmethode (paragraaf 10)

Grafische uitvoer spanningsverdeling gehele
raamwerk bij een dynamische berekening; 2
dimensionaal
In dit scherm kan de spanningsverdeling van het gehele raamwerk, op
verschillende tijdstippen, bij een dynamische berekening worden
afgebeeld.

Specifieke opties
M.b.v. de tabs

kan het tijdstip van uitvoer worden gekozen.
Het totale aantal tijdstippen wordt ingesteld bij stuurvariabelen voor de
directe of Multi modale analyse.
M.b.v. de knop
kan het bij belasting-tijdfactor
ingevoerde verloop van de belastingfactor op grafische wijze ter
informatie worden getoond.
M.b.v. de knop
kunnen alleen de maximale waarden worden
getoond voor een bepaald tijdstip (bepaald uit de bewaarde 500
tijdstippen en alleen ter plaatse van de beide uiteinden van de staven).
De maxima kunnen per BASISbelastinggeval en
belastingCOMBINATIE op verschillende tijdstippen aanwezig zijn.
De maximum waarden worden per BASISbelastinggeval of
belastingCOMBINATIE aan de hand van de zichtbare staven bepaald.
De maximum spanning (in absolute zin) over alle actieve en zichtbare
staven op een zeker tijdstip (t.p.v. de beide uiteinden van de betreffende
staven). Dit behoeft niet overeen te komen met het maximum voor elke
staaf afzonderlijk.
M.b.v. een popup keuzemenu kan bepaald worden of de maximum
spanningen dienen te worden aan de hand van de maximale momenten,
dwarskrachten of normaalkrachten.

M.b.v.
kan geselecteerd worden welke (aktieve) staven
zichtbaar dienen te zijn (standaard zijn dat alle aktieve staven). Als op
deze wijze slechts één staaf zichtbaar is,dan worden de maximale
momenten alleen t.o.v. deze enkele staaf bepaald.
M.b.v. de knop
worden getoond.
M.b.v. de knop
worden.

kan een animatie op verschillende tijdstippen
kan de snelheid van de animatie verhoogd of verlaagd

M.b.v.
kan een selectie van een tijdstip worden gemaakt uit alle
bewaarde tijdstippen (500 stuks).
Indien de knop
is ingedrukt (t.p.v.de linker-bovenzijde van
het scherm), dan is de knop

beschikbaar.

Indien deze knop
ingedrukt is, dan wordt een ‘animated’ GIF
afbeelding vervaardigd. Als dit gereed is kan deze figuur worden
opgeslagen.
Overige opties
M.b.v.
kan de keuze worden gemaakt voor het
afbeelden van alle BASISbelastinggevallen of belastingCOMBINATIES.
M.b.v.
kan in het betreffende scherm de
weergave m.b.v. de muis verschoven worden (deze knop kent twee
standen). M.b.v.
kan in het betreffende scherm
de weergave m.b.v. de muis, binnen een getrokken rechthoekig kader,
vergroot worden.
M.b.v.
kan worden gekozen of de weergave beeldvullend dient
te zijn (verschillende schaal voor de X- en Y-as) of niet (zelfde schaal
voor de X- en Y-as).
M.b.v.
kan geselecteerd worden welke (akitieve) staven
zichtbaar dienen te zijn (standaard worden alle aktieve staven afgebeeld).
Deze optie kan handig zijn om een minder druk scherm te verkrijgen
(betere leesbaarheid).
M.b.v.
kan door het aanklikken van
het teken van de
weergegeven momenten gewijzigd worden. Door het aanklikken van
wordt de standaardopzet weergegeven.
M.b.v.
verkleind worden.
Opmerking

kan de grafische weergave vergroot of

Indien bij BASISbelastinggeval 1, bij belasting-tijdfactor, gekozen is voor
alleen een statische berekening dan wordt dit ter herinnering hier getoond:

zie verder ook:
Keuze type berekening
Stuurgrootheden Directe dynamische analyse
Stuurgrootheden Multi Modale analyse
Plotten normaalkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten dwarskrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten oplegkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten verplaatsingen gehele raamwerk dynamisch
Plotten eenheidswaarden gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden krachtwerking per staaf dynamisch
Plotten omhullenden normaalkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden dwarskrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden momenten gehele raamwerk dynamisch
Theorie Verplaatsingsmethode (paragraaf 10)

Grafische uitvoer OMHULLENDEN
normaalkrachtverdeling gehele raamwerk bij
een dynamische berekening; 2 dimensionaal
In dit scherm kunnen de omhullenden van de normaalkrachtverdeling van
het gehele raamwerk (over alle BASISbelastinggevallen of
belastingCOMBINATIES), op verschillende tijdstippen, bij een
dynamische berekening worden afgebeeld.

Opties
M.b.v. de tabs
kan het tijdstip van uitvoer worden gekozen.

Het totale aantal tijdstippen wordt ingesteld bij stuurvariabelen voor de
directe of Multi modale analyse.
M.b.v. de knop
kunnen alleen de maximale waarden
over ALLE tijdstippen worden getoond.
M.b.v. de knop
worden getoond.
M.b.v. de knop
worden.

kan een animatie op verschillende tijdstippen
kan de snelheid van de animatie verhoogd of verlaagd

M.b.v.
kan een selectie van een tijdstip worden gemaakt uit alle
bewaarde tijdstippen (500 stuks).
Indien de knop
is ingedrukt (t.p.v.de linker-bovenzijde van
het scherm), dan is de knop

beschikbaar.

Indien deze knop
ingedrukt is, dan wordt een ‘animated’ GIF
afbeelding vervaardigd. Als dit gereed is kan deze figuur worden
opgeslagen.
zie verder ook:
Keuze type berekening
Stuurgrootheden Directe dynamische analyse
Stuurgrootheden Multi Modale analyse
Plotten normaalkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten dwarskrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten momenten gehele raamwerk dynamisch
Plotten oplegkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten verplaatsingen gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden krachtwerking per staaf dynamisch
Plotten omhullenden dwarskrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden momenten gehele raamwerk dynamisch

Theorie Verplaatsingsmethode (paragraaf 10)

Grafische uitvoer OMHULLENDEN
dwarskrachtverdeling gehele raamwerk bij een
dynamische berekening; 2 dimensionaal
In dit scherm kunnen de omhullenden van de dwarskrachtverdeling van
het gehele raamwerk (over alle BASISbelastinggevallen of
belastingCOMBINATIES), op verschillende tijdstippen, bij een
dynamische berekening worden afgebeeld.

Opties
M.b.v. de tabs
kan het tijdstip van uitvoer worden gekozen.

Het totale aantal tijdstippen wordt ingesteld bij stuurvariabelen voor de
directe of Multi modale analyse.
M.b.v. de knop
kunnen alleen de maximale waarden
over ALLE tijdstippen worden getoond.
M.b.v. de knop
worden getoond.
M.b.v. de knop
worden.

kan een animatie op verschillende tijdstippen
kan de snelheid van de animatie verhoogd of verlaagd

M.b.v.
kan een selectie van een tijdstip worden gemaakt uit alle
bewaarde tijdstippen (500 stuks).
Indien de knop
is ingedrukt (t.p.v.de linker-bovenzijde van
het scherm), dan is de knop

beschikbaar.

Indien deze knop
ingedrukt is, dan wordt een ‘animated’ GIF
afbeelding vervaardigd. Als dit gereed is kan deze figuur worden
opgeslagen.
zie verder ook:
Keuze type berekening
Stuurgrootheden Directe dynamische analyse
Stuurgrootheden Multi Modale analyse
Plotten normaalkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten dwarskrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten momenten gehele raamwerk dynamisch
Plotten oplegkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten verplaatsingen gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden krachtwerking per staaf dynamisch
Plotten omhullenden normaalkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden momenten gehele raamwerk dynamisch

Theorie Verplaatsingsmethode (paragraaf 10)

Grafische uitvoer OMHULLENDEN
momentenverdeling gehele raamwerk bij een
dynamische berekening; 2 dimensionaal
In dit scherm kunnen de omhullenden van de momentenverdeling van het
gehele raamwerk (over alle BASISbelastinggevallen of
belastingCOMBINATIES), op verschillende tijdstippen, bij een
dynamische berekening worden afgebeeld.

Verschillende opties
M.b.v. de tabs
kan het tijdstip van uitvoer worden gekozen.

Het totale aantal tijdstippen wordt ingesteld bij stuurvariabelen voor de
directe of Multi modale analyse.
M.b.v. de knop
kunnen alleen de maximale waarden
over ALLE tijdstippen worden getoond.
M.b.v. de knop
worden getoond.
M.b.v. de knop
worden.

kan een animatie op verschillende tijdstippen
kan de snelheid van de animatie verhoogd of verlaagd

M.b.v.
kan een selectie van een tijdstip worden gemaakt uit alle
bewaarde tijdstippen (500 stuks).
Indien de knop
is ingedrukt (t.p.v.de linker-bovenzijde van
het scherm), dan is de knop

beschikbaar.

Indien deze knop
ingedrukt is, dan wordt een ‘animated’ GIF
afbeelding vervaardigd. Als dit gereed is kan deze figuur worden
opgeslagen.
zie verder ook:
Keuze type berekening
Stuurgrootheden Directe dynamische analyse
Stuurgrootheden Multi Modale analyse
Plotten normaalkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten dwarskrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten momenten gehele raamwerk dynamisch
Plotten oplegkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten verplaatsingen gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden krachtwerking per staaf dynamisch
Plotten omhullenden normaalkrachten gehele raamwerk dynamisch
Plotten omhullenden dwarskrachten gehele raamwerk dynamisch

Theorie Verplaatsingsmethode (paragraaf 10)

Plotten Eigenfrequenties; 2 dimensionaal
Met behulp van deze hoofdmenuoptie kunnen afbeeldingen worden
gemaakt van de bij de diverse eigenmodes behorende Eigentrillings
vormen.
De trillingsvormen worden bepaald t.o.v. de vrijheidsgraden in de
opgegeven knopen. Wil men meer gedetailleerde informatie tussen de
knopen, dan kunnen de staven worden opgedeeld in meerdere staven
door het aanbrengen van “dummy” tussenknopen.
Het verplaatsingsveld loodrecht op de staafas tussen twee knopen is een
derde graads kromme, waardoor een vloeiend verloop van de
verplaatsingen wordt verkregen.
De berekende eigenvectoren zijn genormeerd op een maximale waarde
van “1”.
De werkelijke waarde is dus op een constante na bepaald; de
trillingsvorm is alleen vastgelegd.
M.b.v.
kunnen de Eigentrillingsvormen op de
afbeelding worden geschaald.
Naast de grafische afbeeldingen kan het verschil in frequentie tussen de
diverse Eigenmodes ook hoorbaar worden gemaakt door onderstaand
keuzevakje aan te vinken:
Als van Eigenmode gewisseld wordt, dan wordt een toon van een andere
frequentie gehoord.
Omdat de Eigenfrequenties van constructies in het algemeen buiten het
hoorbare gebied liggen (lagere frequenties) vindt er een verschaling naar
het hoorbare gebied van 60 tot 5000 Hz. plaats.
Door te klikken op het ‘+’ of ‘-‘ teken kan respectievelijk het
geluidsniveau verhoogd of verlaagd worden.
Zie verder ook:
Animatie Eigenfrequenties
Berekening van Eigenfrequenties

Plotten Eigenfrequenties; 3 dimensionaal
Met behulp van deze hoofdmenuoptie kunnen afbeeldingen worden
gemaakt van de bij de diverse eigenmodes behorende
Eigentrillingsvormen.
De trillingsvormen worden bepaald t.o.v. de vrijheidsgraden in de
opgegeven knopen. Wil men meer gedetailleerde informatie tussen de
knopen, dan kunnen de staven worden opgedeeld in meerdere staven
door het aanbrengen van “dummy” tussenknopen.
Het verplaatsingsveld loodrecht op de staafas tussen twee knopen is een
derde graads kromme, waardoor een vloeiend verloop van de
verplaatsingen wordt verkregen.
De berekende eigenvectoren zijn genormeerd op een maximale waarde
van “1”.
De werkelijke waarde is dus op een constante na bepaald; de
trillingsvorm is alleen vastgelegd.
M.b.v.
kunnen de Eigentrillingsvormen op de afbeelding
worden geschaald.
Naast de grafische afbeeldingen kan het verschil in frequentie tussen de
diverse Eigenmodes ook hoorbaar worden gemaakt door onderstaand
keuzevakje aan te vinken:
Als van Eigenmode gewisseld wordt, dan wordt een toon van een andere
frequentie gehoord.
Omdat de Eigenfrequenties van constructies in het algemeen buiten het
hoorbare gebied liggen (lagere frequenties) vindt er een verschaling naar
het hoorbare gebied van 60 tot 5000 Hz. plaats.
Door te klikken op het ‘+’ of ‘-‘ teken kan respectievelijk het
geluidsniveau verhoogd of verlaagd worden.
zie verder ook:
Animatie Eigenfrequenties3D
Berekening van Eigenfrequenties3D

Animatie Eigenfrequenties; 2 dimensionaal
Met behulp van deze hoofdmenuoptie worden bewegende afbeeldingen
getoond van de bij de diverse eigenmodes behorende
Eigentrillingsvormen.
De trillingsvormen worden bepaald t.o.v. de vrijheidsgraden in de
opgegeven knopen. Wil men meer gedetailleerde informatie tussen de
knopen, dan kunnen de staven worden opgedeeld in meerdere staven
door het aanbrengen van “dummy” tussenknopen.
Het verplaatsingsveld loodrecht op de staafas tussen twee knopen is een
derde graads kromme, waardoor een vloeiend verloop van de
verplaatsingen wordt verkregen.
De berekende eigenvectoren zijn genormeerd op een maximale waarde
van “1”.
De werkelijke waarde is dus op een constante na bepaald; de
trillingsvorm is alleen vastgelegd.
M.b.v.
kunnen de Eigentrillingsvormen op de
afbeelding worden geschaald.
M.b.v. de knop
kan een geanimeerd GIF-bestand worden
weggeschreven.
Het geanimeerd GIF-bestand kan b.v. getoond worden in een
Internetbladeraar.
Naast de grafische afbeeldingen kan het verschil in frequentie tussen de
diverse Eigenmodes ook hoorbaar worden gemaakt door onderstaand
keuzevakje aan te vinken:
Als van Eigenmode gewisseld wordt, dan wordt een toon van een andere
frequentie gehoord.
Omdat de Eigenfrequenties van constructies in het algemeen buiten het
hoorbare gebied liggen (lagere frequenties) vindt er een verschaling naar
het hoorbare gebied van 60 tot 5000 Hz. plaats.
Door te klikken op het ‘+’ of ‘-‘ teken kan respectievelijk het
geluidsniveau verhoogd of verlaagd worden.

Zie verder ook:
Plotten Eigenfrequenties
Berekening van Eigenfrequenties

Animatie Eigenfrequenties; 3 dimensionaal
Met behulp van deze hoofdmenuoptie worden bewegende afbeeldingen
getoond van de bij de diverse eigenmodes behorende
Eigentrillingsvormen.
De trillingsvormen worden bepaald t.o.v. de vrijheidsgraden in de
opgegeven knopen. Wil men meer gedetailleerde informatie tussen de
knopen, dan kunnen de staven worden opgedeeld in meerdere staven
door het aanbrengen van “dummy” tussenknopen.
Het verplaatsingsveld loodrecht op de staafas tussen twee knopen is een
derde graads kromme, waardoor een vloeiend verloop van de
verplaatsingen wordt verkregen.
De berekende eigenvectoren zijn genormeerd op een maximale waarde
van “1”.
De werkelijke waarde is dus op een constante na bepaald; de
trillingsvorm is alleen vastgelegd.
M.b.v.
kunnen de Eigentrillingsvormen op de afbeelding
worden geschaald.
M.b.v. de knop
kan een geanimeerd GIF-bestand worden
weggeschreven.
Het geanimeerd GIF-bestand kan b.v. getoond worden in een
Internetbladeraar.
Naast de grafische afbeeldingen kan het verschil in frequentie tussen de
diverse Eigenmodes ook hoorbaar worden gemaakt door onderstaand
keuzevakje aan te vinken:
Als van Eigenmode gewisseld wordt, dan wordt een toon van een andere
frequentie gehoord.
Omdat de Eigenfrequenties van constructies in het algemeen buiten het
hoorbare gebied liggen (lagere frequenties) vindt er een verschaling naar
het hoorbare gebied van 60 tot 5000 Hz. plaats.
Door te klikken op het ‘+’ of ‘-‘ teken kan respectievelijk het
geluidsniveau verhoogd of verlaagd worden.

Zie verder ook:
Plotten Eigenfrequenties3D
Berekening van Eigenfrequenties3D

Numerieke uitvoer van ALLE staven; 2
dimensionaal
Met behulp van deze optie wordt van aangegeven staven bij de gekozen
BASISbelastinggevallen en belastingCOMBINATIES in een aantal
sneden de momenten, de dwarskrachten en de normaalkrachten de
numerieke waarden getoond.
Bij niet prismatische staven en bij prismatische staven (waarbij de
weerstandsmomenten groter dan nul zijn ingevoerd) worden ook de
spanningen aan de boven- en onderzijde van de staaf uitgevoerd.
Tevens worden per staaf de minima en maxima van deze staafgrootheden
bepaald.
Voor de keuze van hetgeen getoond moet worden zie verder Aantal
keuzes bij de NUMERIEKE uitvoer
Als hiervoor gekozen is kan ook de benodigde wapening voor NIET
prismatische staven worden uitgevoerd; zie verder Wapening
Invoergegevens
Het aantal sneden waar de gebruiker waarden uitgevoerd wil hebben kan
door hem worden ingesteld.
Het daadwerkelijk aantal sneden dat bij de berekening wordt gebruikt is
vast en meestal veel groter. Dit grote interne grote aantal sneden geeft
aan de berekening van de maxima en minima een grotere
nauwkeurigheid dan het geval zou zijn als volstaan zou worden met het
door de gebruiker opgegeven aantal sneden.
Het geheel wordt in een editor geladen, vanwaar het bekeken kan worden
en eventueel op de printer gezet.
De richting van de lokale staafas (ligging knopen van links naar rechts of
van rechts naar links genummerd) bepaalt ook het teken van bij
voorbeeld de momentenlijn (deze tekenwisseling geldt natuurlijk ook
voor de andere rekenresultaten); zie hieronder:

Waarschuwing !!
Het eenvoudig veranderen van de staafrichting door knoop i en knoop j
om te verwisselen heeft tot gevolg dat de lokale staafas wordt omgekeerd
in zijn positieve richting. De “BOVEN- en ONDER”zijde wordt dan ook
omgewisseld. De tekens van de moment-, dwarskracht- en
normaalkrachtlijnen krijgen bij omkering van het lokale assenstelsel een
ander teken. Zie ook: Lokale assenstelsel
Dit geldt ook voor de berekende spanningen.
Natuurlijk geldt dit ook voor de omhullenden.
Bij het afdrukken van de numerieke data worden de volgende knoppen
getoond:
M.b.v. de knop worden, afhankelijke van de gemaakte keuzen, per
staaf de betreffende figuren tussen de tekst getoond.
Zie voor een grafische uitvoer verder: plotten krachtsverdeling totale
raamwerk, plotten COMBINATIEstaaf, plotten per staaf of Omhullenden
per staaf
Zie voor de mogelijkheden van de ingebouwde teksteditor: Numerieke
uitvoer RTF of PDF formaat

Numerieke uitvoer van ALLE staven; 3
dimensionaal
Met behulp van deze optie wordt van aangegeven staven bij de gekozen
BASISbelastinggevallen en belastingCOMBINATIES in een aantal
sneden de momenten, de dwarskrachten en de normaalkrachten de
numerieke waarden getoond.
Tevens worden per staaf de minima en maxima van deze staafgrootheden
bepaald.
Het aantal sneden waar de gebruiker waarden uitgevoerd wil hebben kan
door hem worden ingesteld.
Het daadwerkelijk aantal sneden dat bij de berekening wordt gebruikt is
vast en meestal veel groter. Dit interne grote aantal sneden geeft aan de
berekening van de maxima en minima een grotere nauwkeurigheid dan
het geval zou zijn als volstaan zou worden met het door de gebruiker
opgegeven aantal sneden.
Het geheel wordt in een editor geladen, vanwaar het bekeken kan worden
en eventueel op de printer gezet.
Voor de keuze van hetgeen getoond moet worden zie verder Aantal
keuzes bij de NUMERIEKE uitvoer
De richting van de lokale staafas (ligging knopen van links naar rechts of
van rechts naar links genummerd) bepaalt ook het teken van bij
voorbeeld de momentenlijn (deze tekenwisseling geldt natuurlijk ook
voor de andere rekenresultaten).
De oriëntatie van de berekende momenten t.o.v. het locale assenstelsel is
overeenkomstig onderstaande figuur:

Waarschuwing !!
Het eenvoudig veranderen van de staafrichting door knoop i en knoop j
om te verwisselen heeft tot gevolg dat de lokale staafas wordt omgekeerd
in zijn positieve richting. De “BOVEN- en ONDER”zijde wordt dan ook
omgewisseld. De tekens van de moment-, dwarskracht- en
normaalkrachtlijnen krijgen bij omkering van het lokale assenstelsel een
ander teken. Zie ook: Lokale assenstelsel
Let op:
Optredende dwarskrachten hebben niet dezelfde index als de momenten;
dit zal hieronder m.b.v. een eenvoudig voorbeeld verduidelijkt worden.
Het betreft twee staven vallend op de globale X-as, waarop een
gelijkmatig verdeelde belasting aanwezig is in de richting van de Z-as
(negatieve richting).

De optredende momenten hebben een oriëntatie rondom de Y-as; d.w.z.
Myy; zie onderstaande figuur.
De optredende dwarskrachten hebben een oriëntatie in Z-richting; d.w.z.
Fz.

Momentenverdeling met oriëntatie rondom Y-as (Myy)

Dwarskrachtverdeling in Z-richting (Fz)
Door afvinken van nevenstaand vakje kan voor de uitvoer van de
verplaatsingen langs de staafassen worden gekozen

Weergave momentverdeling als gevolg van verhinderde welving
door torsie
Door afvinken van nevenstaand vakje kan er voor gekozen worden de
momenten als gevolg van welving al of niet weer te geven
Zie onderstaand voorbeeld:
--- St. Venant torsie + Vlasov welving --Plaats

Moment X

[m]

[kN.m]

St. Venant
[kN.m]

Welving
[kN.m]

Bi-moment

Rotatiehoek

[kN.m2]

[graden]

---------------+------------+-------------+-----------+------------+------------0.000E+00

1.000E+02

0.000E+00

1.000E+02

-1.628E+02

0.000E+00

1.500E+00

1.000E+02

6.021E+01

3.979E+01

-6.477E+01

2.349E+00

3.000E+00

1.000E+02

8.417E+01

1.583E+01

-2.577E+01

7.365E+00

4.500E+00

1.000E+02

9.370E+01

6.301E+00

-1.026E+01

1.344E+01

6.000E+00

1.000E+02

9.749E+01

2.507E+00

-4.081E+00

1.994E+01

7.500E+00

1.000E+02

9.900E+01

9.978E-01

-1.624E+00

2.661E+01

Bij het afdrukken van de numerieke data worden de volgende knoppen
getoond:
M.b.v. de knop worden, afhankelijke van de gemaakte keuzen, per
staaf de betreffende figuren tussen de tekst getoond.
Indien gekozen is voor het berekenen van knikeffecten
en voor de ‘Algemene geïntegreerde methode’
is gekozen en nadat de knop
ingedrukt is (berekening staafgrootheden) verschijnt op het scherm de
volgende knop
Als deze knop
ingedrukt wordt, dan wordt een beeld
gegeven van de vervormingstoestand gegeven die behoort bij de laagste
positieve Eigenwaarde voor totale instabiliteit van het raamwerk. Het
betreft alleen de vervormingstoestand; de absolute waarden in de
betreffende Eigenvector zijn fundamenteel onbepaald.

Aardbevingsbelasting (alleen 3D)

Indien een aardbevingsbelasting is ingevoerd dan worden de
uitvoergegevens bij het laatste BASISbelastinggeval samengesteld
volgens de ‘Complete Quadratric Combination’ (CQC) methode; zie ook
Achtergrond theorie 3D (paragraaf 7)
De uitvoer m.b.v. de CQC methode betreft absolute piekwaarden, d.w.z.
de tekens van de grootheden zijn verdwenen (alleen positieve waarden).
Bij de numerieke en grafische uitvoer van berekende grootheden
langs de staafassen wordt voor het aardbevingsbelastinggeval lineair
geïnterpoleerd tussen de waarden bij de begin- en eindknoop.
Voor verdere achtergrondinformatie zie: Achtergrond theorie 3D
(paragraaf 3)
Zie voor een grafische uitvoer verder: plotten krachtsverdeling totale
raamwerk, plotten COMBINATIEstaaf, plotten per staaf of Omhullenden
per staaf
Zie voor de mogelijkheden van de ingebouwde teksteditor: Numerieke
uitvoer RTF of PDF formaat

Nieuw probleem; 2 en 3 dimensionaal
Als het programma voor het eerst wordt gestart zijn de variabelen
automatisch geïnitialiseerd.
Het programma kan via Inlezen gegevens en/of het toetsenbord worden
"gevuld".
Met behulp van deze menu-ingang kunnen de voorgaande gegevens in
het geheugen worden opgeruimd.
Wees wel voorzichtig !!.
Als de gegevens niet op schijf zijn opgeslagen zijn de
probleemvariabelen in het geheugen verloren.
Een eenvoudige wijze op de computer met invoergegevens gevuld te
krijgen is m.b.v. Voorbeeld Iinitialiseren.

Voorbeeld initialiseren; 2 en 3 dimensionaal
Met behulp van deze menu-ingang, voor het gemak van de beginnende
gebruiker, kan de invoerdata zodanig worden geïnitialiseerd dat een
"willekeurig" rekenvoorbeeld wordt verkregen.
Zonder dat een probleem bedacht behoeft te worden kan dan op
eenvoudige wijze de werking van het programma worden verkend.
Voor een STATISCHE berekening wordt een ander voorbeeld
gegenereerd dan als een berekening van de EIGENFREQUENTIES
plaats vindt (alleen 2 dimensionaal).
Voor het weer schoonmaken van de invoerdata zie: Nieuw probleem
Zie ook: Initialisatie

Gehanteerde taal
Met behulp van deze menucode kan worden ingesteld of het programma
in het Nederlands, Engels (English) , Duits (Deutsch), Kroatisch
(Hrvatski), Russisch (Pусский) en Portugese (Português) met de
gebruiker moet communiceren (zowel invoer als uitvoer).

De instelling voor de taalkeuze wordt bewaard, zodat bij opnieuw starten
van het programma de eerder gemaakte keuze ingesteld staat.
De ingebouwde helppagina’s zijn echter alleen in het Nederlands en het
Engels beschikbaar.

Optie: controle van de realiteitszin van de invoergegevens
(alleen voor SI metrische eenheden)

Met behulp van deze menu-optie kan ingesteld worden of door het
programma een analyse van de invoergegevens op realteitsgehalte
uitgevoerd moet worden.
Dit kan helpen om te voorkomen dat zonder dat dit door de gebruiker
herkend wordt verkeerde gegevens zijn ingevoerd.
De analyse haalt er echter alleen afwijkingen uit die flink afwijken van
wat normaal gebruikelijk is voor de betreffende grootheid. De gebruiker
kan er daarom niet blind op varen!
De ingevoerde grootte van de diverse staafbelastingen wordt beoordeeld
d.m.v. een ruwe afschatting van de doorbuiging van de betreffende staaf.
Onderstaand wordt een voorbeeld gegeven van enkele
waarschuwingsmeldingen in de kleur blauw.
Het betreft waarschuwingen, hetgeen inhoudt dat de berekening wel
gestart kan worden.

Door op deze hoofdmenu-optie te klikken kan worden geschakeld tussen
het in- en uitschakelen van deze optie.
Belastingen op staven worden alleen gecontroleerd als deze belastingen
actief en ook de betreffende staaf actief zijn .
Eigenschappen van staven worden alleen gecontroleerd als deze staven
actief zijn.
Let op: deze optie wordt alleen ondersteund als SI metrische eenheden
worden gebruikt (bij het gebruik van ‘U.S. customary/British Imperial
Units’ is deze optie niet toegankelijk).

Zie verder ook:
Foutmeldingen en/of waarschuwingen voor start berekening

In- en uitschakelen van de dagelijkse tip
Met behulp van deze menu-ingang kan de optie van de dagelijkse tip in
en uit worden geschakeld.
Als deze optie uitgeschakeld is start het programma de volgende keren
zonder het scherm met de dagelijkse tip te tonen.
De tips worden in willekeurige volgorde aangeboden. Elke keer dat het
programma wordt opgestart gebeurt dit in een andere volgorde. Via de
knop “Toelichting” kan nadere informatie worden verkregen.
Het doel van deze dagelijkse tip is de gebruiker attent te maken op
bepaalde opties van het programma.
zie ook: Achtergronden bij het programma

Tonen van een tip
Met behulp van deze menu-ingang kan de een tip worden getoond terwijl
het prgramma al is opgestard.
Het doel van deze dagelijkse tip is de gebruiker attent te maken op
bepaalde opties van het programma.
Zie ook: Achtergronden bij het programma en Tips van de dag

Ander uiterlijk (waaronder skins)

Met behulp van deze menu-ingang kan een ander uiterlijk voor de diverse
beeldelementen in dit Windowsprogramma worden ingesteld. De
gebruiker kan daarmee voor een ander uiterlijk dat de standaard
Windowsverschijning kiezen; zie onderstaande voorbeelden:

Waarschuwing: het gebruik van skins anders dan “Windows” vereist veel
extra processorkracht. Hierdoor kan de beeldschermopbouw significant
trager gaan.
Verder zijn een aantal opties qua kleuren in tekstgrids bij het gebruik van
skins, anders dan standaard ‘Windows’, niet voorhanden (niet compatibel
met het gebruik van skins); zie b.v. onderstaand voorbeeld:

Standaard ‘Windows’; geen skins. Niet actieve staven zijn rood gekleurd
bij dit voorbeeld

Bij gebruik van skins worden niet actieve staven niet apart gekleurd.
Dit is slechts een voorbeeld; dezelfde beperking geldt voor meerdere
tekstgrids.
Naast de keuze uit verschillende skins kunnen ook de volgende andere
effecten worden gewijzigd:
- vormgeving voor alle datagrids (Klassiek, Gradiënt, Thema)

- vlakke of niet vlakke ‘snelknoppen’
- aanwezigheid knoppenbalk in hoofdscherm

- aanwezigheid van iconen bij de diverse menus

- aanwezigheid van indicatie van geopende schermen op menubalk

- kleuraccenten voor extra nadruk

Alleen als het standaard 'Windows' uiterlijk is gekozen, is de hierboven
weergegeven optie beschikbaar.
De andere skins overschrijven deze kleuraccenten automatisch; daarom is
deze optie alleen beschikbaar voor standaard ‘Windows’.
Als u deze optie uitschakelt, worden de kleuraccenten niet meer
weergegeven:

- verschillende gedaante van sommige mededelingen gegenereerd door
het programma
Indien Windows 10 wordt gebruikt is de optie
beschikbaar.

Windows-meldingen verschijnen als pop-ups in de rechteronderhoek van
het scherm. Anders wordt een ingebouwd meldingsscherm gebruikt.
Door op de knop
te klikken wordt een scherm
voor de keuze van de bitmap voor de achtergrond van het programma
geopend.
Klik op de knop

om de gekozen instellingen te activeren

De instellingen worden bewaard, zodat het veranderde uiterlijk van het
programma slechts één keer behoeft te worden ingesteld.

Aanpassen formaat van de schermen t.o.v de
ontwerpwaarden
M.b.v. deze optie ‘Aanpassen formaat schermen’ kunnen de afmetingen
van de diverse schermen worden aangepast t.o.v. de ontwerpwaarden; zie
onderstaande figuur:

Het programma ondersteunt, afhankelijk van de versie van Windows,
één van de onderstaande 2 opties:

1. Aanpassing van de afmetingen m.b.v. het Windows 10 venster
‘Instellingen/Beeldscherm/Schaal en Laypout’
Deze optie is beschikbaar als een versie van Windows na de Windows
‘Anniversary Update’ editie (nummer 1607, 2016-02-08) gebruikt wordt
en NIET als de schermresolutie kleiner is dan 1920*1080.
Het programma is ontworpen met een schermresolutie van 1920 x 1080
stippen in gedachten (HD formaat).
Bij schermen met een veel hogere schermresolutie (zoals tabletten of 4K
monitoren) kan het wenselijk zijn, vanwege de leesbaarheid, de

schermen wat te vergroten t.o.v. de ontwerpwaarden.

Dit scherm kan ook vanuit het programma worden geopend door op de
knop
te klikken (rechter-onder hoek van het
hoofdvenster).
Door het vergroten van de ‘Schaal en lay-out’ kan op beeldschermen met
een hoge resolutie de leesbaarheid verbeterd worden.
Het vergroten van de ‘Schaal en lay-out’ voor schermresoluties <
1920*1080 maakt dat de diverse Windows frames in het programma niet
goed meer passen op het beeldscherm; vandaar dat deze optie 1. alleen
toegankelijk is voor schermresoluties ≥ 1920*1080

2. Ingebouwde aanpassing van de afmetingen
Deze optie is alleen beschikbaar als een versie van Windows voor de
Windows ‘Anniversary Update’ editie (nummer 1607, 2016-02-08)
gebruikt wordt OF als de schermresolutie lager dan 1920*1080 is.
Dit omdat dat daarna in Windows een betere verschaling naar hogere
schermresoluties aanwezig is ( > 100% ), b.v. 4K; of voor
schermresolutie lager dan 1920*1080 (< 100 %).
Het programma is ontworpen met een schermresolutie van 1920 x 1080
stippen in gedachten.
Bij schermen met een veel hogere schermresolutie en/of op kleinere
beeldschermen (zoals tabletten of 4K monitoren) kan het wenselijk zijn,

vanwege de leesbaarheid, de schermen wat te vergroten t.o.v. de
ontwerpwaarden.
Bij schermen met een lagere schermresolutie kan het juist wenselijk zijn
de schermen wat te verkleinen, omdat ze anders slecht op het
beeldscherm passen.
Dit verkleinen loopt echter al snel tegen grenzen aan, omdat er wel plaats
moet overblijven om de diverse beeldelementen een plaats te kunnen
geven.
Als het vakje
is aangevinkt worden alle schermen
geschaald naar het aantal stippen in verticale richting van het
beeldscherm.
Hierbij wordt als referentiewaarde de waarde 1080 gehanteerd.
Bij een aanwezige schermresolutie van < 1080 worden de schermen
evenredig verkleind; bij een aanwezige schermresolutie van > 1080
worden de schermen evenredig vergroot.

Als het vakje
is aangevinkt dan worden de afmetingen van
de schermen niet gewijzigd t.o.v. de ontwerpwaarden (dit is de
standaard-instelling).

In het vakje
kan het percentage t.o.v. de ontwerpafmetingen
worden ingevoerd.
De grootte van dit percentage moet >= 80 en <= 150 zijn.

Als het bovenstaande scherm opnieuw wordt geopend verschijnt het
zelfde scherm in een wat groter formaat:

De grootte van de letters worden zo goed mogelijk mee geschaald.

Als het bovenstaande scherm opnieuw wordt geopend verschijnt het
zelfde scherm in een wat kleiner formaat:

De grootte van de letters worden zo goed mogelijk mee geschaald.
Wees bewust van het feit dat bepaalde schermelementen niet aanpasbaar
zijn, noch zijn zij resolutie onafhankelijk. In plaats daarvan worden ze
direct door Windows beheerd. Deze schermelementen zijn: titelbalk van
de schermen, de kleine afmeting van de schuifbalk, de vierkante vorm
van de checkbox en de ronde vorm van de radio-knop.
De instellingen worden bewaard, zodat bij het opnieuw opstarten van het
programma de eerder gekozen instellingen automatisch worden
gehanteerd.
Deze optie kan ook vanuit het programma ook worden geopend door op
de knop
hoofdvenster).

te klikken (rechter-onder hoek van het

M.b.v. de knop
(zie de statusbalk aan de onderzijde van het
beeldscherm) kan een toetsenbord op het beeldscherm worden geopend.

Dit toetsenbord kan gebuikt worden om data in te voeren bij het gebruik
van een aanraak beeldscherm.
Zie verder ook Opties

De Windows-calculator
Met deze optie wordt de standaard Windows-calculator opgeroepen. Dit
kan handig zijn voor tussentijdse berekeningen.

Numerieke en grafische schermen tegelijk open
Als deze menu-ingang afgevinkt is dan wordt bij het openen van een
numeriek invoerscherm onder Invoer/controle tevens automatisch een
grafisch scherm getoond.
Men kan dan zowel de gegevens op een numerieke wijze invoeren als dit
vaak op grafische wijze doen (niet alles is echter mogelijk via een
grafische invoer); zie ook plot Geometrie (2 en 3D), plot Staafbelastingen
(2 en 3D) en plot Knoopbelastingen (2 en 3D)
Als deze menu-ingang niet is afgevinkt wordt alleen een numeriek
invoerscherm getoond. Wel is het natuurlijk mogelijk alsnog handmatig
een grafisch scherm te openen.
De instelling van deze menu-optie wordt bewaard (Windows Register),
zodat bij het opstarten van het programma een volgende keer de vorige
instelling nog aanwezig is.
Onderstaand wordt ter illustratie een voorbeeld getoond:

Numeriek invoerscherm

Grafisch scherm
De actieve knoop in het numerieke invoerscherm
wordt in grafische scherm weerspiegeld door accentuering in rood

Omgekeerd geldt dit ook:

Muis bewogen naar een zekere knoop; cursor verandert dan in

Betreffende aangeklikte knoop in het grafische scherm
numerieke invoerscherm geaccentueerd door

is in het

Bij andere schermen functioneert het op gelijksoortige wijze; ook als de
nummering betrekking heeft op staafnummers.

Instellingen printer specifieke zaken
Met behulp van dit scherm kunnen een voor de uitvoer op papier
specifieke zaken worden ingesteld:

M.b.v. de knop
kan, bij het afdrukken op papier, een
bepaalde tekst aan de bovenzijde van elke pagina worden geplaatst.
M.b.v. de knop
kan, bij het afdrukken op papier, een
logo aan de bovenzijde van elke pagina worden geplaats. Voor de bitmap
zie ook: Bedrijfslogo
M.b.v. de knop
kan, bij het afdrukken op papier, de
numerieke uitvoer al of niet rondom met lijnen worden omkaderd.

Bedrijfslogo
Met behulp van deze optie kan een afbeelding t.b.v. een logo worden
ingelezen, die dan boven de numerieke uitvoer aan de bovenzijde wordt
weergegeven.

Het m.b.v.

ingelezen bedrijfslogo (bitmap) kan m.b.v.
worden verkleind of vergroot met de afmetingen

ingevoerd in
M.b.v. de knop
wordt het bedrijfslogo leeg gemaakt,
waardoor er dan geen logo meer wordt weergegeven boven de numerieke
uitvoer.
De instelling worden bewaard, zodat bij herstarten van het programma de
instellingen behouden zijn.
Wel moet het bitmap bestand op dezelfde plek op de computer blijven
staan, omdat anders het logo voor het programma niet meer toegankelijk
is.
Voorbeeld van numerieke uitvoer met het logo bovende de tekst geplaatst:

De instelling van de bitmap is verder ook mogelijk bij: Tekst editor (knop
).

RTF of ASCII bij numerieke uitvoer
Met behulp van de menukeuze kan worden ingesteld of bij de numerieke
uitvoerschermen de tekst als Rich Text Format (RTF) of als kale ASCII
tekens moet worden getoond.
Bij het RTF formaat kunnen zowel op het scherm als de printer in één
document meerdere typen fonts, puntgroottes, stijlen (vet, onderstreept,
schuin) en kleuren worden getoond; zie verder: Tekst editor
Bij het ASCII formaat hebben alle karakters in het document het zelfde
type font, puntgrootte, stijl en kleur.
Als de gegevens worden uitgevoerd in ASCII formaat dan is het inlezen
m.b.v. de ingebouwde editor zeer veel sneller dan in RTF formaat (elk
voordeel heeft zijn nadeel).
Dit ASCII formaat is geschikt om de rekenresultaten te importeren in een
spreadsheet zoals Microsoft Excel; zie het recept hieronder:
I. Stel eerst het uitvoerformaat naar ASCII eerst in:

II. Voer een berekening uit

III. Open het bestand in Excel (de naam van het bestand wordt
getoond in de ingebouwde teksteditor, zoals hier boven getoond)

Vink de radioknop ‘Gescheiden’ aan

Kies de ‘Spatie’ als ‘Scheidingstekens’

De instelling voor de keuze van het uitvoerformaat wordt bewaard, zodat
bij het opnieuw opstarten van het programma de laatste keuze vanzelf
ingesteld staat (ook als de computer uit is geweest).
Zie ook: Opties

Keuze gebruikte eenheden
Met behulp van deze menucode kan worden ingesteld of het programma
werkt met de standaard SI-eenheden of volgens het systeem van “U.S.
customary/Imperial British units”.

Klik op de kaart voor een overzicht

Let op!!

à

overzicht

Het programma converteert de grootte van de waarden van de ene
keuze van combinatie van eenheden naar de andere.
Het programma converteert echter NIET van SI- naar “UScustomary/Imperial British” eenheden
Bij de keuze voor het SI systeem van eenheden zijn de volgende
vervolgkeuzes te maken:
1: kilo Newtons en meters [kN] [m]
2: kilo Newtons en millimeters [kN] [mm]
3: Newtons en meters [N] [m]
4: Newtons en millimeters [N] [mm]
De soortelijke massa dient echter altijd als [kg/m3] te worden ingevoerd.
De berekende spanningen worden echter altijd uitgevoerd in [N/mm2]
Bij de keuze voor het “U.S. customary/Imperial British units” van
eenheden zijn de volgende vervolgkeuzes te maken:
1: ponden en duimen [lb] [in]
2: ponden en voeten [lb] [ft]
Het soortelijk gewicht dient echter altijd als [lb/in3] te worden
ingevoerd.
De berekende spanningen worden echter altijd uitgevoerd in [lb/in2]
De grootheid [lb] (pound) wordt in het programma als gewicht
gebruikt; dus inclusief de invloed van de zwaartekracht (geen
massa).
Bij het tussentijds schakelen tussen de verschillende beschikbare
eenheden wordt de ingevoerde data NIET aangepast
In overeenstemming met de ingestelde eenheden zal bij alle invoervelden
in het programma vermeld worden welke type eenheden actueel zijn ter
plaatse.
De keuze voor het systeem van eenheden kan niet worden gewijzigd na
het uitvoeren van een berekening, terwijl de uitvoerrekenresultaten
worden bekeken.
De instelling voor de keuze van de eenheden wordt bewaard, zodat bij
opnieuw starten van het programma de eerder gemaakte keuze ingesteld
staat.

Als een probleem naar de harde schijf wordt weggeschreven, wordt de
gebruikte combinatie van eenheden ook bewaard. Bij het opnieuw
inlezen van het probleem van de harde schijf zal de van toepassing zijnde
combinatie van eenheden worden hersteld.
Bij het gebruik van de Eurocodes (beton, staal en hout) is het gebruik
van “U.S. customary units” niet mogelijk.
Dit omdat de Eurocodes gebaseerd zijn op het SI systeem van eenheden.

Opmerking
Indien bij type berekening gekozen is voor een Eigenfrequentie of
dynamische berekening wordt in het hart van rekenproces gebruik
gemaakt van de standaard ISO eenheden [N] en [m]. Daartoe worden, bij
het gebruik van andere eenheden, de ingevoerde grootheden voor de
berekening automatisch geconverteerd naar [N] en [m], waarna de
grootheden weer automatisch omgezet worden naar de ingevoerde
waarden. De gebruiker merkt hier echter niets van.

Numeriek formaat van reëel getal
Met behulp van deze hoofdmenuoptie
kan de numerieke uitvoerweergave
van reële getallen worden ingesteld.

Kleine waarden afronden naar nul
Het programma rekent voor de reële getallen met dubbele precisie (met
ongeveer 15 cijfers precisie en een bereik van 2,23 10-308 tot 1,79 10308)
Als gevolg van afrondingsfouten kunnen rekenresultaten weergegeven
worden als zijnde ongelijk aan nul, terwijl de waarden in praktische zin
als zijnde nul kunnen worden geïnterpreteerd.
Voorbeeld; 8,417E-22 ≈ 0
Indien het keuzevakje
is aangevinkt dan kan een waarde
worden ingevoerd waarbij de uitvoer van alle rekenresultaten in absolute
zin lager dan deze waarde als nul worden weergegeven.
Indien het keuzevakje
niet is aangevinkt dan vindt deze
afronding naar nul niet plaats.

Decimaal scheidingsteken
Het karakter dat wordt gebruikt als decimaal scheidingsteken voor reële
getallen kan worden gekozen; d.w.z. de ‘.’ of de ‘,’
Standaard wordt het decimale scheidingsteken gebruikt worden dat
behoort bij de lokale Windowsinstelling. Dit kan echter worden aangepast
(de instellingen worden bewaard).
Uitvoeringsformaat
Tevens kan voor de uitvoer van gegevens een keuze gemaakt worden
tussen “Wetenschappelijk formaat”, “Vast decimaal formaat” en
“Automatische formatering”; dit zowel voor de numerieke uitvoer als bij
de grafische uitvoer.
“Vast decimaal formaat”
“Wetenschappelijk formaat”
“Automatische formatering”
-123.122333

-1.2312E+02

0.00000037

3.7000E-07

3.14E003
3.14

Het voordeel van het “”Wetenschappelijk formaat” is dat zowel zeer
grote als zeer kleine getallen altijd binnen de gereserveerde ruimte
weergegeven kunnen worden; vandaar dat dit het aanbevolen
dataformaat is.
Bij het gebruik van het “Vast decimaal formaat” worden te kleine getallen
afgekapt, waardoor precisie verloren kan gaan. Het kan zelfs effectief de
waarde nul krijgen. Als dit aan de orde is dan één van de 2 andere
formaten toepassen.
Het programma geeft, bij het afsluiten van dit scherm, ter herinnering
een waarschuwing:

Bij de “Automatische formattering” gelden de volgende regels:
Het argument moet een floating-point waarde. De waarde wordt omgezet
in de kortst mogelijke decimale string met behulp van vast of
wetenschappelijke formaat. Het aantal significante cijfers in de
resulterende tekenreeks wordt bepaald door de opgegeven

nauwkeurigheid. Voorafgaande nullen worden verwijderd uit de
resulterende tekenreeks en een decimaal teken verschijnt alleen indien
nodig. De resulterende tekenreeks gebruikt het vaste punt formaat als het
aantal cijfers links van de decimale punt in de waarde kleiner dan of
gelijk aan de gespecificeerde nauwkeurigheid is, en indien de waarde
groter is dan of gelijk aan 0,00001. Anders wordt de resulterende
tekenreeks gebruikt wetenschappelijke indeling.
Voor het ‘Grafisch UITVOERformaat’ kan het aantal cijfers gekozen
worden:

In “Wetenschappelijk formaat”

Met “Vast decimaal teken”
Voor “Automatische formatering” deze keuze is niet van toepassing.
Bij de keuze voor “Vast decimaal formaat” of “Automatische
formatering” kan de weergave van het getal links of rechts worden
uitgelijnd; zie onderstaand voorbeeld (“Automatische formatering”):

Rechts uitgelijnd
uitgelijnd

Links

Invoer van numerieke data
Bij de invoer van data wordt bij het openen van elk scherm echter de
numerieke data getoond volgens het hier boven gekozen formaat
(“Wetenschappelijk formaat”, “Vast decimaal formaat” of “Automatische
formatering”).
De invoer van de gegevens kan in zo’n invoerscherm echter in elke
formaat’ geschieden; zie onderstaand voorbeeld:

Uitvoer van numerieke data
Voorbeeld van ‘Vast formaat’:

Voorbeeld van ‘Wetenschappelijk formaat’:

De gemaakte keuze wordt bewaard, zodat bij het opnieuw opstarten van
het programma de instelling gehandhaafd blijft.

Let op:
Bij de verschillende grafische afbeeldingen is het af te beelden
dataformaat ook instelbaar door op de knop

te klikken.

Microsoft Word of OpenOffice/LibreOffice als
standaard tekstuitvoer en invoer van numerieke
data?

Uitvoer van data
Als alternatief kunt u hier het programma zodanig instellen dat de
numerieke uitvoer in plaats van naar de ingebouwde editor naar de
tekstverwerker Word of Writer wordt geleid.
Daartoe moet u natuurlijk wel in het bezit zijn van Word of Writer.
Omdat LibreOffice programmatisch gebaseerd is op OpenOffice zijn
deze twee compatibel met elkaar.
Bij het instellen van Word of Writer als numeriek uitvoermedium
worden, in tegenstelling tot de ‘Ingebouwde editor’, echter geen
kopteksten, logo’s e.d. toegevoegd. Alleen de kale uitvoerfiles (RTF
formaat) worden door Word of Writer ingelezen (geen figuren tussen de
tekst).
Vanuit de ‘Ingebouwde editor’ kan de data incl. figuren tussen de tekst
echter wel in Word, Writer of Adobe Acrobat Reader worden
weggeschreven en getoond.
Het is dus wellicht aan te bevelen voor de ‘Ingebouwde editor’ te kiezen,
omdat dit de meest krachtige optie is.
Daarentegen worden zeer grote RTF (Rich Text Format) bestanden
m.b.v. de ingebouwde editor significant langzamer ingelezen dan m.b.v.
Microsoft Word en OpenOffice Writer LibreOffice Writer.

Als de gegevens echter worden uitgevoerd in ASCII formaat dan is ook
het inlezen m.b.v. de ingebouwde editor zeer veel sneller dan in RTF
formaat; maar alle opmaak code is dan verloren als groot nadeel

Invoer van data
Het programma kent een interface met de spreadsheet programma's
Microsoft Excel of OpenOffice Calc of LibreOffice Calc; voor meer
achtergronden hierbij zie verder: Interface spreadsheet
Omdat LibreOffice programmatisch gebaseerd is op OpenOffice zijn
deze twee compatibel met elkaar.
Alle instellingen worden bewaard, zodat als de volgende keer het
programma wordt opgestart dit gebeurt overeenkomstig de bewaarde
instellingen.
Zie ook: Opties

Controle nieuwere versie

Met behulp van deze menu-ingang kunt u snel en eenvoudig controleren
of via het Internet een nieuwere van de software te laden is. Dit gebeurt
zonder het openen van de internetbladeraar.
Om deze optie te kunnen gebruiken moet u echter wel in het bezit zijn
van een Internetaansluiting.
Na de controle via Internet wordt meegedeeld of al of niet op het Internet
een nieuwere versie verkrijgbaar is.

Met behulp van deze snelknop wordt de inhoudspagina van alle
hulppagina’s geopend (deze pagina dus)
De knoppenbalk kan versleept worden naar een willekeurige positie op
het scherm. De knoppenbalk kan ook aan één van de vier zijden van het
scherm worden geparkeerd.
Het hernieuwd dubbel klikken heeft tot gevolg dat de oorspronkelijk
vorm en positie weer wordt ingenomen.

Info
Het infoscherm is het openingsscherm van het programma.
De hulpknop in dit scherm geeft toegang tot achtergronden
De figuur wordt ook gebruikt in de index van dit hulpsysteem. Hier dient
het om de diverse menu-ingangen door het aanklikken van de
betreffende beeldelementen toegankelijk te maken.

E-mail
Met behulp van deze optie wordt het op de computer geïnstalleerde Email programma (b.v. van Microsoft) gestart, met het E-mail adres van
de auteur van dit programma al ingevuld (wolsink@ziggo.nl).
Het doel van deze optie is om ervaringen van de gebruiker met dit
programma gemakkelijk naar de auteur door te kunnen geven; zoals
voorstellen voor verbetering.
Deze optie werkt natuurlijk alleen maar als op de betreffende computer
de goede software is geïnstalleerd (waaronder een functionerend e-mail
programma) en toegang tot Internet beschikbaar is.
Het verzenden van een e-mail kan als aternatief ook worden gestart door

op te klikken. Dit vakje met de tekst ‘feedback’ verschijnt als de muis
de rechterrand van het scherm benaderd; anders is dit vakje niet
zichtbaar.

Zie verder ook: Hulp mogelijkheden en Home page

Bezoek home page
Met behulp van deze menu-ingang wordt de default Internet browser
gestart en contact gemaakt met de home page van de auteur
(https://gerritwolsink.nl/) van dit raamwerkprogramma.
Het wordt aanbevolen zo af en toe eens te kijken of er een vernieuwde
versie van dit programma beschikbaar is; deze kan dan opgehaald
worden. Hierbij kunt u ook gebruik maken van: Controle nieuwere versie

Welk type rekenvoorbeeld ?
Met behulp van dit scherm kan voor respectievelijk een ingebouwd 2
dimensionaal of een 3 dimensionaal rekenvoorbeeld worden gekozen.

2-dimensionale voorbeelden

3-dimensionale voorbeelden

Zie verder ook: Initialisatie voor een nieuw probleen (geheugen schook
maken)

Enkele basisbegrippen zoals gehanteerd in het
programma
-

Typen berekeningen

Naast lineair statische berekeningen zijn ook geometrisch niet lineaire berekeningen (incl. 2e
orde effecten) mogelijk.
Bij lineaire berekeningen kunnen de diverse basisbelastinggevallen in één bewerking worden
berekend; bij geometrisch niet lineaire berekeningen dient dit afzonderlijk te gebeuren (het
superpositiebeginsel is dan niet geldig).
Verder wordt de berekening van Eigenfrequenties ondersteund.
Voor het 2-dimensionale deel van het programma zijn ook volledige dynamische berekeningen
mogelijk.

-

Basisbelastinggevallen

Een basisbelastinggeval is een verzameling van bij elkaar behorende staaf- en/of
knoopbelastingen.
De geometrie, staafeigenschappen, voorgeschreven verplaatsingen, excentrische
staafaansluitingen en verend ondersteunde knopen blijven daarbij onveranderd.
Bij een statische berekening wordt de volgende vergelijking opgelost: k = [S].v
met
k is de belastingvector, bevattende de op de knopen aanwezige belasting
[S] is de stijfheidsmatrix van de totale constructie
v is verplaatsingsvector, bevattende de bij de knopen optredende verplaatsingen (vrijheidsgraden)
k en [S] zijn de bekende grootheden; v is de op te lossen onbekende grootheid.
Bij een lineaire berekening geldt het superpositiebeginsel, waardoor het mogelijk is in één stap
meerdere basisbelastinggevallen te berekenen.

k = ki ..….kn
met

v = vi ..….vn als bijbehorende onbekende verplaatsingen.
[S] is dan gelijk bij alle basisbelastinggevallen

-

Belastingcombinaties

Een belastingcombinatie is een verzameling van bij elkaar behorende basisbelastinggevallen . Elk
basisbelastinggeval wordt daarbij vermenigvuldigd met een in te voeren
vermeningvuldigingsfactor.
Dit is een vorm van nabewerking, wordt uitgevoerd nadat v uit

k = [S].v is opgelost.

-

Knopen

Een raamwerk bestaat uit rechte staven die te samen de geometrie van het raamwerk vormen. De
beide uiteinden van een staaf worden knopen genoemd.
De ligging van deze knopen wordt vastgelegd door de in te voeren knoopcoördinaten.
Aan een knoop kunnen meerdere staven aangesloten zijn.
Bij de knopen zijn vrijheidsgraden aanwezig: translaties en rotaties.

-

Staven

Een staaf vormt de rechte verbinding tussen 2 knopen; niet meer en niet minder. De lengte van de
staaf wordt bepaald uit de afstand tussen de twee aansluitende knopen.
Een staaf kan in pricipe normaalkrachten, dwarskrachten en momenten overbrengen.
Door het aanbrengen van scharnieren aan beide zijden van een staaf kan een staaf eventueel
beperkt worden tot de overdracht van alleen normaalkrachten.
Bij vakwerken is dit ehter een ietwat gedateerde wijze van schematisatie.

-

Staafeigenschappen
In [S] worden de staafeigenschappen opgenomen. Dit betreft grootheden als E-modulus (E),
oppervlak (A), traagheidsmoment e.d.
Indien bij de nabewerking ook de spanningen berekend dienen te worden moeten aanvullende
eigenschappen als b.v. weerstandsmomenten worden ingevoerd.
Een database met staalprofielen is aanwezig.
De betreffende Eurocodes worden daarbij ook ondersteund.

-

Voorgeschreven verplaatsingen (o.a. opleggingen)
Vergelijking k = [S].v kan alleen worden opgelost als er een verbinding met
de buitenwereld aanwezig.
Dit houdt in dat verplaatsingen bij een deel van de knopen
voorgeschreven moet zijn.
Als de grootte van deze voorgeschreven verplaatsing gelijk aan nul is, dan is de betreffende
vrijheidsgraad gefixeerd (oplegging).
Als de grootte van deze voorgeschreven verplaatsing ongelijk nul is, dan ondergaat de betreffende
vrijheidsgraad een bij de invoer voorgeschreven vaste waarde (een zetting).

-

Staafaansluitingen (o.a. scharnieren)

Standaard is een staaf vast verbonden aan de twee aansluitende knopen.
Een staaf kan ook verend aangesloten zijn op één of beide knopen. Als de stijfheid van de
buigveer gelijk nul is dan functioneert het als een scharnier (vereenvoudigde invoer voor
scharnieren is aanwezig).

-

Excentrische staafaansluitingen

Standaard is de hartlijn van een staaf rechtstreeks verbonden met beide knopen. Door het
invoeren van een excentrische aansluitingen kan de hartlijn verschoven zijn t.o.v. de knopen.
Het verschoven deel maakt daarbij geen deel uit van de elastisch vervormende staaf; is oneindig
stijf als het ware.

-

Knoopbelastingen

In de richting van de betreffende vrijheidsgraden kunnen rechtstreeks puntvormige belastingen
worden ingevoerd.
Intern worden ingevoerde staafbelastingen, voor het oplossen van k = [S].v, geconverteerd naar
knoopbelastingen.

-

Staafbelastingen

Op de diverse aaanwezige staven kunnen verschillende typen belastingen worden ingevoerd;
werkend langs de lengterichting van de betreffende staven.
Intern worden ingevoerde staafbelastingen, voor het oplossen van k = [S].v, geconverteerd naar
knoopbelastingen.
De krachtswerking in de lengterichting van de staven is een vorm van nabewerking na het
oplossen van k = [S].v

-

Verend ondersteunde knopen

Met behulp van deze optie kan een knoop verend verbonden worden met de buitenwereld.
Dit is een variant op de optie van ‘Voorgeschreven verplaatsingen’

-

Verend ondersteunde staven

Met behulp van deze optie kan een verende bedding werkend langs de staafas worden ingevoerd.

-

Invloedslijnen (alleen 2D)

Met behulp van deze optie kan de invloed van een mobiele belasting berekend worden (principe:
wederkerigheids wet van Maxwell; methode Müller-Breslau).
Bij deze optie wordt intern gebruik gemaakt van de optie van ‘Gekoppeld knopen’.

-

Gekoppelde knopen (alleen 2D)

Met behulp van deze optie kunnen afhankelijkheidsrelaties tussen verschillende knopen worden
ingevoerd.
Dit betreft een redelijk geavanceerde optie.

-

‘Wizards’

Met behulp van verschillende ‘wizards’ kunnen met behulp van een soort templates relatief snel
en eenvoudig bepaalde conctructietypen worden ingevoerd.

Zolas ten dienste van doorgaande staven, verend ondersteunde balken, vakwerken, liggers en
kolommen, balkroosters en ruimtelijke raamwerken.
Het betreft geen fundamentele nieuwe opties, maar is bedoeld als hulp bij de invoer van gegevens
voor een bepaald type constructie.

- Eenheidswaarden (UC-waaarde)
Met behulp van de UC-waarde wordt de veiligheid van de constructie
samengevat.
Om te voldoen aan de bezwijkveiligheid dienen ALLE UC-waarden
£ 1 te zijn.
Er zijn veel UC-waarden: per doorsnede van de staaf, per staaf en voor
het raamwerk als geheel. De grootste is de normatieve waarde.
De UC-waarde is het quotient van de rekenwaarde van het
belastingseffect en de rekenwaarde van de weerstand.
Voor verdere achtergronden zie verder definitie UC-waarde.
Zie b.v. verder ook:
Theoretische achtergronden 2D
Theoretische achtergronden 3D

Theorie knik en kip volgens EC3 (NEN EN 19931-1)
Indien in het scherm Extra data voor controle van doorsneden volgens Eurocode 3 (staal) het
afkruisvakje

niet is afgevinkt dan wordt de knik- en kipcontrole

volgens de klassieke methode uitgevoerd.
Indien het het afkruisvakje

wel is afgevinkt dan wordt de

knik- en kipcontrole volgens de algemene geïntegreerde methode uitgevoerd.
Deze optie kan ook gebruikt worden in combinatie m.b.v. de optie berekening geometrisch niet
lineaire effecten; zie verder ook bepaling [Snl].
Opmerking
Voor de berekening van de totale eenheidswaarde worden 2 aparte waarden berekend: vauit de
spanningen op doorsnedeniveau en de hieronder weergegeven methode(n) voor de knikstabiliteit.
De grootste waarde van deze twee is de maatgevende waarde en wordt alleen als zodanig
uitgevoerd.

Algemene introductie
Knik
Knik is een ongecontroleerde plaatselijke verbuiging in een rechte of
licht gekromde staaf, onder verlies van stabiliteit, veroorzaakt door een
uitwendige normaalkracht.

Zie ook Eulerse knik

KIP
Staven zonder continue laterale steun zijn gevoelig voor knik over hun sterke as, deze vorm van
knik wordt kipstabiliteit genoemd.

Kipstabiliteit kan verwaarloosd worden wanneer:
• De doorsnede is gebogen over haar zwakke as
• Volledige laterale steun aanwezig is
• Dicht verdeelde ondersteuning is voorzien waardoor de slankheid van de zwakke as laag is
• De gedrukte flens verhinderd is torsie te ondergaan
• De doorsnede een hoge torsiestijfheid en laterale buigstijfheid heeft
• De niet-dimensionale slankheid λLT een kleine waarde heeft
In feite zijn vooral I- en H- profielen gevoelig voor het verschijnsel kip; het programma bepaalt
neemt het verschijnsel kippen daarom alleen in rekening bij I- en H- profielen.

1. Klassieke methode (EC3 art. 6.3.3)
Met tussen ‘( )’ het formulenummer uit NEN EN 1993-1-1
Introductie
Deze procedure heeft betrekking op geïsoleerde staven en is de conventionele techniek oplossing
voor knik problemen, maar de toepassing ervan is beperkt tot prismatische staven met eenvoudige
ondersteuning en belastingcondities.
Deze methode maakt twee vereenvoudigingen, één door te kijken naar de staaf geïsoleerd van de
constructie onder toepassing van de randvoorwaarden, en de andere door het bepalen van de knik
van de staaf afzonderlijk voor de pure knikvorm (d.w.z. buigingsknik voor pure compressie en
laterale torsieknik voor zuivere buiging) en gecombineerd door het toepassen van
interactiefactoren.

Stap 1
Bepaal de krachtverdeling in het raamwerk à per staaf NEd en Mxx,Ed Myy,Ed en Mzz,Ed
Mxx,Ed is de rekenwaarde voor het wringmoment om de lokale X-staafas.
Myy,Ed is de rekenwaarde voor het buigmoment om de lokale Y-staafas.

Mzz,Ed is de rekenwaarde voor het buigmoment om de lokale Z-staafas.

Stap 2
2.1
Bepaal de karakteristieke waarde van de weerstand van de doorsnede onder gelijkmatige druk:
met
A = oppervlak
fy = vloeigrens
2.2
Bepaal de karakteristieke waarde van de weerstand tegen buiging om een hoofdas (Y- en Z-as) van
een dwarsdoorsnede (My,Rk, Mz,Rk):
voor doorsneden van klasse 1 of 2
voor doorsneden van klasse 3
met
Wpl = plastisch weerstandsmoment
Wel,min = het minimale elastische weerstandsmoment

Stap 3
3.1(knik)
t.o.v. de lokale Y- en Z-as
Bepaal
voor doorsneden van klasse 1,2 en 3
Ncr is de kritieke elastische kracht voor de van toepassing zijnde knikvorm, gebaseerd op de
eigenschappen van de bruto doorsnede; zie ook Eulerse knik.
Voor deze Eulerse knikkracht Ncr is o.a. de effectieve kniklengte benodigd; deze effectieve
kniklengtes wordt ontleend aan de door de gebruiker ingevoerde waarden in onderstaande tabel

op het invoerscherm Extra data voor controle van
doorsneden volgens Eurocode 3 (staal)
3.2 (kip)
Allen t.o.v. de lokale sterke Y-as

Bepaal

Mcr het kritieke elastische kipmoment is.
Mcr is gebaseerd op de kenmerken van de bruto doorsnede en houdt rekening met de
belastingsvoorwaarden, de werkelijke momentenverdeling en de zijdelingse steunen; zie verder
ook Achtergronden doorsnede controles volgens Eurocode 3 (staal)

Wy is het weerstandsmoment om de sterke lokale Y-as.
Voor relatieve slankheden

of indien

mogen de kipeffecten zijn

verwaarloosd. In die gevallen gelden uitsluitend de toetsingen van de doorsnede.
= 0,4 (maximum waarde).

Stap 4
4.1 (knik)
t.o.v. de lokale Y- en Z-as
Voor axiale druk in staven behoort de waarde van χ voor de van toepassing zijnde relatieve
slankheid

te zijn bepaald uitgaande van de van toepassing zijnde knikkromme, volgens:

(6.49)
α is een imperfectiefactor;
De imperfectiefactor α die overeenstemt met de van toepassing zijnde knikkromme behoort te zijn
ontleend aan tabel 6.1

4.2 (kip)
Alleen t.o.v. sterke lokale Y-as

(6.57)

Stap 5
Bepaal de interactiefactoren kyy, kyz, kzy en kzz volgens

in het

invoerscherm Extra data voor controle van doorsneden volgens Eurocode 3 (staal).
Zie voor de achtergronden ook: Achtergronden doorsnede controles volgens Eurocode 3 (staal)

Finale stap 6 (knik en kip)
Staven die aan gecombineerde buiging en druk zijn onderworpen behoren te voldoen
aan:

Het knikken van een staaf kan natuurlijk wel of niet maatgevend zijn over
de normale berekening van de spanningen in de dwarsdoorsnede (onder
meer afhankelijk van de slankheid van de ligger).

2. Algemene geïntegreerde methode (EC3 art. 6.3.4)
Introductie
Als een constructie ruimtelijk (3D) is werken alle elementen samen. Ze beïnvloeden en
ondersteunen elkaar. Bij die situatie is het erg moeilijk om te bepalen wie het ondersteunende dan
wel het gesteunde element is.
Het is onmogelijk om direct hun effectieve kniklengten te berekenen. Deze lengten worden
gebruikt in de klassieke vergelijkingen van normen om elementen op het verlies van stabiliteit te
controleren.
De algemene geïntegreerde methode is een zeer krachtig instrument om ruimtelijke structuren op
het lokale en/of algemene verlies van stabiliteit te controleren.
Deze methode isoleert de staven en scheidt de pure knikvormen niet meer. Het beschouwt in plaats
daarvan het complexe systeem van krachten in een staaf en evalueert de geschikte samengestelde
knikvormen van het gehele raamwerk.
De methode is gebaseerd op de berekening van de vermenigvuldigingsfactor αult,k voor de
ontwerpbelasting en de kritische vermenigvuldigingsfactor αcr,op. De αult,k
vermenigvuldigingsfactor is gerelateerd aan de weerstand van de kritische (meest belaste)
doorsnede van de constructie, terwijl de αcr,op als vermenigvuldigingsfactor verbonden is met de
elastische globale stabiliteit van de gehele constructie. Het belangrijkste punt van de werkwijze is
echter de stabiliteit analyse, die ook een analyse van de kipstabiliteit moet bevatten. Hierbij wordt
verondersteld dat de gehele structuur een uniforme slankheid

heeft. De werkwijze gebruikt

verder de knikkrommes die worden gebruikt voor de buiging en de kipstabiliteit modes.
Bepaling totale instabiliteit van het raamwerk

Bij de bepaling van de gevoeligheid van een constructie voor knikverschijnselen dienen, naast de
lineaire effecten, de geometrisch niet-lineaire effecten ook in rekening te worden gebracht.
Bij de lineaire stijfheidsmatrix Sl dient de geometrisch niet lineaire stijfheidsmatrix Snl te worden
opgeteld:
(1)
met
k is de krachtvector t.p.v. de knopen
Sl is lineaire stijfheidsmatrix
Snl is de geometrisch niet lineaire stijfheidsmatrix, welke een functie is van de aanwezige
staafkrachten en dus ook van de krachtvector k (zie verder ook bepaling [Snl])
v is de verplaatsingsvector t.p.v. de knopen
Onder de aanname van lineaire verandering van staafkrachten met de vermenigvuldigingsfactor α
voor de knoopbelastingen kan het totale evenwicht van het totale raamwerk als volgt worden
geschreven:
`

(2)

Op het moment van bezwijken van het raamwerk als gevolg van hogere orde effecten als knik
geldt:
(3)
De grootte van de totale stijfheidsmatrix gaat dan naar nul.
Vergelijking (3) bezit zogenoemde Eigenoplossingen, welke uit paren Eigenwaarden αi en
Eigenvectoren vi bestaan.

Vergelijking (3) wordt met behulp van de QL/QR iteratieve rekenmethode
opgelost (met tridiagonalisatie). Voor de details van deze vrij complexe
methode wordt kortheidshalve naar de literatuur verwezen.
De kleinste positieve van alle Eigenwaarden αi uit (3) wordt benoemd als αcr,op
(4)
αcr is dus de factor waarmee de rekenwaarden van de belastingen zouden moeten worden
verhoogd om algemene elastische instabiliteit te veroorzaken
De kritische grootte voor de knoopbelastingen kcr is dan gelijk aan kcr = αcr,op . k
(5)
Bij knikken en kippen geldt voor een zekere staaf als kritische normaalkracht Ncr = αcr,op . NED
(6)
Met NEd is de rekenwaarde van de normaalkracht.
Voor het kritieke elastische kipmoment Mcr geldt ook Mcr = αcr,op . MEd
(7)

Met MEd is de rekenwaarde van het buigend moment
Werkwijze van de algemene geïntegreerde methode volgens NEN EN 1993-1-1
Met tussen ‘( )’ het formulenummer uit NEN EN 1993-1-1
Stap 1
Bereken αcr,op volgens (4)

αcr,op

wordt berekend wordt met behulp van de QL/QR iteratieve rekenmethode opgelost (met

tridiagonalisatie). Voor de details van deze vrij complexe methode wordt kortheidshalve naar de
literatuur verwezen.
(b.v.: QL/QR Eigenwaarde bepaling)
Stap 2
Bepaal de krachtverdeling in het raamwerk à per staaf NEd en My,Ed
NEd is de rekenwaarde voor de normaalkracht in de richting van de lokale X-staafas.
My,Ed is de rekenwaarde voor het buigmoment om de sterke lokale Y-staafas.
Stap 3
3.1
Bepaal de karakteristieke waarde van de weerstand van de doorsnede onder gelijkmatige druk:
met
A = oppervlak
fy = vloeigrens
3.2
Bepaal de karakteristieke waarde van de weerstand tegen buiging om de sterke Y-as:
voor doorsneden van klasse 1 of 2
voor doorsneden van klasse 3
met
Wpl = plastisch weerstandsmoment
Wel,min = het minimale elastische weerstandsmoment
Stap 4

(6.63)
met

αult,k is de is de minimale waarde van de factor waarmee de rekenwaarden van de belastingen
moeten worden verhoogd om de karakteristieke weerstand van de meest kritieke doorsnede van
het constructief onderdeel te bereiken, waarbij het gedrag in het vlak is beschouwd zonder
rekening te houden met knik of kip, maar waarbij wel rekening is gehouden met alle effecten van
de geometrische vervormingen in het vlak en, indien van toepassing, van de algemene en lokale
imperfecties.
Stap 5
De algemene relatieve slankheid

van het constructief onderdeel wordt als volgt

bepaald:
(6.64)
Stap 6
6.1 (knik)
Voor axiale druk in staven behoort de waarde van χ voor de van toepassing zijnde relatieve
slankheid

te zijn bepaald uitgaande van de van toepassing zijnde knikkromme volgens:
(6.49)

maar χ £ 1
waarin:

α is een imperfectiefactor
De imperfectiefactor α die overeenstemt met de van toepassing zijnde knikkromme behoort te zijn
ontleend aan tabel 6.1

6.2 (kip)
Voor gewalste of equivalente gelaste aan buiging onderworpen profielen mogen de
waarden van χLT voor de van toepassing zijnde relatieve slankheid zijn bepaald
uitgaande van:

(6.57)
maar
χLT £ 1,0

Stap 7
χop = min|χ,χLT|
Finale stap 8

(6.65)

(6.66)

Zie voor de theoretische achtergronden bij de ‘General Method’ o.a.:

Het knikken van een staaf kan natuurlijk wel of niet maatgevend zijn over
de normale berekening van de spanningen in de dwarsdoorsnede (onder
meer afhankelijk van de slankheid van de ligger).

Zie ook:
- enkele voorbeelden voor de bepaling van de stabiliteit volgens de algemene geïntegreerde
methode
- grafische afbeelding verplaatsingen bij laagste Eigenfrequentie

Zie verder ook
Achtergronden doorsnede controles volgens Eurocode 3 (staal)
Extra data voor controle van doorsneden volgens Eurocode 3 (staal)

Interface tussen Framework en Microsoft Excel
of Open Office Calc
Tussen Framework en Microsoft Excel of OpenOffice Calc kan data
worden uitgewisseld.
Als hierna het woord "Excel" gebruikt wordt dan mag, indien van
toepassing, hiervoor ook "OpenOffice Calc" gelezen worden.
Hetzelfde geldt voor LibreOffice Calc, hetgeen compatible is met
OpenOffice Calc.
OpenOffice kan gedownload van
https://www.openoffice.org/why/index.html
LibreOffice kan gedownload van https://www.libreoffice.org/
Het nut hiervan is dat de diverse invoermogelijkheden van Excel ook bij
het gebruik van Framework beschikbaar zijn.
Verder kan via Excel als interface de connectie met allerlei andere
programma's gelegd worden. Als een bepaald programma in staat is zijn
invoerdata naar Excel te brengen (b.v. met een datalink), dan kan deze
data via Excel ook naar Framework gekopieerd worden.
De communicatie m.b.v. de knoppen
en
tussen Framework en
Excel is behoorlijk rekenintensief. Bij grotere raamwerken kan dit in
combinatie met een langzamere, in het algemeen wat oudere computer, tot
relatief lange tijden leiden.
Een sneller alternatief is het inlezen van data in een grid m.b.v. de knop
vanuit een bestand volgens het CSV formaat. Elke spreadsheet is in
staat data in dit formaat weg te schrijven.

Werking van het overbrengen van data uit Framework naar
Excel en vanuit Excel naar Framework
1. Directe verbinding tussen het Framework programma en
Excel
Let op: deze optie werkt alleen als Excel vanuit het Framework
programma word geopend, dit omdat er een wederzijdse koppeling gelegd
moet worden d.m.v.‘Object Linking & Embedding (OLE)’

Dit Framework computer programma werkt dan als de ‘master’ en het
Excel spreadsheet programma als ‘slave’. Dit heeft als voordeel dat het
aantal rijen en kolommen in het Framework en het Excel programma
gesynchroniseerd zijn en blijven.
M.b.v. de knoppen
en
Excel worden gemaakt.

kan de verbinding tussen Framework en

Aanklikken van de knop
opent Excel en kopieert de reeds aanwezige
data, in het datagrid van het betreffende geopende scherm in Framework,
naar Excel.
In onderstaande figuur wordt een voorbeeld gegeven (3D
knoopcoördinaten):

M.b.v. de kop
wordt de inhoud van het dataraster in het Framework
programma naar Excel gecopiëerd.
Er kunnen extra regels door de gebruiker worden toegevoegd; zie
onderstaande figuur (2 regels extra aangemaakt à 2 extra knopen à 62 en
63) :

Het scherm mag ook leeg zijn, zie ter illustratie onderstaande figuur:

Aanklikken van de knop
kopieert de data in Excel naar het
betreffende datagrid in Framework; zie onderstaande figuur:

2 regels extra aangemaakt à 2 extra knopen à 62 en 63)
Kopiëren vanuit een werkblad in Excel naar een datagrid in Framework
is alleen mogelijk als het werkblad door Framework is aangemaakt door
het aanklikken van de knop

.

Naast het door Framework aangemaakt Excel werkboek, met 1 of meer
werkbladen, kan door de gebruiker een apart Excel werkboek worden
gestart.
Vanuit dit door de gebruiker aangemaakt werkboek kan data gekopieerd
worden naar het door Framework gegenereerde; zie ter illustratie
onderstaande figuur:

Door gebruiker aangemaakt extra werkblad
Framework aangemaakt werkblad

Door

Data overgebracht, d.m.v. copy-paste, van het door gebruiker
aangemaakt werkblad naar het door Framework aangemaakte werkblad.
Een variant op het voorgaande is om in het door Framework aangemaakte
werkboek handmatig een extra werkblad aan te maken en van daaruit data
over te brengen d.m.v. copy-paste; zie onderstaande figuur:

Door gebruiker aangemaakt extra werkblad in het door Framework
aangemaakte werkboek
Op die plaatsen waar data gerelateerd is aan meerdere basis-belastingen
worden door Framework meerdere werkbladen gegeneerd; zie ter
illustratie onderstaande figuur:

Invoer verdeelde staafbelastingen 3D; in dit geval 2 basis-belastingen

2. Inlezen benodigde data uit apart opgeslagen CSV of d.m.v.
spaties gescheiden spreadsheet bestand.
M.b.v. de knop
kan een buiten het Framework programma
aangemaakt bestand in het CSV formaat worden ingelezen. De
bestandsextensie is dan *.csv
M.b.v. Microsoft Excel kan een bestand ook worden weggeschreven als
Geformateerde Tekst (gescheiden door spaties). De bestandsextensie is
dan *.prn

Keuze type spreadsheet bestand

De inhoud dient wel een vaste layout bezitten. Als hier tegen wordt
gezondigd kunnen de ingevoerde waarden foutief zijn; dit is de
verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Voor de invoer van knoop coördinaten geldt b.v.:
De eerste regel bevat een willekeurige beschijvende tekst; b.v.: Knoop
nr.;X-coörd.;Y-coörd.;Z-coörd.

De volgende regels bevatten in de eerste kolom het knoopnummer; in de
volgende kolommen de waarde van de knoopcoördinaten.
In 2D de X- enY- coördinaat; in 3D de X-, Y- en Z- coördinaat.
In feite geldt de algemene regel dat in het CSV of PRN bestand
dezelfde layout gehanteerd wordt dan welke door het Framework
programma in de spreadsheet gegeneerd wordt na het klikken op de
knop
(zie bij voorgaande optie 1.)
Voor alle data die wordt ingelezen via een *.csv of *.prn bestand geldt
dat de eerste regel altijd een willekeurige beschrijvende tekst moet
bevatten.
De gebruiker is varantwoordelijk voor de inhoud van de CSV of PRN
bestanden; het Framework programma kan hierop immers geen invloed
op uitoefenen.

Bestand inlezen

Ingelezen data
Opmerking:
Indien ‘OpenOffice Calc’ of ‘LibreOffice Calc’ wordt gebruikt bij
wegschrijven in CSV formaat van data, dan dient het tekstscheidingsteken
“ voor alle cellen te worden gebruikt.

alle numerieke ingevoerde data in het betreffende datagrid wordt
gekopieerd naar het Windows klembord. Vanwaar het naar ander
programma’s kan worden geplakt, zoals een spreadsheet.
Onder de meeste datagrids staat de volgende tekst weergegeven:
M.b.v. de toetscombinatie Ctlr-C kan de geselecteerde tekst dan in het
datagrid gekopieerd worden naar het Windows klembord.
Selectie van meerdere cellen in een datagrid geschiedt door bij ingedrukte
shift-toets met de pijl-toetsen de diverse cellen te selecteren, waarbij de
geselecteerde cellen blauw gekleurd zijn.

M.b.v. de toetscombinatie Ctlr-V kan de aanwezige tekst dan in het
Windows klembord naar het datagrid gekopieerd worden
Indien een scherm in Framework d.m.v. de knop
wordt gesloten en
Excel geopend is verschijnt onderstaand waarschuwingsschermpje:

In principe behoeven door Framework aangemaakte werkboeken niet
door de gebruiker handmatig te worden gesloten; Framework draagt hier
zorg als op de "Yes" knop gedrukt wordt in het bovenstaande schermpje.

Enige specifieke aspecten van Excel in combinatie met
Framework
1. Voordat u van Excel naar Framework kopieert (aanklikken van de
knop
) moet u er voor zorgen dat Excel niet in de invoermode
staat; anders genereert Excel een foutmelding; zie onderstaande
figuren:

Excel is in invoermode
invoermode

Excel is niet meer in

2. Decimaal scheidingsteken
In Excel is het karakter voor de decimale datascheiding wel afhankelijk
van het lokale gebruik.
In voorgaande voorbeelden wordt in Excel als decimale datascheiding de
komma gebruikt (in Nederland gebruikelijk).
Bij het kopiëren van data uit Excel naar Framework gaat de conversie van
komma naar punt automatisch.
3. Een breder beeldscherm is beter.
Het geopend zijn van zowel Framework als Excel neemt veel ruimte op
het beeldscherm in beslag.
Op een beeldscherm met een lagere resolutie ( ≤ 1280*1024) is het niet
goed doenlijk zowel Framework en Excel naast elkaar geopend te hebben.

Er zal dan via de taakbalk van Windows geschakeld dienen te worden
tussen Framework en Excel.
Dit is alleen mogelijk als de spreadsheet niet op de voorgrond vastgezet
is. Vink het vakje bij de keuze van het spreadsheet programma dan niet
af; zie onderstaand:

Zie ook Instellingen externe interfaces.
Bij een breedbeeld monitor (b.v. 1920*1080) is het naast elkaar geopend
zijn van Framework en Excel wel goed mogelijk; zie onderstaand
voorbeeld:

Links Excel geopend
geopend

Rechts Framework

”Drag and drop” mogelijkheden voor de invoer
van data
Het invoerscherm ondersteunt het verslepen met behulp van de muis
(“drag and drop”) van data van de ene rij naar de andere rij. Op deze
wijze kunnen eenvoudig kopieën van invoergegevens worden gemaakt.
Twee verschillende “drag and drop” methoden worden onderscheiden:
Alles kopiëren De muiscursor heeft de volgende vorm
M.b.v. deze methode worden invoergegevens ondergebracht op meerdere
tabbladen tegelijk gekopieerd Deze methode werk alleen op het eerste
tabblad.
Lokaal kopiëren De muiscursor heeft de volgende vorm
M.b.v. deze methode worden alleen de invoergegevens vermeld op het
betreffende tabblad gekopieerd (geldt dus niet voor het eerste tabblad).
Wanneer er maar één tabblad beschikbaar is dan is alleen de optie val
lokaal kopiëren mogelijk.
Als voorbeeld hieronder de invoer van staafeigenschappen:
Plaats de muiscursor op het staafnummer aan de linkerzijde van het
invoerscherm (in dit geval staaf nr. 2) en druk de linker muisknop in.

Beweeg de muis met ingedrukte linker muisknop naar het staafnummer
waar de data naar toe gekopieerd moet worden. De muiscursor verandert
dan van vorm (zie bovenstaande figuur).

Laat op de plaats van bestemming (in dit geval staaf nr. 5) de
linkermuisknop los, waarmee de data van staaf nr. 2 naar staaf 6 is
gekopieerd; zie onderstaande figuur)

Zie verder ook ‘copy-paste’

Kopiëren van data in invoergrid
Voor de meeste invoer datagrids kan data gekopieerd worden van de ene
plaats naar de andere plaats; dit werkt als volgt:

Stap 1. Selectie van data

Selecteer data m.b.v. de pijltjestoetsen

bij ingedrukte

shifttoets
.
De geselecteerde data wordt blauw gekleurd:

De selectie van data behoeft niet de gehele breedte van een rij te
bevatten; een enkele cel mag ook.

Stap 2. Kopieer data (naar het klembord)
De blauw gekleurde data wordt gekopieerd naar het klembord door het
intoetsen van de combinatie

Het formaat van de data die naar het klembord wordt gekopieerd is
compatibel met die van spreadsheets (zoals Excel).
Op deze wijze kan eventueel dus ook een selectie van data uit het invoer
datagrid naar de spreadsheet worden gekopieerd, echter niet geplakt
vanuit de spreadsheet naar de invoer datagrid. M.b.v.
kan wel alle
data via kopiëren en plakken van en naar de spreadsheet plaatsvinden.

Stap 3. Ga naar de plaats waar de geselecteerd data
gekopieerd moet worden

Stap 4. Plak de geselecteerde data (vanaf het klembord) naar de
gekozen plaats
Het plakken geschiedt door het intoetsen van de combinatie
OF

5. Opheffen van geplakte data (stap 4. weer te niet doen)

Het weer opheffen van de laatste geplakte data geschiedt door het
intoetsen van de combinatie
Bovenstaande mogelijkheden zijn voorhanden als bij het betreffende
invoer datagrid de volgende tekst staat vermeld: ‘Kopie (Ctrl-C);
Verplaats (Ctrl-V); Opheffen (Ctrl-Z)’
Zie verder ook ‘drag and drop’

Educatieve weergave van stijfheidsmatrix van
enkele staaf; 2- dimensionaal
M.b.v. deze optie kunnen, voor alleen educatieve doeleinden, de
numerieke waarden in de stijfheidsmatrix van een enkele staaf worden
getoond.
Het geheel is alleen voor educatieve doeleinden. Er kan op deze wijze
niets worden ingevoerd (‘read only’); daarvoor zijn de vele andere
invoerschermen voor bedoeld.
Deze optie kan NIET worden gebruikt voor de berekening van
Eigenfrequenties, geometrische niet-lineairiteit, plastische
scharnieren, plastische verende knoopondersteuningen en
‘trekstaven’.
Het programma controleert dit.

Door in het hoofdmenu deze
ingang aan te klikken wordt deze optie beschikbaar.
De inhoud van de stijfheidsmatrix kan worden getoond t.o.v.:
a. Lokaal staaf-assenstelsel
b. Geconverteerd naar het globale systeem-assenstelsel
De keuze van de betreffende staaf gebeurt via het klikken op

Alternatief kan ook de staaf met de muis aangewezen worden op het

grafische scherm:
Hint: Deze optie kan ook gebruik worden terwijl één van de andere
invoerschermen geopend is; zie onderstaand voorbeeld:

De staaf kan ook gekozen worden door de muis te bewegen over het andere invoerscherm

Indien een ander invoerscherm tegelijk is geopend dan is de knop
beschikbaar. Door op deze knop te klikken worden eventueel in het
andere invoerscherm gewijzigde gegevens verwerkt in de
stijfheidsmatrices e.d.

Let op: Deze educatieve optie functioneert alleen voor
prismatische staven.
Ad. a.: Onder de tabbladcombinatie ‘Stijfheidsmatrix t.o.v. lokaal staafassenstelsel/Numerieke waarden’ wordt de 6 bij 6 symmetrische
stijfheidsmatrix van de staaf getoond t.o.v. het lokale-staafassenstelsel:

Door met de muis naar een cel in het bovenstaand getoonde datagrid te
bewegen, wordt voor van nul afwijkende grootheden de betekenis
getoond:

Voor een korte theoretische samenvatting klik op tabbladcombinatie
‘Stijfheidsmatrix t.o.v. lokaal staaf-assenstelsel/Theorie ingeklemde
staaf’:

Voor een uitgebreidere beschrijving zie verder Theorie 2D

Ad. b.: Onder de tabbladcombinatie ‘Stijfheidsmatrix t.o.v. systeemassenstelsel/Numerieke waarden’ wordt de 6 bij 6 symmetrische
geconverteerde stijfheidsmatrix van de staaf getoond t.o.v. het systeemassenstelsel:

Indien er 1 of 2 scharnieren aanwezig zijn bij de betreffende staaf dan
wordt dit als volgt weergegeven:
Als het keuzevakje niet is afgevinkt dan wordt de stijfheidsmatrix ter
illustratie getoond zonder de aanwezigheid van de scharnier(en); d.w.z.
aan beide zijden ingeklemd.
Indien verende staaf-knoopaansluitingen aanwezig zijn bij de betreffende
staaf dan wordt dit als volgt weergegeven:

Als het keuzevakje niet is afgevinkt dan wordt de stijfheidsmatrix ter
illustratie getoond zonder de aanwezigheid van verende staafknoopaansluitingen; d.w.z. aan beide zijden ingeklemd.
Voor een korte theoretische samenvatting van de ingeklemde staaf klik
op tabbladcombinatie ‘Stijfheidsmatrix t.o.v. systeem-assenstelsel/Theorie
ingeklemde staaf’:

Door op het tabblad
stijfheidsmatrix getoond:

te klikken wordt de verder uitgeschreven

Voor een uitgebreidere beschrijving zie verder Theorie 2D
Voor een theoretische samenvatting van een staaf met scharnieren staaf
klik op tabbladcombinatie ‘Stijfheidsmatrix t.o.v. systeemassenstelsel/Staaf met scharnieren’:

Door op één van de tabbladen te klikken kunnen de verder uitgeschreven
stijfheidsmatrices worden getoond
:

Voor een uitgebreidere beschrijving zie verder Theorie 2D
Voor een korte theoretische samenvatting van een staaf met verende
staaf-aansluitingen klik op tabbladcombinatie ‘Stijfheidsmatrix t.o.v.
systeem-assenstelsel/Verende staafaansluitingen’:

Voor een uitgebreidere beschrijving zie verder Theorie 2D
Voor een korte theoretische samenvatting van een staaf met excentrische
staaf-aansluitingen klik op tabbladcombinatie ‘Stijfheidsmatrix t.o.v.
systeem-assenstelsel/Excentrische aansluitingen’:

Voor een uitgebreidere beschrijving zie verder Theorie 2D

Door het aanklikken van de knop
wordt het
scherm geopend waarin de totale systeem stijfheidsmatrix wordt getoond.

Tonen van stijfheidsmatrix, krachtvector en verplaatsingsvector
van het totale systeem voor educatieve doeleinden; 2D en 3D
Met behulp van deze optie kan, in combinatie met het tonen van de
stijfheidsmatrix per staaf 2D en 3D, getoond worden hoe de totale systeem
stijfheidsmatrix van het gehele raamwerk is opgebouwd.
Het geheel is alleen voor educatieve doeleinden. Er kan op deze wijze niets
worden ingevoerd (‘read only’); daarvoor zijn de vele andere invoerschermen
voor bedoeld.
Door in het scherm 2D of 3D op de knop
te
klikken opent zich het scherm waarin de totale systeem stijfheidsmatrix
wordt getoond.
Hieronder zal kortheidshalve alleen een relatief eenvoudig 2-dimensionaal
voorbeeld gegeven worden; 3-dimensionaal werkt het op gelijksoortige
wijze.

Scherm met totale systeem stijfheidsmatrix van het betreffende 2D raamwerk
Zichtbaarheid
Omdat het datagrid al snel groter kan worden dat de computer monitor op
leesbare wijze in staat is te tonen, is het mogelijk d.m.v. een horizontale en
verticale schuifbalk het zichtvenster te verschuiven.
Door het verticale en horizontale verschuiven met elkaar te synchroniseren
kunnen de getallen rondom de hoofddiagonaal zoveel mogelijk gecentreerd
in beeld blijven. Daartoe de eerste van de onderstaand weergegeven
radioknoppen aanklikken.
Bij het handmatig verschuiven van de verticale schuifbalk beweegt de
horizontale schuifbalk dan automatisch mee met de verticale schuifbalk.

.
Indien het scherm met de krachtvector en/of verplaatsingsvector gopend is,
dan is het keuzevakje
beschikbaar.
Indien dit vakje is aangevinkt dan is en blijft de top van dit scherm en de
krachtvector en/of verplaatsingsvector gelijk aan elkaar.
Verder is dit scherm door slepen met de muis handmatig te verkleinen of te
vergroten; deze mogelijkheid is aangeduid met

in de rechter onderhoek.

Ook kan het scherm worden gemaximaliseerd m.b.v.
Een groot beeldscherm is van voordeel voor deze optie.
Wat wordt er afgebeeld?
- Tonen van de systeemstijfheidsmatrix
- Aan de boven- en linkerrand van het datagrid wordt een nummering van
het aantal aanwezige vrijheidsgraden van het ingevoerde raamwerk
weergegeven.
Als n knopen zijn ingevoerd dan geeft dit voor een 2D raamwerk 3*n
vrijheidsgraden in totaal; voor een 3D raamwerk 6*n vrijheidsgraden.
- Daaronder c.q. daarnaast wordt per knoopnummer aangegeven welk type
vrijheidsgraad het betreft.
Voor een 2D raamwerk betreft dit de verplaatsingen in resp. de globale Xen Y- richting (Ux en Uy) en de hoekverdraaiïng Φ

Fragment van de weergave van de 2D systeem stijfheidsmatrix

Voor een 3D raamwerk betreft dit de verplaatsingen in resp. de globale
X-, Y- en Z- richting (Ux, Uy en Uz ) en de hoekverdraaiïngen rond de
globale X-, Y- en Z- as (Φx , Φy en Φz)
- De rest van de datagrid is gevuld met numerieke waarden.
In het programma wordt niet de gehele matrix met afmetingen van 3*n x
3*n (2D) of 6*n x 6*n (3D) bewaard, omdat dan een overbodig aantal
nulwaarden bewaard zou worden. Dit is niet efficiënt.

Alleen de waarden in een bandbreedte bij de hoofddiagonaal worden
bewaard, daarbuiten zijn alleen nulwaarden aanwezig.
Verder is de systeem stijfheidsmatrix symmetrisch, daarom worden in het
programma bij het rekenproces alleen de waarden binnen de bandbreedte
op de hoofddiagonaal en daar boven bewaard.
De grootte van de bandbreedte wordt bepaald door het grootste verschil
tussen de twee knoopnummers, aan het begin en eind van iedere staaf,
gerekend over alle staven.
De wijze van nummering van de knopen door de gebruiker bepaalt dus
ook de grootte van de te bewaren hoeveelheid data.
Nulwaarden welke buiten de bandbreedte vallen worden in dit scherm
weergegeven als
. Deze nulwaarden worden dus in het
programma bij het rekenproces niet bewaard.
Nulwaarden welke binnen de bandbreedte vallen worden in dit scherm
weergegeven als
. Deze nulwaarden worden dus in het programma
bij het rekenproces wel bewaard
Waarden welke op de hoofddiagonaal vallen worden in dit scherm
weergegeven als
.
Waarden welke wel binnen de bandbreedte vallen maar niet op de
hoofddiagonaal worden in dit scherm weergegeven als
Deze waarden worden bij het rekenproces alleen bewaard als ze zich
boven de hoofddiagonaal bevinden.
De totale systeem stijfheidsmatrix is de sommatie van de afzonderlijke,
naar het globale assenstelsel getransformeerde, stijfheidsmatrices van de
afzonderlijke staven (2D of 3D):
- M.b.v. de knop
is de optie aanwezig om het
programma, door het automatisch hernummeren van de knopen, een
kleinere benodigde bandbreedte te laten bepalen.
Waardoor zowel het geheugengebruik als de rekentijd veelal wordt
geminimaliseerd.
The systeemstijfheidsmatrix is symmetrisch. De waarden op de
hoofddiagonaal en daarboven behoeven slechts te worden bewaard.
Er is een bandbreedte rondom de diagonaal waarbuiten alleen nulwaarden
aanwezig zijn, die behoeven dus ook niet te worden bewaard.
De breedte van deze band bepaalt dus hoeveel waarden er bewaard
moeten worden.
De breedte van band wordt bepaald door het grootste verschil tussen de
nummering van de begin- en eindknopen van alle staven. Door de knopen

te hernummering kan veelal de bandbreedte worden verkleind, waardoor
het geheugenbeslag en de rekentijd verminderd wordt.
De gebuikte methode is het Cuthill-McKee algoritme.
In dit scherm wordt na hernummering de codering van de vrijheidsgraden
waar nodig aangepast.

Bandbreedte optimalisatie d.m.v. hernummering van de knopen
Bij het daadwerkelijke rekenproces gebeurt dit door het aanvinken, voor
het starten van de berekening, van het keuzevakje

In het programma gebeurt de hernummering op de achtergrond. De
uitvoer van de berekeningsresultaten blijft plaats vinden overeenkomstig
de door de gebruiker ingevoerde knoopnummering.
Bij deze educatieve weergave wordt echter deze hernummering wel
expliciet zichtbaar gemaakt.
Bij ingedrukte knop
wordt het onderstaande
scherm getoond, met daarin numerieke informatie betreffende de
knoophernummering:

Bij ingedrukte knop
worden ook in het
grafische scherm de gehernummerde knopen getoond:

Oorspronkelijke mummering van de knopen

Tonen gehernummerde knopen (5=6; 6=8; 7=5; 8=7)
- De volgende kentallen worden ter informatie getoond (bij een geheel
gevulde systeem stijfheidsmatrix):

Voor knoophernummering

Na knoophernummering

Wijze van opbouw van de systeem stijfheidsmatrix
Teneinde meer inzicht te geven hoe de totale systeem stijfheidsmatrix wordt
opgebouwd kan de plaats van een bepaalde staafstijfheidsmatrix in de totale
systeem stijfheidsmatrix apart worden getoond d.m.v. onderstaand
aangevinkte radioknop:

Onderstaand voorbeeld van staafnummer 5 met beginknoop = 5 en
eindknoop = 7.

Naar systeem-assenstelsel getransformeerde stijfheidsmatrix van staaf 5 met beginknoop = 5 en
eindknoop = 7

Plaats van stijfheidsmatrix van enkele staaf 5 met beginknoop = 5 en eindknoop = 7 in de totale
systeem stijfheidsmatrix

Teneinde meer inzicht te verkrijgen hoe de totale systeem stijfheidsmatrix
wordt opgebouwd door de sommatie van de stijfheidsmatrices van de
afzonderlijke staven
onderstaand aangevinkte radioknop:

kan dit worden getoond d.m.v.

Door achtereenvolgens
staafnummers te kiezen wordt
een aanvankelijk lege totale systeem stijfheidsmatrix geleidelijk gevuld.

Met alleen stijfheidsmatrix van staaf 1

Met stijfheidsmatrices van staaf 1 en staaf 2

etcetera…….
Opmerkingen:
- Indien scharnieren aanwezig zijn, dan is de invloed hiervan verwerkt in de stijfheidsmatrix van de
betreffende staaf en dus ook in de totale systeem stijfheidsmatrix.
- M.b.v. de knop

kan de gehele systeem stijfheidsmatrix worden geleegd.

M.b.v. de knop
kan de verwerking van de opleggingen
(voorgeschreven verplaatsingen) in de systeem stijfheidsmatrix worden
weergegeven:

T.p.v. de opleggingen wordt, voor de betreffende vrijheidsgraden, een 1 op de hoofddiagonaal
aangebracht en de bijbehorende rijen en kolommen op nul gezet

- Tonen van de systeemkrachtvector

M.b.v. de knop
belastinggeval, de systeem krachtvector

kan, per afzonderlijk
worden getoond:

Dit scherm kan verticaal verkleind of vergroot worden; gesimboliseerd door

Bij de bepaling van de krachtvector
worden de diverse typen
staafbelastingen omgezet naar de belastingen op de knopen volgens het

globale systeem assenstelsel.
Voor 2D is dit Fx, Fy en M; voor 3D is dit Fx, Fy,Fz, Mxx, Myy en Mzz
met
F = kracht
M = moment
Bij dit omzetten naar de 2 knopen van de betreffende staaf gaat dan volgens
de bekende ‘vergeet mij nietjes’

M.b.v. de twee radioknoppen
kunnen de waarden voor
resp. de basisbelastinggevalen of beleastingcombinaties worden getoond.
In combinatie met de de knop

kan m.b.v. de knop

kan de invloed van de aanwezige opleggingen
(voorgeschreven verplaatsingen) worden weergegeven:

- Tonen van de primaire knoopbelastingen
M.b.v. de knop
kunnen de numerieke waarden
voor de primaire knoopbelastingen2D of primaire knoopbelastingen3D
worden getoond.
In dit scherm worden voor educatieve doeleinden de numerieke waarden
voor de primaire knoopbelastingen getoond.

De aanwezigen staafbelastingen moeten naar equivalente primaire
knoopbelastingen worden geconverteerd.

- Tonen van de berekende systeemverplaatsingsvector
M.b.v. de knop

kunnen de, per belastinggeval,

berekende systeem verplaatsingsvectoren

worden getoond:

Dit zijn dezelfde waarden als afgebeeld bij de primaire numerieke uitvoer;
zie onderstaand voorbeeld:

Indien m.b.v. de knop
de bandbreedte van de
systeemstijfheidsmatrix is geoptimaliseerd door hernummering van de
knopen, dan worden de verplaatsingen getoond t.o.v. de aangepaste
knoopnummering:

Als de knop
is ingedrukt wordt onderstaand
scherm getoond met de weergave van de originele en geoptimaliseerde
knoopnummering.

De bandwijdte is het grootste knoopnummerverschil aan de uiteinden (knoop
I en J) van alle staven.
- Beschrijving gebruikte methode voor het oplossen van n onbekenden
in n vergelijkingen
De verplaatsingsvector vsys is als onbekende op te lossen uit de volgende
vergelijking: ksys=[Ssys].vsys
met
ksys= de krachtvector op de knopen
[Ssys] = de vierkante systeem stijfheidsmatrix
Daartoe worden onderstaande bewerkingen uitgevoerd:
1. Gauss-eliminatie
De eliminatiemethode van Gauss vormt het stelsel: ksys=[Ssys].vsys door
elementaire rijbewerkingen om tot een stelsel waarvan de matrix een
bovendriehoek structuur heeft.
De dimensies van [Ssys] zijn n x n;
De rijen van [Ssys], ksys en vsys zijn genummerd van j = 1 …….j = n
De kolommen van [Ssys] zijn genummerd van k = 1 …….k = n
Op de ie stap (i=1, i=2, ……..i=n-1) van het veegproces geldt:

Dit geeft na n-1 stappen de volgende tot een bovendriehoek reduceerde vorm
voor

De oplossing voor vsys
kan danisdoor
direkte
geschieden
Het nadeel van deze methode
dat de
geheleterugsubstitutie
n x n stijfheidsmatrix
bewaard
moet worden.
2. L U decompositie
Het Gauss-eliminatie proces vormt de matrix [Ssys] om in een bovenmatrix
[U]=
Tevens worden de multiplicatoren mji verzameld in een
onderdriehoeksmatrix [L]:

Er geldt dan [Ssys] = [L].[U]
3. Choleski decompositie
Deze methode, welke toegepast is in het programma, is alleen toepasbaar op
positief definiete matrices.
Een matrix is positief definiet als geldt;
a. de matrix symmetrisch is,
b. de matrix [Ssys] is positief definiet als

voor alle

De matrix [Ssys] is positief definiet als het raamwerk in fysische zin stabiel is.
Er mag geen zogenoemd ‘mechanisme’ aanwezig zijn door b.v. instabiliteit
als gevolg van onvoldoende opleggingen
De LU decompositie van matrix [Ssys] is de decompositie van de matrix in
een onderdriehoeksmatrix [L] en een bovendriehoeksmatrix [U], zodanig dat
[Ssys] = [L].[U]
Er kan bewezen worden dat m.b.v. de diagonaalmatrix [D] er dan geldt dat
[Ssys] = [UT].[D].[U]
[UT] is de getransponeerde van [U]; d.w.z UT[k,j] = U[j,k]
met [D] =

Stel [T2] = [D]
[T] =

met [G]=[U].[T] geldt dan [Ssys] =[G].[GT]
[GT] is de getransponeerde van [G]; d.w.z GT[k,j] = G[j,k]
De praktische in het programma gehanteerde methode is om alleen [U] te
bewaren en na afloop alle rijen te delen door de wortel uit het diagonaal
element.
Daarbij behoeven waarden buiten de bandbreedte niet te worden bewaard (en
ook niet mee worden gerekend).
Deze Choleski decompositie heeft als belangrijk voordeel dat slechts de helft
van het normale geheugengebruik nodig is; mits [Ssys] maar positief definiet

is.
In het programma wordt de bovendriehoek van [Ssys] overschreven door [G].
[GT], waardoor geen extra ruimte voor [G].[GT] behoeft te worden
gereserveerd.
De waarden voor vsys worden vervolgens m.b.v terugsubstitutie bepaald uit

: ksys,Choleski = [Ssys,Choleski].vsys = [[G].[GT]].vsys
De krachten werkend op de twee uiteinden van een staaf worden berekend
m.b.v. de betreffende staafstijfheidsmatrix
metsys
= krachtvector, volgens het globale systeemassenstelsel, op de twee
uiteinden i en j van de betreffende staaf.

voor 2D is dit:

;

voor 3D is dit:

[Se] = stijfheidsmatrix van de betreffende staaf
voor 2D is dit, voor een staaf met vaste aansluitingen:

zie verder de theoretische achtergronden 2D voor b.v. niet vaste aansluitingen
voor 3D is
[Se] =

, voor een staaf met vaste aansluitingen:

zie verder de theoretische achtergronden 3D voor b.v. niet vaste aansluitingen
= de berekende verplaatsingsvector, volgens het globale
systeemassenstelsel, op de twee uiteinden i en j van de betreffende staaf.

voor 2D is dit:

voor 3D is dit:

Om de krachtvector

t.o.v. het betreffende lokale staafassenstelsel te

bepalen geldt:

met
[T] = rotatiematrix

voor 2D geldt:
zie verder ook theorie 2D
voor 3D geldt:

zie verder ook theorie 3D

Als in dit scherm op nevenstaande radioknop is geklikt
dan is in het krachtvector-scherm de volgende knop beschikbaar:

,

Per staaf kunnen dan de berekende staafkrachten, t.o.v. het lokale
staafassenstel, aan beide uiteinden van de gekozen staaf

worden

getoond
(knoop I en J); door op deze laatste knop te
klikken.
Dit zijn dezelfde waarden als afgebeeld bij de primaire numerieke uitvoer;
zie onderstaand voorbeeld:

Indien m.b.v. de knop

is ingedukt verschijnt de

knop
, bij het aanklikken van deze laatste knop wordt de
gemodificeerde systeemmatrix [Ssys,Choleski] getoond.
Dit is de matrix [U] waarbij alle rijen gedeeld zijn door de wortel uit het
diagonaal element; ofwel [G].[GT]
Dit houdt tevens in dat alleen de waarden op de hoofddiagionaal en daar
boven bewaard en getoond worden; zie onderstaand voorbeeld:

Ook de gemodificeerde krachtvector ksys,Choleski wordt dan getoond:

Zie verder ook:
Voor de bepaling van de enkele staaf stijfheidsmatrices ook 2D en 3D
Krachtvector
Verplaatsingsvector

Tonen waarden staafbelastingen
getransformeerd naar primaire
knoopbelastingen; 2 dimensionaal
In dit scherm worden voor educatieve doeleinden de numerieke waarden,
afgeleid van de staafbelastingen, voor de primaire knoopbelastingen
getoond.

De aanwezigen staafbelastingen moeten naar equivalente primaire
knoopbelastingen worden getransformeerd, omdat de diverse graden van
vrijheid geconcentreerd geconcentreerd zijn ter plaatse van de knopen.
Deze krachten worden opgeteld bij eventueel aanwezig knoopbelastingen;
alles opgenomen in de globale krachtsvector ke=(Fx,Fy,M)

krachtsvector ke

Voor de transformatie van de staafbelastingen worden de knopen in
gedachten compleet vastgehouden (denk ook aan de ouderwetse
handmethode Cross) en de krachtswerking aan de beide uiteinden van de
staven bepaald.
Deze equivalente primaire krachten worden tenslotte nog omgezet naar
het globale systeem assenstelsel.

Equivalente knoopbelastingen overeenkomstig de locale staafassen

Equivalente knoopbelastingen overeenkomstig het globale systeem
assenstelsel

Met behulp van
kan de weergave, van de naar
knoopbelastingen getransformateerde staafbelastingen, respectievelijk
t.o.v. de locale staafassen of t.o.v. het globale systeem assenstelsel
getoond worden.
De knoopbelastingen worden m.b.v. de bekende “vergeet mij nietjes”
vanuit de staafbelastingen berekend (primaire knoopbelastingen).
Daarbij wordt de aard van de staafaansluiting aan de knoop in rekening
gebracht; zoals scharnieren en verende staafaansluitingen

Voorbeelden van enige “vergeet mij nietjes”

Zie verder ook:
Educatief staafmatrix
Educatief systeemmatrix
Educatief krachtvector
Educatief verplaatsingsvector

Tonen krachtvector op knopen voor alleen educatieve
doeleinden; 2D and 3D
Met behulp van deze optie kan, in combinatie met het tonen van de
stijfheidsmatrix per staaf 2D of 3D en systeem stijfheidsmatrix, de
waarden voor de totale krachtvector op de knopen van het raamwerk
getoond worden.
Het geheel is alleen voor educatieve doeleinden. Er kan op deze wijze
niets worden ingevoerd (‘read only’); daarvoor zijn de vele andere
invoerschermen voor bedoeld.
Hieronder zal kortheidshalve alleen een relatief eenvoudig 2dimensionaal voorbeeld gegeven worden; 3-dimensionaal werkt het op
gelijksoortige wijze.

1. Weeergave krachtvector op ALLE knopen

Aan de linkerzijde van het datagrid wordt een nummering van het aantal
aanwezige vrijheidsgraden van het ingevoerde raamwerk weergegeven.
Als n knopen zijn ingevoerd dan geeft dit voor een 2D raamwerk 3*n
vrijheidsgraden in totaal; voor een 3D raamwerk 6*n vrijheidsgraden.

Bij de bepaling van de krachtvector
worden de diverse typen
staafbelastingen omgezet naar de belastingen op de knopen volgens het
globale systeem assenstelsel.
Voor 2D is dit Fx, Fy en M; voor 3D is dit Fx, Fy,Fz, Mxx, Myy en Mzz
met
F = kracht
M = moment
Bij dit omzetten naar de 2 knopen van de betreffende staaf gaat dan
volgens de bekende ‘vergeet mij nietjes’.
Een belasting werkend direct op een knoop waarvan de
verplaatsingsvrijheidsgraad is voorgeschreven (zoals opleggingen),
belasten het raamwerk niet.
Daarom zijn deze nulwaarden in rood afgebeeeld als in het scherm
weergave systeemstijfheidsmatrix de knop
is
aangeklikt.
Is deze knop niet aangeklikt dan worden de waarden op de knopen met
voorgeschreven verplaatsingen wel getoond:

Hoewel de krachten werkend op knopen met voorgeschreven
verplaatsingen het raamwerk niet belasten, worden in het programma
deze krachten wel bij de berekende oplegreacties getoond.

2. Weeergave krachtvector op beide knopen van
geselecteerde staaf
Indien in het scherm weergave systeemstijfheidsmatrix gekozen is voor
het weergeven van een afzonderlijke enkele staaf
, dan wordt de krachtvector volgens het
globale systeem assenstelsel alleen weergegeven voor de 2 knopen
(knoop I en J), die de uiteinden vormen van de betreffende staaf (t.o.v.
het globale systeemassenstelsel).

Indien in het scherm weergave systeemstijfheidsmatrix de verplaatsingen
zijn berekend m.b.v. de knop
keuze is ook de knop

is voor deze
beschikbaar.

M.b.v. de knop
kunnen de rekenresultaten voor de
krachten werkend op de beide uiteinden (knoop I and J) van de

betreffende staaf worden getoond. Berekend m.b.v.
Deze krachtswerking wordt dan nu weergegeven t.o.v. het lokale
staafassenstelsel.

Dit zijn dezelfde waarden als afgebeeld bij de primaire numerieke
uitvoer; zie onderstaand voorbeeld:

3. Simulatie van opbouw krachtvector op de knopen door
sommatie van staven
In het scherm weergave systeemstijfheidsmatrix kan gekozen worden
voor de simulatie van de opbouw van de krachtvector volgens het
globale systeemassenstelsel op de knopen, via de sommatie van staven

Staaf 1
en 2
4 etcetera

Staaf 1
Staaf 1,2,3 en

M.b.v. de radioknoppen
kan worden gekozen voor het
tonen van BASISbelastinggevallen of belastingCOMBINATIES.

Zie verder ook:
weergave systeemstijfheidsmatrix
verplaatsingsvector
stijfheidsmatrix per staaf 2D of 3D

Tonen verplaatsingsvector van knopen voor
alleen educatieve doeleinden; 2D and 3D
Met behulp van deze optie kan, in combinatie met het tonen van de
stijfheidsmatrix per staaf 2D of 3D en systeem stijfheidsmatrix, de
waarden voor berekende verplaatsingen van de knopen (overeenkomstig
het globale systeem assenstelsel ) van het raamwerk getoond worden.
Het geheel is alleen voor educatieve doeleinden. Er kan op deze wijze
niets worden ingevoerd (‘read only’); daarvoor zijn de vele andere
invoerschermen voor bedoeld.
Hieronder zal kortheidshalve alleen een relatief eenvoudig 2dimensionaal voorbeeld gegeven worden; 3-dimensionaal werkt het op
gelijksoortige wijze.

Aan de linkerzijde van het datagrid wordt een nummering van het aantal
aanwezige vrijheidsgraden van het ingevoerde raamwerk weergegeven.
Als n knopen zijn ingevoerd dan geeft dit voor een 2D raamwerk 3*n
vrijheidsgraden in totaal; voor een 3D raamwerk 6*n vrijheidsgraden.

Na de berekening worden de verplaatsingen en hoekverdraaiingen
getoond
.
Voor 2D is dit Ux, Uy en ϕ; voor 3D is dit Ux,Uy,Uz, ϕx, ϕy en ϕz
met
U = verplaatsing
ϕ = hoekverdraaiing
De voorgeschreven verplaatsingen (opleggingen) zijn in rood afgebeeeld
als in het scherm weergave systeemstijfheidsmatrix de knop
is aangeklikt.
Dit zijn dezelfde waarden als afgebeeld bij de primaire numerieke
uitvoer; zie onderstaand voorbeeld:

M.b.v. de radioknoppen
kan worden gekozen voor het
tonen van BASISbelastinggevallen of belastingCOMBINATIES.
Zie verder ook:
weergave systeemstijfheidsmatrix
krachtvector
stijfheidsmatrix per staaf 2D of 3D

Berekening van de wapening in betonnen staven;
2 dimensionaal

Met behulp van een speciaal tabblad bij het invoeren van de
Staafeigenschappen kunnen de voor een wapeningsberekening
noodzakelijke gegevens per staaf worden ingevoerd.
In één raamwerk mogen zowel prismatische als NIET prismatische
staven voorkomen (b.v stalen en betonnen balken).
Als een staaf of meerdere staven bij Staafeigenschappen_wapening als
wapeningsstaaf worden ingevoerd dan wordt, als het keuzevakje
aangevinkt is, de momentenlijn in ongunstige
over de netto hoogte van de doorsnede te worden verschoven; zie ook
Theorie 2D (paragraaf 12).
Indien de dwarskrachtwapening volgens NEN-EN 1992-1-1 berekend
wordt, als het keuzevakje
aangevinkt is, ook de

dwarskrachtlijn nabij de steunpunten afgesnoten.

Voorbeeld van verschoven momentenlijn.
Voorbeeld van afgesnoten dwarskrachtlijn
Als meerdere staven in elkaars verlengde liggen worden deze staven in
het kader van de verschoven momentenlijn en afgesnoten
dwarskrachtenlijn door het programma als één enkele staaf beschouwd;
zie ter illustratie onderstaand eenvoudig voorbeeld:

Voorbeeld van verschoven momentenlijn bij meerdere staven liggend in
elkaars verlengde
Let op:
De richting van de lokale staafassen, van de staven welke als één
wapeningsstaaf beschouwd worden, dienen wel dezelfde oriëntatie te
hebben.

bij staafnummers 1 t/m 4 wijzen alle in elkaars verlengde liggende lokale
staafassen dezelfde kant op;
deze 4 staven kunnen daardoor als één enkele wapeningsstaaf
geïnterpreteerd worden in relatie tot het verschuiven van de momentenlijn
en het afsnuiten van de dwarskrachtenlijn

de richting van de lokale staafas van staafnummer 3 wijst in tegen de
richting van de andere staafassen;
deze 4 in elkaars verlengde liggende staven kunnen daardoor NIET als
één enkele wapeningsstaaf geïnterpreteerd worden in relatie tot het
verschuiven van de momentenlijn en het afsnuiten van de
dwarskrachtenlijn
het programma controleert dit en geeft zo nodig een foutmelding.
Invoergegevens
Het rekenmodel is gebaseerd op een rechthoekige betondoorsnede in
combinatie met als belasting een normaalkracht en moment. De wapening
kan zowel aan de onderzijde als de bovenzijde van de staaf worden
berekend. De wapening moet geschematiseerd worden tot per zijde één
laag. Het effect van drukwapening wordt niet meegenomen. Zie verder
ook: Achtergronden theorie
Met behulp van de radioknoppen
kan
gekozen worden volgens welk voorschrift de wapeningsberekeningen
uitgevoerd dienen te worden.

Door op de knop
te klikken opent zich een
scherm waarin de materiaalfactoren aangepast kunnen worden. Zie ook:
Partiële materiaalfactoren volgens VBC 1995 en Partiële
materiaalfactoren volgens Eurocode 2
Op dit tabblad moeten per staaf de beton- en staalkwaliteit worden
ingevoerd in N/mm2.
Dit betreft de karakteristieke waarden (b.v. B 35 en FeB 500) in N/mm2.
Via een knop kan men in het betreffende veld een selectie maken uit resp.
de beton- en staalkwaliteiten.
Afhankelijk van de gemaakte keuze wordt voor de betondruksterkte de
kubussterkte (NEN 6720, VBC 1995) of cilindersterkte (Eurocode 2; EN
1992-1-1) gevraagd.
In onderstaande figuur worden de betonkwaliteiten volgens EUROCODE
EN 1992-1-1 gegeven:

Let op !!

Voor het geval dat ook de optie tot het berekenen van spanningen is
afgevinkt zal voor de wapeningsstaaf alleen de benodigde wapening
worden berekend.
De materiaalfactoren worden door het programma meegenomen; de
belastingfactoren in overeenstemming met “EN 19921-1 (Eurocode)” of
voor historische redenen de “TGB 1990 Voorschriften Beton, Belastingen
en Vervormingen NEN 6702” of de locale voorschriften moeten door de
gebruiker zelf in de grootte van de belastingen verwerkt worden. Een
mogelijkheid (hoewel niet noodzakelijk) hiertoe is ook het gebruik van
Belasting Combinaties

Verder moet de afstand van het hart van de wapening tot de buitenkant
van de staaf worden ingevoerd; zowel t.o.v. de bovenzijde als de
onderzijde van de staaf (lokale assenstelsel); zie voor een uitleg van
“onder” en “boven” is Ligging staven

Dekking vanaf het hart van de wapening.
M.b.v. de twee knoppen
kan een ‘tovenaar’ worden geopend waarmee
de benodigde betondekking overeenkomstig EN 1992-1-1 bepaald kan
worden.
Indien belastingCOMBINATIES zijn ingevoerd dan kan voor deze
belastinggevallen de optredende scheurwijdte overeenkomstig Eurocode
“NEN-EN 1992-1-1” worden berekend.

Alleen als het vakje
is aangevinkt worden de
berekende scheurwijdtes getoond via numeriek uitvoer rekenresultaten.
Ten behoeve van de scheurwijdteberekening dient de diameter van de
wapening in de laatste kolom van de datagrid ingevoerd te worden
Tevens dient gekozen te worden of de belastingen kortdurend of
langdurend aanwezig is.
Getoets wordt of de berekende scheurwijdte al of niet de toelaatbare
waarde wordt overschreden.
Opmerking: de scheurwijdteberekening wordt voor de
belastingCOMBINATIES (indien aanwezig) berekend zonder de invloed
van de bij belastingCOMBINATIES ingevoerde
vermenigvuldigingsfactoren.
Er vanuit gaande dat dit de optredende belastingen in gebruiksfase
representeert.
Indien voor een bepaalde BASISbelastinggeval in een
belastingCOMBINATIE een vermenigvuldigingsfactor ≤ 1 is ingevoerd
geeft het programma een waarschuwing:

Indien op de ‘Ja’ knop wordt gedrukt dan wordt ten dienste van de
scheurwijdteberekening de betreffende vermenigvuldigingsfactor NIET
op 1 gezet, maar de ingevoerde waarde ≤ 1 gebruikt.
Indien op de ‘Nee’ knop wordt gedrukt dan wordt de optie voor de
berekening van scheurwijdtes niet geaccepteerd.
Zie voor verdere uitleg omtrent de gebruikte scheurwijdte formules zie
achtergronden theorie (paragraaf 12).
Uitvoer rekenresultaten
De uitvoer van de benodigde buigwapening [mm2] aan onder- en
bovenzijde wordt alleen numeriek weergegeven, zie Numerieke uitvoer
De hoeveelheid wapening geldt voor de ingevoerde breedte van de
betreffende staaf.
Lang niet altijd is voor elke snede een wapening te berekenen; zo kan het
zijn dat de staaf in relatie tot de optredende momenten en

normaalkrachten te geringe afmetingen heeft (de belasting is simpel te
groot voor de betreffende staaf); ook kan de krachtwerking zodanig
gering zijn dat de betondoorsnede niet scheurt.
Als er geen berekende wapening wordt weergegeven dan wordt ter
plaatse vermeld wat er aan de hand is (dat is ook de reden dat van een
grafische weergave is afgezien).
De volgende meldingen zijn mogelijk:
1: De krachtswerking is aan de BOVENZIJDE en ONDERZIJDE
zodanig dat de doorsnede niet scheurt bij de toelaatbare trekspanning. Pas
het minimum wapeningspercentage toe (b.v. 0,15 %)
2: De belasting op de balk is veel te groot; hiervoor is aan de
BOVENZIJDE geen wapening te berekenen
3: De belasting op de balk is veel te groot; hiervoor is aan de
ONDERZIJDE geen wapening te berekenen"
4: De drukzone voor de BOVENwapening valt niet binnen de
doorsnede
5: De drukzone voor de ONDERwapening valt niet binnen de
doorsnede
6: De wapening aan de BOVENzijde is niet gevloeid; teveel wapening,
waardoor de doorsnede bros bezwijkt
7: De wapening aan de ONDERzijde is niet gevloeid; teveel wapening,
waardoor de doorsnede bros bezwijkt
8: Geen Betonkwaliteit ingevoerd
9: Geen Staalkwaliteit ingevoerd
10: Geen dekking BOVEN ingevoerd
11: Geen dekking ONDER ingevoerd
12: Geen profielbreedte ingevoerd
13: Wapening is aan BOVENzijde gelijk aan minimum benodigde
hoeveelheid wapening
14: Wapening is aan ONDERzijde gelijk aan minimum benodigde
hoeveelheid wapening
15: Wapening is aan ONDER- en BOVENzijde gelijk aan minimum
benodigde hoeveelheid wapening
16: Doorsnede is in zijn geheel gescheurd; aan beide zijden
trekwapening
17: Drukdiagonalen in het beton bezijken op druk als gevolg van te
grote dwarskracht
Voor de LINKER- en RECHTERzijde van het profiel kunnen
gelijksoortige mededelingen worden gegeven.

Let op !!
De berekende buigwapening op elke weergegeven plaats moet in
ongunstige zin over de nuttige hoogte verschoven worden (schuine
scheuren onder een hoek van ca. 45°; zie ook b.v. VBC 1995 of Eurocode
EN 1992-1-1). Deze verschuiving van de momentenlijn over de nuttige
hoogte wordt door het programma uitgevoerd.
Tevens moet door de gebruiker rekening worden gehouden met benodigde
verankeringlengten
Bij gewapend beton varieert, als gevolg van de scheurvorming, de
stijfheid langs de staafas als functie van het variërende moment (en
normaalkracht). Als dit alles in rekening zou worden gebracht is een
volledige niet lineair elastische berekening noodzakelijk. Een groot
nadeel hiervan is dat het superpositie beginsel niet meer geldt, waardoor
het samenstellen van gecombineerde belastinggevallen uit
basisbelastinggevallen niet meer mogelijk is.
In de betonvoorschriften, waaronder NEN-EN 1992-1-1 (Eurocode)
wordt daarom het werken met gemiddelde gescheurde balkstijfheden
toegelaten: de quasi – lineaire elasticiteitstheorie. De variërende stijfheid
EI wordt daarbij verwerkt m.b.v. een fictitieve waarde voor EI, welke
alleen een functie is van wapeningspercentage.
Het is aan de gebruiker deze fictieve stijfheden al of niet in de
berekeningen m.b.v. het programma mee te nemen.
Hieronder worden de formules volgens NEN-EN 1992-1-1 gegeven:

Dit scherm ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit.
Zie verder:
Achtergronden theorie (punt 12.)
Invoeren van de staafeigenschappen (eerste blad)
Spanningscontrole (tweede blad)
Ontwerpoptie; lijst met profielen waaruit gekozen kan worden (derde
blad)
Dwarskracht vervormingen (vierde blad)
In rekening brengen van plastische scharnieren in de staven (vijfde blad)
Definiëren van een staaf als trekstaaf (zesde blad)

Theorie elastische Eulerse knik
Wanneer een verticale last (P) op een kolom perfect centraal aangrijpt,
veroorzaakt deze geen moment, zie onderstaande figuur. In de praktijk zal
dit echter nooit het geval zijn. Door een bijkomende
horizontale belasting (Q) zal er een zekere doorbuiging optreden (v(x)).
Daardoor zal de verticale kracht (P) aanleiding geven tot een bijkomend
moment:

Verticale last (P) op een kolom – aanleiding tot moment op de staaf
M(x ) = –P[v (L) – v (x)]

Kolom belast op druk, bijhorende knikkrommen en Euler kniklast
Knik zal optreden in concurrentie met het vloeien van het staal (fy) door
de optredende drukkracht.

Zolang de kritieke kniklast boven de vloeigrens gelegen is, zal de kolom
bezwijken door vloeien. Ligt
de kritieke kniklast beneden de vloeigrens, dan zal de kolom eerder
uitknikken; zie onderstaande figuur:

met

In bovenstaande foto wordt een illustratie gegeven naar de invloed van
de randvoorwaarden aan het uiteinde van een staaf

Kniklengte Le als functie van het type staafaansluiting (vast,
scharnierend en vrij)

Kritische knikkracht bij staaf met aan de uiteinden rotatieveren
In het raamwerkprogramma wordt de invloed van een
momentenverdeling in combinatie met een drukkracht als volgt in
rekening gebracht:
Meq=|0.1(ML- MR)+Mmidden|
met
ML = moment linkerzijde staaf
ML = moment linkerzijde staaf
Mmidden = moment halverwege de lengte van de staaf
Voor de eenheidscontrole geldt:

met
Als gevolg van imperfecties in de geometrie van een staaf en de
aanwezigheid van eigenspanningen, zoals walsspanningen, is de hier
gegeven elastische Eulerse knikcapaciteit van een staaf een
bovengrensbenadering (aan de onveilige kant dus). In de voorschriften,
zoals in Eurocode 3 (staal), worden daarom correcties op de Euler
knikkromme aangebracht; zie verder ook: Achtergronden controles
volgens Eurocode 3 (staal)
Zie verder ook:
Theorie elastische knikstabiliteit 3D
Achtergronden controles volgens Eurocode 3 (staal)
Achtergronden controles volgens Eurocode 5 (hout)
Aanvullende geometrische data elastische knikcontrole; 2 -dimensionaal
Aanvullende geometrische data elastische knikcontrole; 3 -dimensionaal
Spanningscontrole; 2 dimensionaal
Spanningscontrole; 3 dimensionaal
Ontwerpoptie; 2 dimensionaal
Ontwerpoptie; 3 dimensionaal
Staafeigenschappen; 2 dimensionaal
Staafeigenschappen; 3 dimensionaal

Achtergronden doorsnede controles volgens
Eurocode 3 (staal)
Bepaling van de profielklasse
Let op: het programma ondersteunt alleen profielklassen 1, 2 en 3;
NIET profielklasse 4

Spanningscontroles doorsneden

Knik- en kip controles

Let op!!
Het programma ondersteunt de klassieke controle op knik en de algemene
geïntegreerde methode.
Bij de klassieke controle moet Ncren Mcr worden bepaald. Beide zijn
afhankelijke van de lokale staafeigenschappen (waaronder de kniklengte).
Bij de algemene geïntegreerde methode worden de grootheden Ncr en
Mcr niet meer gebruikt, in plaats daarvan wordt een Eigenwaarde analyse
van de gehele constructie uitgevoerd.
Zie voor meer specifieke achtergronden: theorie knik en kip volgens EC3

Klassieke controle

De formule voor de bepaling van Mcr is niet in Eurocode 3 (EN 1993-1-1)
gegeven; de berekening hiervan gaat als volgt:

met

waarin k afhankelijk is van de laterale buig en welving conditie
coëfficiënten kz en kw
kz is de laterale buigingscoëffciënt en kw is de welvingscoëfficiënt. Deze
coëfficiënten zijn gelijk aan 1 voor vrije laterale buiging en welving en
0.5 voor verhinderde laterale buiging en welving bij de uiteinden van de
betreffende staaf. In het programma is: kz = 1 en kw =1 (dus niet
verhinderde laterale buiging en welving aan de uiteinden van de staven;
dit is hiermee aan de veilige kant).
A1 en A2 worden gegeven door:

waarin:

Het voorgaande is ontleend aan:

https://pdfs.semanticscholar.org/db29/577eddf27d601a4dad21ed87e02b62ace485.pdf
Zie voor verdere achtergronden ook:
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/182546/182546.pdf

Let op:
Bij de invoer, voor het 2-dimensionale deel van het programma, van de
factor voor de kniklengte uit het vlak wordt deze factor alleen gebruikt
voor de berekening van knik uit het X-Y vlak (onder invloed van een

drukkracht in een staaf); de factor voor de kniklengte uit het vlak wordt
niet gebruikt voor de berekening van kip volgens bovenstaande formule
voor Mcr. (de werkelijke kengte van de balk wordt hiervoor gebruikt).

Annex A

Annex B

Algemene geïntegreerde methode
Zie voor meer specifieke achtergronden: theorie knik en kip volgens
EC3

Zie verder ook:
Aanvullende geometrische data Eurocode 3; 2- dimensionaal
Aanvullende geometrische data Eurocode 3; 3- dimensionaal
Spanningscontrole; 2 dimensionaal
Spanningscontrole; 3 dimensionaal
Theorie knik en kip volgens EC3
Ontweroptie 2D
Ontweroptie 3D
Staafeigenschappen

Achtergronden doorsnede controles volgens
Eurocode 5; EN 1995-1-1 (hout)

De rood doorgestreepte waarden in bovenstaande tabel worden door het
programma niet ondersteund.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat niet voor alle soorten materiaal
gebruiksklasse 3 (service class 3) toegestaan is (voor Fibreboard MDF
geldt dat ook deels voor gebruiksklasse 2). Het programma accepteert bij
de invoer alleen geldige combinaties voor de respectievelijke keuzen voor
de soort materiaal, gebruiksklasse en belastingduurklasse.
De bepaling van de eenheidscontrole gaat overeenkomstig NEN EN
1995-1-1 als volgt:

2- dimensionaal
1. Voor een doorsnede welke belasting wordt door een trekkracht en
een buigend moment

met
= ontwerp trekspanning in de richting van de vezel
= ontwerp treksterkte in de richting van de vezel
= ontwerp buigspanning
= ontwerp buigsterkte
2. Voor een doorsnede welke belasting wordt door een drukkracht en
een buigend moment

met
= ontwerp drukspanning in de richting van de vezel
= ontwerp drukspanning in de richting van de vezel

3- dimensionaal
1. Voor een doorsnede welke belasting wordt door een trekkracht en
een buigend moment

met
= ontwerp trekspanning in de richting van de vezel
= ontwerp treksterkte in de richting van de vezel
= ontwerp buigspanning rondom Y- as
= ontwerp buigspanning rondom Z- as
= ontwerp buigsterkte rondom Y- as
= ontwerp buigsterkte rondom Z- as
2. Voor een doorsnede welke belasting wordt door een drukkracht en
een buigend moment

(6.19 en 6.20)
met
= ontwerp drukspanning in de richting van de vezel
= ontwerp drukspanning in de richting van de vezel
km brengt de herverdeling van spanningen en het effect van
inhomogeniteiten in een dwarsdoorsnede in rekening.
De waarde van de factor wordt door het programma overeenkomstig EN
1995-1-1 als volgt bepaald:
Voor massief hout, gelijmd gelamineerd hout en gelamineerd fineer geldt
voor rechthoekige doorsneden: km = 0.7; voor andere vormen van de
doorsnede: km = 1.0
Voor andere houtachtige materialen geldt voor alle vormen van de
dwarsdoorsnede: km = 1.0
Knikcontrole
De invloed van knik op de eenheidscontrole wordt als volgt in rekening
gebracht:

Kipcontrole
De invloed van kip op de eenheidscontrole wordt als volgt voor alleen 2
dimensionale raamwerken in rekening gebracht:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overeenkomstig NEN-EN 338 “Hout voor constructieve toepassingen Sterkteklassen” zijn in het programma de volgende verbanden gebruikt:
Karakteristieke treksterkte in de richting van de vezel
Karakteristieke druksterkte in de richting van de vezel
met
= karakteristieke waarde van de buigsterkte in de richting van de
vezel; zoals ingevoerd in het programma.

Volgens EN 338 gelden onderstaande sterkteklassen:

Volgens EN 14080 ‘Houtconstructies - Gelijmd gelamineerd hout en
gelijmd massief hout’ geldt:

Zie voor de toekkening van diverse sterkte klassen ook EN 1912 en EN
14080 sterkteklassen hout
Zie verder ook:
Aanvullende data Eurocode 5; 2- dimensionaal
Spanningscontrole; 2 dimensionaal
Ontweroptie 2D
Staafeigenschappen

Het basisprincipe van UC-waarden
(Eenheidswaarden)
Wat is de algemene definitie van de ‘Eenheidswaarde’ (UC-waarde)?

waarin:
DL = blijvende belasting werkzaam op de betreffende component
LL = veranderlijke belasting werkzaam op de betreffende component
γDL = belastingfactor voor blijvende belastingen
γLL = belastingfactor voor veranderlijke belastingen
Rd = nominale weerstand of sterkte van de betreffende component (incl.
normaalspanningen, buigspanningen, knik, kip, plasticiteit etc.)
φ = weerstandsfactor
Om te voldoen aan de bezwijkveiligheid dienen ALLE UC-waarden
£ 1 te zijn.
Er zijn veel UC-waarden: per doorsnede van de staaf, per staaf en voor
het raamwerk als geheel. De grootste is de normatieve waarde.
In NEN-EN-1990 “Eurocode – Grondslag van het constructief ontwerp”
is het in art. 6.4.2. als volgt gedefiniëerd:
Wanneer een grenstoestand van bezwijken of buitensporige vervorming
van een onderdeel, constructief element of verbinding (STR en/of GEO)
is beschouwd, moet zijn getoetst dat: Ed ≤ Rd
waarin:
Ed is de rekenwaarde van het belastingseffect, zoals snedekrachten,
snedemomenten of een vector die verscheidene snedekrachten of
snedemomenten representeert;
Rd is de rekenwaarde van de overeenkomstige weerstand.
Ofwel UC = Ed/Rd; UC ≤ 1
In de ‘rekenwaarden’ dienen de van toepassing zijnde belasting- en
matariaal factoren te zijn opgenomen.

Hints
De optie van belastingCOMBINATIES is zeer geschikt om de teller
= Ed in te voeren; zie voor de verdere achtergonden ook
Wizard generatie belastingCOMBINATIES volgens NEN-EN 1990 .
De grootte van de weerstandsfactor φ, van het gebruikte materiaal, is
afhankelijk van de van toepassing zijnde Eurocode (spanningscontrole
2D en spanningscontrole 3D).
Bij het gebruik van de basisoptie van de berekening van elastische
spanningen dient de grootte van de weerstandsfactor φ opgenomen te
zijn in de grootte van de toelaatbare spanningen.
1. Elastische spanningscontrole
1.1 Zonder Eulerse knikcontrole
1.2 Met Eulerse knikcontrole
Zie verder ook berekening elastische spanningen 3D (voor 2D op
analoge wijze)
De bepaling van φ en Rd is afhankelijk van het voorschrift welke van
toepassing is (gekoppeld aan het materiaal waar de betreffende staaf van
gemaakt is):
2. Eenheidscontrole volgens Eurocode 3 (staal): EN 1993-1-1
3.1 Zonder knik en kip controle
3.2 Met knik en kip controle
3. Sterktecontrole volgens Eurocode 5 (hout): EN 1995-1-1
4.1 Zonder knik controle
4.2 Met knik controle
4. Berekening wapening volgens Eurocode 2 (beton): EN 1992-1-1

Zie hieromtrent verder ook spanningscontrole 2D en spanningscontrole
3D

Berekening geometrische eigenschappen van een
aantal doorsneden m.b.v. formules
I- of H- profiel:
Betekenis van de geometrische eigenschappen:
A
Iyy
Izz
Ixx
H
Wy
Wz
Wx
Wpl,y
Wpl,z

= oppervlak
= traagheidsmoment om de Y-as
= traagheidsmoment om de Z-as
= torsietraagheidsmoment om de X-as
= welvingsconstante
= weerstandsmoment om de Y-as
= weerstandsmoment om de Z-as
= torsie weerstandsmoment om de X-as
= plastische weerstandsmoment om de Y-as
= plastische weerstandsmoment om de Z-as

b
h
tf
tw
r

= breedte profiel
= hoogte profiel
= dikte flens
= dikte lijf
= straal afrondingen

U- profiel:
Betekenis van de geometrische eigenschappen:
A
Iyy
Izz
Ixx
H
Wy
Wz
Wx
Wpl,y
Wpl,z
Cx
ys
ym

= oppervlak
= traagheidsmoment om de Y-as
= traagheidsmoment om de Z-as
= torsietraagheidsmoment om de X-as
= welvingsconstante
= sterke weerstandsmoment om de Y-as
= weerstandsmoment zwakke waarde om de Z-as
= torsie weerstandsmoment om de X-as
= plastische weerstandsmoment om de Y-as
= plastische weerstandsmoment, zwakke waarde om de Z-as
= afstand zwaartepunt tot buitenzijde lijf
= afstand van het zwaartepunt t.o.v. buitenzijde van het lijf
= afstand van het dwarskrachtencentrum en zwaartepunt

b
h
tf
tw
r

met

= breedte profiel
= hoogte profiel
= dikte flens
= dikte lijf
= straal afrondingen

Cirkelvormig hol profiel:
Betekenis van de geometrische eigenschappen:
A
Iyy
Izz
Ixx
H
Wy

= oppervlak
= traagheidsmoment om de Y-as
= traagheidsmoment om de Z-as
= torsietraagheidsmoment om de X-as
= welvingsconstante
= weerstandsmoment om de Y-as

Wz
Wx
Wpl,y
Wpl,z

= weerstandsmoment om de Z-as
= torsie weerstandsmoment om de X-as
= plastische weerstandsmoment om de Y-as
= plastische weerstandsmoment om de Z-as

D
t

= uitwendige diameter profiel
= wanddikte

Rechthoekig hol profiel:
Betekenis van de geometrische eigenschappen:

A
Iyy
Izz
Ixx
H
Wy
Wz
Wx
Wpl,y
Wpl,z

= oppervlak
= traagheidsmoment om de Y-as
= traagheidsmoment om de Z-as
= torsietraagheidsmoment om de X-as
= welvingsconstante
= weerstandsmoment om de Y-as
= weerstandsmoment om de Z-as
= torsie weerstandsmoment om de X-as
= plastische weerstandsmoment om de Y-as
= plastische weerstandsmoment om de Z-as

b
h
t
r

= breedte profiel
= hoogte profiel
= dikte
= straal afrondingen

met

Rechthoekig massief profiel:
Betekenis van de geometrische eigenschappen:
A
Iyy
Izz
Ixx
H
Wy
Wz
Wx
Wpl,y
Wpl,z

= oppervlak
= traagheidsmoment om de Y-as
= traagheidsmoment om de Z-as
= torsietraagheidsmoment om de X-as
= welvingsconstante
= weerstandsmoment om de Y-as
= weerstandsmoment om de Z-as
= torsie weerstandsmoment om de X-as
= plastische weerstandsmoment om de Y-as
= plastische weerstandsmoment om de Z-as

b
h

= breedte profiel
= hoogte profiel

Educatieve weergave van stijfheidsmatrix van
enkele staaf; 3-dimensionaal
M.b.v. deze optie kunnen, voor alleen educatieve doeleinden, de
numerieke waarden in de stijfheidsmatrix van een enkele staaf worden
getoond.
Het geheel is alleen voor educatieve doeleinden. Er kan op deze wijze
niets worden ingevoerd (‘read only’); daarvoor zijn de vele andere
invoerschermen voor bedoeld.
Deze optie kan NIET worden gebruikt voor de berekening van
Eigenfrequenties, geometrische niet-lineairiteit, plastische verende
knoopondersteuningen en ‘trekstaven’.
Het programma controleert dit.

Door in het hoofdmenu deze
ingang aan te klikken wordt deze optie beschikbaar.
De inhoud van de stijfheidsmatrix kan worden getoond t.o.v.:
a. Lokaal staaf-assenstelsel

b. Gecoverteerd naar het globale systeem-assenstelsel
De keuze van de betreffende staaf gebeurt via het klikken op

Alternatief kan ook de staaf met de muis aangewezen worden op het

grafische scherm:
Hint: Deze optie kan ook gebruik worden terwijl één van de andere
invoerschermen geopend is; zie onderstaand voorbeeld:

De staaf kan ook gekozen worden door de muis te bewegen over het andere invoerscherm.

Indien een ander invoerscherm tegelijk is geopend dan is de knop
beschikbaar. Door op deze knop te klikken worden eventueel in het

andere invoerscherm gewijzigde gegevens verwerkt in de
stijfheidsmatrices e.d.
Ad. a.: Onder de tabbladcombinatie ‘Stijfheidsmatrix t.o.v. lokaal staafassenstelsel/Numerieke waarden ingeklemde staaf’ wordt de 12 bij 12
symmetrische stijfheidsmatrix van de staaf getoond t.o.v. het lokalestaafassenstelsel:

Door met de muis naar een cel in het bovenstaand getoonde datagrid te
bewegen, wordt voor van nul afwijkende grootheden de betekenis
getoond:

Voor een korte theoretische samenvatting klik op tabbladcombinatie
‘Stijfheidsmatrix t.o.v. lokaal staaf-assenstelsel/Theorie ingeklemde
staaf’:

Voor een uitgebreidere beschrijving zie verder Theorie 3D
Ad. b.: Onder de tabbladcombinatie ‘Stijfheidsmatrix t.o.v. systeemassenstelsel/Numerieke waarden’ wordt de 12 bij 12 symmetrische
geconverteerde stijfheidsmatrix van de staaf getoond t.o.v. het systeemassenstelsel:

Indien er 1 of 2 scharnieren aanwezig zijn bij de betreffende staaf dan
wordt dit als volgt weergegeven:
Als het keuzevakje niet is afgevinkt dan wordt de stijfheidsmatrix ter
illustratie getoond zonder de aanwezigheid van de scharnier(en); d.w.z.
aan beide zijden ingeklemd.

Voor een korte theoretische samenvatting van de ingeklemde staaf klik
op tabbladcombinatie ‘Stijfheidsmatrix t.o.v. systeem-assenstelsel/Theorie
ingeklemde staaf’:

Voor een uitgebreidere beschrijving zie verder Theorie 3D
Voor een korte theoretische samenvatting van een staaf met scharnieren
staaf klik op tabbladcombinatie ‘Stijfheidsmatrix t.o.v. systeemassenstelsel/Theorie staaf met scharnieren’:

Door op één van de tabbladen
te klikken wordt de verder uitgeschreven stijfheidsmatrix
getoond:

Voor een uitgebreidere beschrijving zie verder Theorie 3D
Voor een korte theoretische samenvatting van een staaf met excentrische
staaf-aansluitingen klik op tabbladcombinatie ‘Stijfheidsmatrix t.o.v.
systeem-assenstelsel/Excentrische aansluitingen’:

Door het aanklikken van de knop
wordt het
scherm geopend waarin de totale systeem stijfheidsmatrix wordt getoond.

Theorie knikstabiliteit Elastisch; 3-dimensionaal
Indien in het scherm Aanvullend benodigde gegevens t.b.v. Eulerse elastische knikcontrole het
afkruisvakje

niet is afgevinkt dan wordt de knik- en kipcontrole

volgens de klassieke methode uitgevoerd.
Indien het het afkruisvakje

wel is afgevinkt dan wordt de

knik- en kipcontrole volgens de algemene geïntegreerde methode uitgevoerd.
Deze optie kan ook gebruikt worden in combinatie m.b.v. de optie berekening geometrisch niet
lineaire effecten; zie verder ook bepaling [Snl].
Opmerking
Voor de berekening van de totale eenheidswaarde worden 2 aparte waarden berekend: vauit de
spanningen op doorsnedeniveau en de hieronder weergegeven methode(n) voor de knikstabiliteit.
De grootste waarde van deze twee is de maatgevende waarde en wordt alleen als zodanig
uitgevoerd.

Knik
Knik is een ongecontroleerde plaatselijke verbuiging in een rechte of
licht gekromde staaf, onder verlies van stabiliteit, veroorzaakt door een
uitwendige normaalkracht.

Zie ook Eulerse knik

1. Klassieke methode
Introductie
Deze procedure heeft betrekking op geïsoleerde staven en is de conventionele techniek oplossing
voor knik problemen, maar de toepassing ervan is beperkt tot prismatische staven met

eenvoudige ondersteuning en belastingcondities.
Deze methode maakt twee vereenvoudigingen, één door te kijken naar de staaf geïsoleerd van de
constructie onder toepassing van de randvoorwaarden, en de andere door het bepalen van de knik
van de staaf afzonderlijk voor de pure knikvorm.

Stap 1
Bepaal de krachtverdeling in het raamwerk à per staaf NEd en Myy,Ed en Mzz,Ed
N,Ed is de rekenwaarde voor de normaalkracht.
Myy,Ed is de rekenwaarde voor het buigmoment om de lokale Y-staafas.
Mzz,Ed is de rekenwaarde voor het buigmoment om de lokale Z-staafas.

Stap 2
2.1
Bepaal de effectieve kniklengte in Y-richting:
Δy is de kniklengteverhouding in Y-richting
2.2
Bepaal de effectieve kniklengte in Z-richting:
Δz is de kniklengteverhouding in Z-richting
L is de lengte van de staaf

Stap 3
3.1
Bepaal de kritieke knikkracht t.o.v. Y-as:

Iyy is het traagheidsmoment om de Y-as
3.2
Bepaal de kritieke knikkracht t.o.v. Z-as:

Izz is het traagheidsmoment om de Z-as
met

E is de E-modulus

Stap 4
4.1
Bepaal het equivalente moment om Y-as:
met
Myy,Ed,0 is de rekenwaarde voor het buigmoment om de lokale Y-staafas ter plaatse van de
beginknoop van de staaf.
Myy,Ed,L is de rekenwaarde voor het buigmoment om de lokale Y-staafas ter plaatse van de
eindknoop van de staaf.
Myy,Ed,0.5L is de rekenwaarde voor het buigmoment om de lokale Y-staafas ter plaatse van het
midden van de staaf.
4.2
Bepaal het equivalente moment om Z-as:
met
Mzz,Ed,0 is de rekenwaarde voor het buigmoment om de lokale Z-staafas ter plaatse van de
beginknoop van de staaf.
Mzz,Ed,L is de rekenwaarde voor het buigmoment om de lokale Z-staafas ter plaatse van de
eindknoop van de staaf.
Mzz,Ed,0.5L is de rekenwaarde voor het buigmoment om de lokale Z-staafas ter plaatse van het
midden van de staaf.

Stap 5
5.1
Bepaal maximum elastische buigmoment om Y-as:
Wy is weerstandsmoment om Y-as
5.2
Bepaal maximum elastische buigmoment om Z-as:
Wz is weerstandsmoment om Z-as
σmax,el is de maximaal elastische toelaatbare spanning

Finale stap 6
6.1
In Y-richting

6.2
In Z-richting

met γM is een pariële materiaalfactor

Het knikken van een staaf kan natuurlijk wel of niet maatgevend zijn
over de normale berekening van de spanningen in de dwarsdoorsnede
(onder meer afhankelijk van de slankheid van de ligger).

2. Algemene geïntegreerde methode (met EC3 als inspiratie)
Introductie
Als een constructie ruimtelijk (3D) is werken alle elementen samen. Ze beïnvloeden en
ondersteunen elkaar. Bij die situatie is het erg moeilijk om te bepalen wie het ondersteunende dan
wel het gesteunde element is.
Het is onmogelijk om direct hun effectieve kniklengten te berekenen. Deze lengten worden
gebruikt in de klassieke vergelijkingen van normen om elementen op het verlies van stabiliteit te
controleren.
De algemene geïntegreerde methode is een zeer krachtig instrument om ruimtelijke structuren op
het lokale en/of algemene verlies van stabiliteit te controleren.
Deze methode isoleert de staven en scheidt de pure knikvormen niet meer. Het beschouwt in
plaats daarvan het complexe systeem van krachten in een staaf en evalueert de geschikte
samengestelde knikvormen van het gehele raamwerk.

Bepaling totale instabiliteit van het raamwerk
Bij de bepaling van de gevoeligheid van een constructie voor knikverschijnselen dienen, naast de
lineaire effecten, de geometrisch niet-lineaire effecten ook in rekening te worden gebracht.
Bij de lineaire stijfheidsmatrix Sl dient de geometrisch niet lineaire stijfheidsmatrix Snl te
worden opgeteld:
(1)
met

k is de krachtvector t.p.v. de knopen
Sl is lineaire stijfheidsmatrix
Snl is de geometrisch niet lineaire stijfheidsmatrix, welke een functie is van de aanwezige
staafkrachten en dus ook van de krachtvector k (zie verder ook bepaling [Snl])
v is de verplaatsingsvector t.p.v. de knopen
Onder de aanname van lineaire verandering van staafkrachten met de vermenigvuldigingsfactor α
voor de knoopbelastingen kan het totale evenwicht van het totale raamwerk als volgt worden
geschreven:
`

(2)

Op het moment van bezwijken van het raamwerk als gevolg van hogere orde effecten als knik
geldt:
(3)
De grootte van de totale stijfheidsmatrix gaat dan naar nul.
Vergelijking (3) bezit zogenoemde Eigenoplossingen, welke uit paren Eigenwaarden αi en
Eigenvectoren vi bestaan.

Vergelijking (3) wordt met behulp van de QL/QR iteratieve
rekenmethode opgelost (met tridiagonalisatie). Voor de details van deze
vrij complexe methode wordt kortheidshalve naar de literatuur verwezen.
De kleinste positieve van alle Eigenwaarden αi uit (3) wordt benoemd als αcr,op
(4)
αcr is dus de factor waarmee de rekenwaarden van de belastingen zouden moeten worden
verhoogd om algemene elastische instabiliteit te veroorzaken
De kritische grootte voor de knoopbelastingen kcr is dan gelijk aan kcr = αcr,op . k
(5)
Bij knikken en kippen geldt voor een zekere staaf als kritische normaalkracht Ncr = αcr,op .
NED (6)
Met NEd is de rekenwaarde van de normaalkracht.
Voor het kritieke elastische kipmoment Mcr geldt ook Mcr = αcr,op . MEd
(7)
Met MEd is de rekenwaarde van het buigend moment
Werkwijze van de algemene geïntegreerde methode (analoog aan NEN EN 1993-1-1)
Stap 1

Berekenl αcr volgens (4)

αcr wordt berekend wordt met behulp van de QL/QR iteratieve rekenmethode opgelost (met
tridiagonalisatie). Voor de details van deze vrij complexe methode wordt kortheidshalve naar de
literatuur verwezen.
(b.v.:
http://lya.fciencias.unam.mx/jele/AnaNumI.Pgd2014.2/Lecturas/Ax=lx/Watkins,DS.1982.Unders
tnadngQR-Algor.SIAMRev24n4.pdf)
Stap 2
Bepaal de krachtverdeling in het raamwerk à per staaf NEd en Myy,Ed en Mzz,Ed
N,Ed is de rekenwaarde voor de normaalkracht.
Myy,Ed is de rekenwaarde voor het buigmoment om de lokale Y-staafas.
Mzz,Ed is de rekenwaarde voor het buigmoment om de lokale Z-staafas.
Stap 3
3.1
Bepaal de karakteristieke waarde van de weerstand van de doorsnede onder gelijkmatige druk:
met
A = oppervlak
σmax,el is de maximaal elastische toelaatbare spanning
3.2
Bepaal de karakteristieke waarde van de weerstand tegen buiging om een hoofdas (Y- en Z-as)
van een dwarsdoorsnede (My,Rk, Mz,Rk):

met
Wel,min = het minimale elastische weerstandsmoment
fy = maximal toelaatbare buigspanning
Stap 4

met
αult,k is de is de minimale waarde van de factor waarmee de rekenwaarden van de belastingen
moeten worden verhoogd om de karakteristieke weerstand van de meest kritieke doorsnede van
het constructief onderdeel te bereiken, waarbij het gedrag in het vlak is beschouwd zonder

rekening te houden met knik of kip, maar waarbij wel rekening is gehouden met alle effecten van
de geometrische vervormingen in het vlak en, indien van toepassing, van de algemene en lokale
imperfecties.
Stap 5
Voor resp. de Y- en Z-as:
De algemene relatieve slankheid

van het constructief onderdeel wordt als volgt

bepaald:

Stap 6
Voor axiale druk in staven behoort de waarde van χ voor de van toepassing zijnde relatieve
slankheid

te zijn bepaald uitgaande van de van toepassing zijnde knikkromme volgens:

maar χop £ 1,0
waarin:

Finale stap 7

met γM is a partiële materiaalfactor

Het knikken van een staaf kan natuurlijk wel of niet maatgevend zijn
over de normale berekening van de spanningen in de dwarsdoorsnede
(onder meer afhankelijk van de slankheid van de ligger).
Zie ook:
- enkele voorbeelden voor de bepaling van de stabiliteit volgens de algemene geïntegreerde
methode
- grafische afbeelding verplaatsingen bij laagste Eigenfrequentie

Zie verder ook

Aanvullend benodigde gegevens t.b.v. Eulerse elastische knikcontrole

Theorie knikstabiliteit hout NEN EN 1995-1-1;
3-dimensionaal
Indien in het scherm Aanvullend benodigde gegevens t.b.v. knikcontrole volgens EC 5 het
afkruisvakje

niet is afgevinkt dan wordt de knik- en kipcontrole

volgens de klassieke methode uitgevoerd.
Indien het het afkruisvakje

wel is afgevinkt dan wordt de

knik- en kipcontrole volgens de algemene geïntegreerde methode uitgevoerd.
Deze optie kan ook gebruikt worden in combinatie m.b.v. de optie berekening geometrisch niet
lineaire effecten; zie verder ook bepaling [Snl].
Opmerking
Voor de berekening van de totale eenheidswaarde worden 2 aparte waarden berekend: vauit de
spanningen op doorsnedeniveau en de hieronder weergegeven methode(n) voor de knikstabiliteit.
De grootste waarde van deze twee is de maatgevende waarde en wordt alleen als zodanig
uitgevoerd.

Knik
Knik is een ongecontroleerde plaatselijke verbuiging in een rechte of
licht gekromde staaf, onder verlies van stabiliteit, veroorzaakt door een
uitwendige normaalkracht.

Zie ook Eulerse knik

1. Klassieke methode
Met tussen ‘( )’ het formulenummer uit NEN EN 1995-1-1
Introductie

Deze procedure heeft betrekking op geïsoleerde staven en is de conventionele techniek oplossing
voor knik problemen, maar de toepassing ervan is beperkt tot prismatische staven met
eenvoudige ondersteuning en belastingcondities.
Deze methode maakt twee vereenvoudigingen, één door te kijken naar de staaf geïsoleerd van de
constructie onder toepassing van de randvoorwaarden, en de andere door het bepalen van de knik
van de staaf afzonderlijk voor de pure knikvorm (d.w.z. buigingsknik voor pure compressie en
laterale torsieknik voor zuivere buiging) en gecombineerd door het toepassen van
interactiefactoren.

Stap 1
1.1
Bepaal de krachtverdeling in het raamwerk à per staaf Nd, Mx,d, My,d en Mz,d
Nd is de rekenwaarde voor de normaalkracht in de richting van de lokale X-staafas.
Mx,d is de rekenwaarde voor het wringmoment om de lokale X-staafas.
My,d is de rekenwaarde voor het buigmoment om de lokale Y-hoofdas.
Mz,d is de rekenwaarde voor het buigmoment om de lokale Z-hoofdas.
1.2
Bepaal de spanningen in een specfieke doorsnede van een zekere staaf:
σc,0,d is rekenwaarde van de drukspanning evenwijdig aan de vezelrichting.
σm,y,d is rekenwaarde van de buigspanning om de lokale Y-hoofdas.
σm,z,d is rekenwaarde van de buigspanning om de lokale Z-hoofdas.

Stap 2
2.1
Bepaal de effectieve kniklengte in Y-richting:
Δy is de kniklengteverhouding in Y-richting
2.2
Bepaal de effectieve kniklengte in Z-richting:
Δz is de kniklengteverhouding in Z-richting
L is de lengte van de staaf

Stap 3
3.1

Bepaal de relatieve slankheid t.o.v. de Y-as als volgt:

(6.21)
Iyy is het traagheidsmoment om de Y-as
3.2
Bepaal de relatieve slankheid t.o.v. de. Z-as als volgt:

(6.22)
Izz is het traagheidsmoment om de Z-as
met
E0,05 is de 5-percentielwaarde van de elasticiteitsmodulus evenwijdig aan de vezelrichting
fc,0,k is de karakteristieke waarde van de druksterkte evenwijdig aan de vezelrichting.

Stap 4
4.1
Als zowel λrel,y £ 0,3 en λrel,z £ 0,3 behoren de spanningen te voldoen aan de
uitdrukkingen:

(6.19)

(6.20)
met
fc,0,d is rekenwaarde van de druksterkte volgens de vezelrichting
fm,y,d is rekenwaarde van de buigsterkte bij buiging om de Y-as
fm,z,d is rekenwaarde van de buigsterkte bij buiging om de Z-as
Voor de factor km behoort de volgende waarde te zijn genomen:
- Voor gezaagd hout, gelijmd gelamineerd hout en LVL:
- bij een rechthoekige doorsnede: km = 0,7;
- bij andere dwarsdoorsneden: km = 1,0.
- Voor andere houtachtige constructieve producten, voor alle dwarsdoorsneden: km = 1,0.

4.2
Voor alle andere gevallen behoren de spanningen, die groter worden onder invloed van de
doorbuiging, te voldoen aan de volgende uitdrukkingen:

Het knikken van een staaf kan natuurlijk wel of niet maatgevend zijn
over de normale berekening van de spanningen in de dwarsdoorsnede
(onder meer afhankelijk van de slankheid van de ligger).

2. Algemene geïntegreerde methode (met EC3 als inspiratie)
Met tussen ‘( )’ het formulenummer uit NEN EN 1995-1-1
Introductie
Als een constructie ruimtelijk (3D) is werken alle elementen samen. Ze beïnvloeden en
ondersteunen elkaar. Bij die situatie is het erg moeilijk om te bepalen wie het ondersteunende dan
wel het gesteunde element is.
Het is onmogelijk om direct hun effectieve kniklengten te berekenen. Deze lengten worden
gebruikt in de klassieke vergelijkingen van normen om elementen op het verlies van stabiliteit te
controleren.
De algemene geïntegreerde methode is een zeer krachtig instrument om ruimtelijke structuren op
het lokale en/of algemene verlies van stabiliteit te controleren.
Deze methode isoleert de staven en scheidt de pure knikvormen niet meer. Het beschouwt in

plaats daarvan het complexe systeem van krachten in een staaf en evalueert de geschikte
samengestelde knikvormen van het gehele raamwerk.

Bepaling totale instabiliteit van het raamwerk
Bij de bepaling van de gevoeligheid van een constructie voor knikverschijnselen dienen, naast de
lineaire effecten, de geometrisch niet-lineaire effecten ook in rekening te worden gebracht.
Bij de lineaire stijfheidsmatrix Sl dient de geometrisch niet lineaire stijfheidsmatrix Snl te
worden opgeteld:
(1)
met
k is de krachtvector t.p.v. de knopen
Sl is lineaire stijfheidsmatrix
Snl is de geometrisch niet lineaire stijfheidsmatrix, welke een functie is van de aanwezige
staafkrachten en dus ook van de krachtvector k (zie verder ook bepaling [Snl])
v is de verplaatsingsvector t.p.v. de knopen
Onder de aanname van lineaire verandering van staafkrachten met de vermenigvuldigingsfactor α
voor de knoopbelastingen kan het totale evenwicht van het totale raamwerk als volgt worden
geschreven:
`

(2)

Op het moment van bezwijken van het raamwerk als gevolg van hogere orde effecten als knik
geldt:
(3)
De grootte van de totale stijfheidsmatrix gaat dan naar nul.
Vergelijking (3) bezit zogenoemde Eigenoplossingen, welke uit paren Eigenwaarden αi en
Eigenvectoren vi bestaan.

Vergelijking (3) wordt met behulp van de QL/QR iteratieve
rekenmethode opgelost (met tridiagonalisatie). Voor de details van deze
vrij complexe methode wordt kortheidshalve naar de literatuur verwezen.
De kleinste positieve van alle Eigenwaarden αi uit (3) wordt benoemd als αcr,op
(4)
αcr is dus de factor waarmee de rekenwaarden van de belastingen zouden moeten worden
verhoogd om algemene elastische instabiliteit te veroorzaken
De kritische grootte voor de knoopbelastingen kcr is dan gelijk aan kcr = αcr,op . k
(5)

Bij knikken en kippen geldt voor een zekere staaf als kritische normaalkracht Ncr = αcr,op .
NED (6)
Met NEd is de rekenwaarde van de normaalkracht.
Voor het kritieke elastische kipmoment Mcr geldt ook Mcr = αcr,op . MEd
(7)
Met MEd is de rekenwaarde van het buigend moment
Werkwijze van de algemene geïntegreerde methode (analoog aan NEN EN 1993-1-1)
Stap 1
Bereken αcr,op volgens (4)

αcr,op wordt berekend wordt met behulp van de QL/QR iteratieve rekenmethode opgelost (met
tridiagonalisatie). Voor de details van deze vrij complexe methode wordt kortheidshalve naar de
literatuur verwezen.
(b.v.:
http://lya.fciencias.unam.mx/jele/AnaNumI.Pgd2014.2/Lecturas/Ax=lx/Watkins,DS.1982.Unders
tnadngQR-Algor.SIAMRev24n4.pdf)
Stap 2
Bepaal de krachtverdeling in het raamwerk à per staaf Nd, Mx,d, My,d en Mz,d
Nd is de rekenwaarde voor de normaalkracht in de richting van de lokale X-staafas.
Mx,d is de rekenwaarde voor het wringmoment om de lokale X-staafas.
My,d is de rekenwaarde voor het buigmoment om de lokale Y-hoofdas.
Mz,d is de rekenwaarde voor het buigmoment om de lokale Z-hoofdas.
Stap 3
3.1
Bepaal de rekenwaarde van de weerstand van de doorsnede onder gelijkmatige druk:
met
A = oppervlak
σmax,el is de maximaal elastische toelaatbare spanning
3.2
Bepaal de karakteristieke waarde van de elastische weerstand tegen buiging om de lokale Y-as:
met

Wy,el,min = het minimale elastische weerstandsmoment om de sterkte Y-as
fm,y,d is rekenwaarde van de buigsterkte bij buiging om de Y-as
Stap 4

met
αult,k is de is de minimale waarde van de factor waarmee de rekenwaarden van de belastingen
moeten worden verhoogd om de karakteristieke weerstand van de meest kritieke doorsnede van
het constructief onderdeel te bereiken, waarbij het gedrag in het vlak is beschouwd zonder
rekening te houden met knik of kip, maar waarbij wel rekening is gehouden met alle effecten van
de geometrische vervormingen in het vlak en, indien van toepassing, van de algemene en lokale
imperfecties.
Stap 5
De algemene relatieve slankheid

van het constructief onderdeel wordt als volgt bepaald:

Stap 6
Voor axiale druk in staven behoort de waarde van χ voor de van toepassing zijnde relatieve
slankheid

te zijn bepaald uitgaande van de van toepassing zijnde knikkromme volgens:

maar χop £ 1,0
waarin:

Finale stap 7

met
γM is de partiële factor voor een materiaaleigenschap (NEN EN 1995-1-1, Tabel 2.3)

Het knikken van een staaf kan natuurlijk wel of niet maatgevend zijn
over de normale berekening van de spanningen in de dwarsdoorsnede
(onder meer afhankelijk van de slankheid van de ligger).
Zie ook:
- enkele voorbeelden voor de bepaling van de stabiliteit volgens de algemene geïntegreerde
methode
- grafische afbeelding verplaatsingen bij laagste Eigenfrequentie

Zie verder ook
Aanvullend benodigde gegevens t.b.v. knikcontrole volgens EC 5

Enkele overwegingen bij de ‘Algemene geïntegreerde
methode’ bij de berekening van knikeffecten
Aan de basis van de berekening van knik en eventueel kip effecten ligt de grootte van de
effectieve kniklengte Le.
Voor een enkele staaf is dit eenvoudig te bepalen en afhankelijk van de eigenschappen van de
opleggingen:

Effectieve kniklengte Le als functie van het type staafaansluiting (vast,
scharnierend en vrij)
Voor een raamwerk als geheel is het echter veel complexer om de grootte van Le

van een

afzonderlijke staaf te bepalen.
Als een constructie ruimtelijk (3D) is werken alle elementen samen. Ze beïnvloeden en
ondersteunen elkaar. Bij die situatie is het erg moeilijk om te bepalen wie het ondersteunende dan
wel het gesteunde element is.
Het is onmogelijk om direct hun effectieve kniklengten te berekenen. Deze lengten worden
gebruikt in de klassieke vergelijkingen van normen om elementen op het verlies van stabiliteit te
controleren.
De algemene geïntegreerde methode is een zeer krachtig instrument om ruimtelijke structuren op
het lokale en/of algemene verlies van stabiliteit te controleren.
Deze methode isoleert de staven en scheidt de pure knikvormen niet meer. Het beschouwt in plaats
daarvan het complexe systeem van krachten in een staaf en evalueert de geschikte samengestelde
knikvormen van het gehele raamwerk.

Voorbeeld 1

3 staven in elkaars verlengde, met lengtes van L1,

L2 en L3 (Ltot= L1+ L2+L3)

Aan het begin en het einde een scharnierende oplegging (pin-pin)

Le,tot is in dit geval Le,tot=Ltot (pin-pin).
Omdat L1, L2 en L3 samen als het ware één staaf Ltot vormen, is Le,1, Le,2 en Le,3 bij alle
drie staven gelijk aan Le,tot
Dit is onafhankelijk van de afzonderlijke lengtes van L1, L2 en L3
Bij het gebruik van de ‘algemene geïntegreerde methode’ gaat dit alles ‘automatisch’ goed; bij de
handmatige invoer van effectieve kniklengtes is het aan de gebruiker goed om te gaan met het één
en ander.

Voorbeeld 2a

10 staven in elkaars verlengde (I-profielen)
scharnierend opgelegd; aan één uiteinde puntlast aanwezig

Aan beide uiteinden

Knik uitbuigingsvorm in de richting van de zwakke staafas (horizontale richting; d.w.z. in de Yrichting).
φx is de hoekverdraaiing rondom de staafas. φx=0.00 wil zeggen dat er geen kip is opgetreden
(zuivere knik)

Voorbeeld 2b
T.o.v. voorbeeld 2a is de staafas 90° gedraaid.

10 staven in elkaars verlengde (I-profielen; staafas 90° gedraaid)
scharnierend opgelegd; aan één uiteinde puntlast aanwezig

Aan beide uiteinden

Knik uitbuigingsvorm in de richting van de zwakke staafas (verticale richting; d.w.z. in de Zrichting).

Voorbeeld 2c
T.o.v. voorbeeld 2a is de combinatiestaaf halverwege ondersteund in de richting van de zwakke as
(in Y– richting).

10 staven in elkaars verlengde (I-profielen); halverwege ondersteund

Aan beide uiteinden

scharnierend opgelegd; aan één uiteinde puntlast aanwezig

Knik uitbuigingsvorm, nu in de richting van de sterke staafas (verticale richting; d.w.z. in de Zrichting).

Dit omdat de kniklengte in de zwakke richting door de ondersteuning halverwege gehalveerd is.

Voorbeeld 2d
T.o.v. voorbeeld 2a is de combinatiestaaf halverwege ondersteund zowel in de richting van de
zwakke as als de sterke as (in X- en Y- richting).

10 staven in elkaars verlengde (I-profielen)
scharnierend opgelegd; aan één uiteinde puntlast aanwezig
halverwege ondersteund in zowel verticale als horizontale richting

Aan beide uiteinden

Knik uitbuigingsvorm in de richting van de zwakke staafas (horizontale richting; d.w.z. in de Yrichting).
De effectieve kniklengte Le,tot

is dan gelijke aan Ltot/2; dit geldt voor alle 10 staven.

Knik uitbuigingsvorm geprojecteerd in het X-Y vlak (uitbuigingen in de richting van de zwakke as;
in de horizontale Y- richting).

Voorbeeld 3

Portaal

Belasting op portaal

Het beeld van de vervormingstoestand behorende bij de laagste positieve Eigenwaarde bepaald
m.b.v. ‘algemene geïntegreerde methode’
φx ….° is de hoekverdraaiing om de lokale staafas

Projectie in het X-Y vlak (loodrecht op het vlak van het portaal) van de vervormingstoestand
behorende bij de laagste positieve Eigenwaarde

Projectie in het X-Z vlak (in het vlak van het portaal) van de vervormingstoestand behorende bij
de laagste positieve Eigenwaarde
Duidelijk is uit bovenstaande 3 figuren te zien dat de bovenregel van het portaal alleen uit het vlak
vervormd is, terwijl om de lokale staafassen een hoekverdraaïng heeft plaats gevonden. Dit is kip.

De constructie wordt dus instabiel bij ca.
0.065 * de aanwezige belasting (als gevolg van geometrisch niet lineaire effecten)

αcr,op is de minimale waarde van de factor waarmee de rekenwaarden van de belastingen moeten
worden verhoogd om de kritieke elastische weerstand met betrekking tot knik of kip te bereiken
(in dit geval kip)

Met kip
Maximale u.c.-waarde totaal:

1.65755E+01

Zonder kip
Maximale u.c.-waarde totaal:

6.28035E-01

Voorbeeld 4
T.o.v. voorbeeld 3a is het bovenste punt van het portaal vastgezet in Y-richting (loodrecht op het
vlak van het portaal).

Portaal; op het hoogste punt vast gezet

Belasting op portaal

Het beeld van de vervormingstoestand behorende bij de laagste positieve Eigenwaarde bepaald
m.b.v. ‘algemene geïntegreerde methode’
φx ….° is de hoekverdraaiing om de lokale staafas

Projectie in het X-Y vlak van de vervormingstoestand behorende bij de laagste positieve
Eigenwaarde
Het portaal maakt nu een roterende beweging uit het vlak van het portaal, terwijl de lokale
staafassen ook roteren; dit is kip.
Als gevolg van de fixatie aan de bovenzijde
wordt het portaalonstructie instabiel bij ca. 1.51204/0.0646092 = 23.4 maal de aanwezige
belasting zonder fixatie.

Met knik en kip
Maximale u.c.-waarde totaal:

1.11858E+00

Zonder knik en kip
Maximale u.c.-waarde totaal:

6.68350E-01

Voorbeeld 5
Het portaal van voorbeeld 3 wordt verdubbeld; de 2 portalen worden op drie plaatsen aan elkaar
gekoppeld

Twee gekoppelde portalen
twee portalen

Belasting op de

Het beeld van de vervormingstoestand behorende bij de laagste positieve Eigenwaarde bepaald
m.b.v. ‘algemene geïntegreerde methode’
φx ….° is de hoekverdraaiing om de lokale staafas

De constructie wordt dus instabiel bij ca. 0.895
* de aanwezige belasting
De twee gekoppelde portalen kunnen per portaal dus 0.894909/0.0646092 = 13,9 maal zoveel
belasting dragen als een afzonderlijk portaal (voordat de constructie instabiel wordt als gevolg van
geometrisch niet lineaire effecten).

Met knik en kip
Maximale u.c.-waarde totaal:

1.58506E+00

Zonder knik en kip
Maximale u.c.-waarde totaal:

6.68122E-01

Voorbeeld 6
Het portaal van voorbeed 3 wordt verdubbeld; de 2 portalen worden op meerdere plaatsen aan
elkaar gekoppeld

Twee gekoppelde portalen

Belasting op de

twee portalen

Het beeld van de vervormingstoestand behorende bij de laagste positieve Eigenwaarde bepaald
m.b.v. ‘algemene geïntegreerde methode’
φx ….° is de hoekverdraaiing om de lokale staafas

De constructie wordt dus instabiel bij ca. 1,5 *
de aanwezige belasting
De twee gekoppelde portalen kunnen per portaal dus 1.52488/0.0646092 = ca. 23.6 maal zoveel
belasting dragen als een afzonderlijk portaal (voordat de constructie instabiel wordt als gevolg van
geometrisch niet lineaire effecten).

Met knik en kip
Maximale u.c.-waarde totaal:

Zonder knik en kip

1.14833E+00

Maximale u.c.-waarde totaal:

Zie verder ook:
Geometrisch niet lineaire matrix
Theorie knik en kip elastisch
Theorie EC3
Theorie EC5
Theorie Eulerse knik

6.68122E-01

Torsie; Prandtl zeepvlies analogie

Voor het 3-dimensionale deel van het programma kan ook het wringtraagheidsmoment voor een
willekeurig gevormd profiel berekend worden, daarbij wordt gebruik gemaakt van de Prandtl
zeepvlies analogie.

zeepvlies zelfde vorm als spanningsfunctie bij torsie

Algemeen
De doorsnede van het profiel is gedefinieerd in het Y-Z assenstelsel; de vector loodrecht op het
oppervlak van het profiel wijst in X-richting (= lengte-as van de staaf).
De aanpak is dat er een spanningsfunctie ϕ(y,z) bestaat waarvan de niet nul zijnde spanningen
berekend kunnen worden m.b.v. de volgende formules:

Als gevolg van de comptabiliteit van deze spanningen voldoet de spanningsfunctie  aan de
vergelijking:

[1]
waarin
, υ is dwarscontractie coëfficiënt van Poisson, G is de glijdingsmodulus, E de
elasticiteitsmodulus en θ de draaiingshoek per eenheid van lengte van de staaf.
De randvoorwaarden worden afgeleid m.b.v. het feit dat er geen spanningen aan de rand van de
dwarsdoorsnede aanwezig zijn.
Hetgeen leidt tot de eis dat

over de rand B(y,z)=0.

Als de spanningsfunctie ϕ is bepaald kan het opgelegd torsiemoment T als volgt worden bepaald:

Merk op dat als ϕ(y,z) gedeeld wordt door θG het probleem onafhankelijk van θG gemaakt wordt.

Eindige differentie methode
Het programma ondersteunt dwarsdoorsneden opgebouwd uit een verzameling van rechte lijnen.
De totale dwarsdoorsnede is ingebed in een basis rechthoek, welke in Y-richting is opgedeeld in J
punten en in Z-richting in K punten.
De J rasterpunten in Y-richting hebben de volgende coördinaten:
[Y1,Y2,Y3…..,YJ] met dy=yj-yj-1, j=1,….,J
De K rasterpunten in Z-richting hebben de volgende coördinaten:
[Z1,Z2,Z3…..,ZK] met dz=zk-zk-1, k=1,….,K
Voor zowel in de Y- als Z-richting wordt een equidistant raster toegepast (dy=c1, dz=c2).
Stel
De eindige differentie vergelijkingen
De Poisson vergelijking [1] dient opgelost te worden voor elk punt j,k behorende bij het interieur
R, met de waarden van ϕ gespecificeerd aan de grenspunten B.
Ten einde de benaderde numerieke oplossing van vergelijking [1] goed te kenmerken wordt
gesteld
De vergelijkingen voor fj,k worden gevonden door de afgeleiden in vergelijking [1] in elk punt

∈R te vervangen door de eindige differentie formules:

j,k

Er van uitgaande dat de factor θG uitgedeeld is, dan is de rechterzijde van vergelijking [1] gelijk
aan -2.
Door formules [3] en [4] in vergelijking [1] in te vullen wordt een set van algebraïsche eindige

∈R geldt.

differentie verkregen, welke voor ieder punt j,k

[5]
De vereiste randvoorwaarden zijn fj,k = 0 voor alle j,k liggende op de rand van het profiel.
Herschrijving van bovenstaande vergelijking geeft:

[6]

Met m als superscript voor het rekenstapnummer, met m= 1 wordt

als startwaarde voor

∈R aangehouden.

alle j,k

Dan geldt voor m=1,2,……

[7]
voor punten j,k binnen R, de daadwerkelijke doorsnede

voor punten j,k die buiten R liggen.
Door het iteratieproces te starten met fj,k=0 wordt automatische aan de randvoorwaarden voldaan.
Voor het wringtraagheidsmoment Ixx geldt:

[8]

Het torsiemoment is: T = θ.G.Ixx
θ is de rotatiehoek per eenheid van lengte van de staaf.

Voor de werkelijke spanningen dienen de afgebeelde waarden van
σyx/(θ.G), σzx/(θ.G) en de Totale spanning/(θ.G) ook vermenigvuldigd te
worden met θ.G.
Ter informatie c.q. herinnering worden de van toepassing zijnde eenheden
weergegeven:

De waarden vooor de spanningsfunctie ϕ(y,z), σyx/(θ.G), σzx/(θ.G) en de
Totale spanning/(θ.G) zijn dus niet afhankelijk van de
materiaaleigenchappen; het zijn geometrische grootheden.
De grootte van de torsieschuifspanningen is gerelateerd aan de gradiënt
van de spanningsfunctie; kleinere afstanden tussen de contourlijnen
vertegenwoordigen grotere torsieschuifspanningen; zie voorbeeld voor
een I-vormig profiel hieronder:
1. Weergave spanningsfunctie ϕ(y,z)

Een alternatieve weergave is m.b.v. continue kleuren:

2. Weergave spanning σyx/(θ.G) = -δϕ/δz

3. Weergave spanning σzx/(θ.G) = δϕ/δy

4. Weergave totale spanningen

gedeeld door (θ.G)

De afmetingen van het rekenraster kan worden ingesteld in het scherm
Berekening grootheden doorsnede m.b.v.

(alleen toepasbaar voor 3D en afwezigheid
van gaten).
Een punt van het rekenraster valt buiten de omtrek (polygoon) van de
doorsnede of er binnen.
De randen van de doorsnede, samengesteld als polygoon, hebben
daardoor rekenkundig gezien een ietwat rafelige rand.
De mate van ‘rafeligheid’ neemt af naarmate het aantal rasterpunten
groter is; de rekentijd echter toe.

Rasterpunten buiten of binnen de polygoon
de polygoon

Rastercellen ‘binnen’

Let op:
Het programma ondersteunt, voor de berekeninng van de torsie-eigenschappen , slechts één
randvoorwaarde; dit houdt in dat geen ingesloten gaten kunnen worden berekend.

Ixx kan NIET berekend worden

Ixx kan wel worden berekend

Hieronder ter illustratie een voorbeeld van de grafische weergave van de rekenresultaten van een
hol open rechthoekig profiel:

Zie verder ook: Berekening van doorsnede eigenschappen en
Coördinaten buitenafmetingen

Berekening doorsnede grootheden

Bestanden
Nieuw profiel
Inlezen
Bewaren
Bewaren Als…
Berekening
Einde
Invoer/controle
Geometrie profiel
Plotten geometrie profiel
Dit programma berekent van een door rechte lijnen te beschrijven
doorsnede, al of niet van één of meer gaten voorzien, een aantal
doorsnede grootheden. Te denken valt hier aan: het zwaartepunt,
hoofdrichtingen, traagheidsmomenten (ook kwadratisch
oppervlaktemomenten genoemd) en weerstandsmomenten.
Onderstaande figuren geven een beeld van de mogelijkheden van het
programma:

2-dimensionale deel van het programma
De doorsnede van het profiel is gedefinieerd in het X-Y assenstelsel.

Hoe zijn de doorsnedegrootheden gedefinieerd?

Algemeen uitgangspunt is dat de grootheden gedefinieerd zijn als te
draaien om een as.
Dit levert de volgende formules op:
Het statisch moment Sx is gedefinieerd als: Sx = A * ex
Het statisch moment Sy is gedefinieerd als: Sy = A * ey
Het traagheidsmoment Ixx is gedefinieerd als: Ixx = Ixxzw + A*ex^2
Het traagheidsmoment Iyy (ook kwadratisch oppervlaktemoment
genoemd) is gedefinieerd als: Iyy = Iyyzw + A*ey^2
Het centrifugaalmoment Ixy is gedefinieerd als: Ixy = A*ex*ey

met
A = oppervlak van het profiel
ex = afstand zwaartepunt profiel t.o.v. x-as
ey = afstand zwaartepunt profiel t.o.v. y-as
Ixxzw en Iyyzw eigen traagheidsmomenten t.o.v. zwaartepunt van het
profiel.

3-dimensionale deel van het programma
De doorsnede van het profiel is gedefinieerd in het Y-Z assenstelsel; de
vector loodrecht op het oppervlak van het profiel wijst in X-richting (=
lengte-as van de staaf).

Hoe zijn de doorsnedegrootheden gedefinieerd?

Algemeen uitgangspunt is dat de grootheden gedefinieerd zijn als te
draaien om een as.
Dit levert de volgende formules op:
Het statisch moment Sz is gedefinieerd als: Sz = A * ez
Het statisch moment Sy is gedefinieerd als: Sy = A * ey
Het traagheidsmoment Izz is gedefinieerd als: Izz = Izzzw + A*ez^2
Het traagheidsmoment Iyy (ook kwadratisch oppervlaktemoment
genoemd) is gedefinieerd als: Iyy = Iyyzw + A*ey^2
Het centrifugaalmoment Izy is gedefinieerd als: Izy = A*ez*ey
met
A = oppervlak van het profiel
ez = afstand zwaartepunt profiel t.o.v. z-as
ey = afstand zwaartepunt profiel t.o.v. y-as
Izzzw en Iyyzw eigen traagheidsmomenten t.o.v. zwaartepunt van het
profiel.

Berekening wringtraagheidsmoment
Voor het 3-dimensionale deel van het programma kan ook het
wringtraagheidsmoment Ixx berekend worden; voor de theoretische
achtergronden zie: Prandtl zeepvlies analogie.
Daartoe dient
aangevinkt te zijn.
De rekennauwkeurigheid kan worden ingesteld met

Voorbeeld van een gegenereerd raster t.b.v. de berekening van het
wringtraagheidsmoment
Een punt van het rekenraster valt buiten de omtrek (polygoon) van de
doorsnede of er binnen.
De randen van de doorsnede, samengesteld als polygoon, hebben
daardoor rekenkundig gezien een ietwat rafelige rand.
De mate van ‘rafeligheid’ neemt af naarmate het aantal rasterpunten
groter is; de rekentijd echter toe.

Rasterpunten buiten of binnen de polygoon
de polygoon

Rastercellen ‘binnen’

De berekening van Ixx is echter niet mogelijk voor profielen welke
ingesloten gaten bezitten; het programma herkent dit en waarschuwt
indien noodzakelijk.

Ixx kan NIET berekend worden

Ixx kan wel worden berekend

Zie verder ook: Coördinaten buitenafmetingen en Coördinaten gat(en)

Bepaling geometrische stijfheidsmatrix [Snl]
Introductie
Eerste-orde elastische analyse Een analyse waarin het evenwicht is geformuleerd met betrekking
tot de onvervormde (of originele) geometrie van de constructie. Het is gebaseerd op kleine rekken
en kleine verplaatsingen.
Tweede-orde elastische analyse (geometrische stijfheidsmatrix)
Een analyse waarin het evenwicht is geformuleerd met betrekking tot de vervormde geometrie van
de constructie. Een tweede-orde-analyse brengt het P-Δ effect (invloed van de axiale kracht
beïnvloed door de verplaatsing als gevolg van draaiing van de staaf)
en het P-δ effect (invloed van de axiale kracht door verplaatsing in verband buigingskromming
van de staaf). Het is gebaseerd op kleine rekken en kleine staafvervormingen, maar op matig grote
rotaties en op grote verplaatsingen.

Elastische analyse
Een analyse waarin elastische constitutieve vergelijkingen zijn geformuleerd.

Geometrische stijfheidsmatrix
De matrix [Sl ] is de lineaire stijfheidsmatrix van een 3-dimensionaal
balk-kolom element; zie verder Theorie van de verplaatsingsmethode; 3
dimensionaal

De matrix [Snl] is de geometrische stijfheidsmatrix van een 3dimensionaal balk-kolom element; die de effecten van de axiale belasting op de
buigstijfheid van een balk-kolom element in rekening brengt.
De matrix [Stot] = [Sl] + [Snl] is de totale stijfheidsmatrix van een 3dimensionaal balk-kolom element
Uitgaande van polynoom verplaatsing functies heeft de op eindige-elementen-gebaseerde
geometrische stijfheidsmatrix [Snl] de volgende vorm (inclusief bijdrage van eindige rotaties):

met
Ix, Iy en Iz zijn de traagheidsmomenten rond resp. x-, y– en z– as.
Mya, Mza, Myb, Mzb zijn de momenten t.p.v. resp. begin- en eindknoop van het balk-kolom
element.
P is de gemiddelde normaalkracht in het balk-kolom element.
Mx is het gemiddelde torsiemoment in het balk-kolom element.
Omdat de inhoud van de stijfheidsmatrix per BASISbelastinggeval verschillend is dient elk
BASISbelastinggeval apart door te worden gerekend.
Omdat het lineaire superpositiebeginsel ook niet meer geldt dienen ook de
belastingCOMBINATIES apart doorgerekend te worden.
Literatuur:
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp01/MQ27003.pdf
Zie verder ook

Theorie elastische Eulerse knik; Theorie elastische knik
Theorie knik en kip volgens EC3
Theorie knik volgens EC5
Voorbeelden Algemene Geïntegreerde Methode (knik en kip)

Berekening van de wapening van betonnen
staven overeenkomstig Eurocode 2 EN 1992-1-1

Door het aanklikken van de knop worden de materiaalfactoren volgens de
Eurocode 2, EN 1992-1-1 automatisch ingevuld.
De onder de invoervakjes vermelde tekst: C1, C2, C3, C4, C5 en C6,
dient alleen als een label voor de diverse constanten; hetgeen bij de
uitvoer weer vermeld wordt.
Betonkwaliteiten volgens Eurocode 2 (EN 1992-1-1)

Schuifsterkte
Ten behoeve van berekening van de eventueel benodigde
dwarskrachtwapening dienen de volgende grootheden te worden
ingevoerd:

Bij de uitvoer van de numerieke rekenresultaten is de correctie van de
benodigde wapening, als gevolg van dubbele buiging en de aanwezigheid
van een normaal drukkracht volgens formule (5.39) weergegeven in de
kolom met de tekst “Dbl. buiging”; zie onderstaand uitvoer voorbeeld.
Bij een waarde van 1.000 voor de waarden in de kolom “Dbl. buiging”
behoefde de benodigde hoeveelheid langswapening, overeenkomstig
(5.39), niet verhoogd te worden; anders gebeurt dit wel.

Zie verder ook:
Achtergronden theorie 2D (punt 12.) of Achtergronden theorie 3D (punt
5.)
Invoeren van de staafeigenschappen (eerste blad)
Spanningscontrole (tweede blad)
Ontwerpoptie; lijst met profielen waaruit gekozen kan worden (derde
blad)
Dwarskracht vervormingen (vierde blad)
In rekening brengen van plastische scharnieren in de staven (vijfde blad)
Definiëren van een staaf als trekstaaf (zesde blad)

Starten vanaf folder; 2 en 3 dimensionaal
Eerder gemaakte bestanden direct in de Windows verkenner worden
aangeklikt; waarbij automatisch dit programma wordt gestart en de
bijbehorende datafile (folder) wordt ingelezen.
Om dit mogelijk te maken wordt door het installatieprogramma het
register van WINDOWS bijgewerkt en de bijbehorende twee
foldericonen geïnstalleerd.
2- dimensionaal:
Het betreft twee typen folders:
a.
bestanden *.Framework2D (vroeger *.RWI); bestanden met
invoergegevens van een bepaald 2- dimensionaal probleem.
b.
bestanden (vroeger *.RWU); bestanden met uitvoergegevens van
een 2- dimensionaal probleem na berekening.
Bij het aanklikken ad. a. wordt allereerst het programma gestart en
vervolgens de betreffende datafile (*.Framework2D) automatisch
ingelezen. Nu kan eventueel een berekening volgen.
Bij het aanklikken ad. b.. wordt het programma gestart, waarna
automatisch de betreffende datafile (*.RWU) wordt geladen. Deze laatste
datafile wordt getoond d.m.v. de ingebouwde editor.
Op de achtergrond wordt ook nog de file (*.RWP) geladen teneinde de
uitvoergegevens te kunnen plotten.
Alle invoer- en uitvoergegevens kunnen nu van dit in een eerder stadium
berekende probleem worden bekeken (niet gewijzigd).
3- dimensionaal:
Het zelfde principe als bij 2- dimensionale problemen geldt voor 3dimensionale problemen; het betreft de volgende typen folders:
a.
bestanden *. Framework3D (vroeger *.RWI); bestanden met
invoergegevens van een bepaald 3- dimensionaal probleem.
b.
bestanden *.R3U (bestanden met uitvoergegevens van een 3dimensionaal probleem na berekening).

Zie ook: Numerieke uitvoer

Aantal keuzes bij de NUMERIEKE uitvoer; 2 en
3 dimensionaal
Ten behoeve van de numerieke uitvoer kan in dit scherm worden
ingesteld op hoeveel plaatsen (sneden) de krachtsverdeling (momenten,
dwarskrachten en normaalkrachten), bij welk BASISbelastinggeval of
belastingCOMBINATIE moeten worden getoond.
Als bij het invoeren van de staafeigenschappen voor een elastische
spanningscontrole is gekozen (Spanningen Elastisch) dan worden tevens
de grootte van de berekende spanningen weergegeven.
Als voor de maximale en minimale spanningen van nul afwijkende
waarden zijn ingevoerd dan wordt de grootte van de eenheidscontrole ook
uitgevoerd. Waarden voor de eenheidscontroles <= 1 voldoen aan de
sterktecriteria; voor de eenheidscontroles > 1 voldoen NIET aan de
sterktecriteria.
Als bij het invoeren van de staafeigenschappen voor een
spanningscontrole overeenkomstig Eurocode 3 (staal) is gekozen
(Spanningen EC3) dan worden alleen de grootte van de berekende
eenheidscontrole uitgevoerd.
Voor beide gevallen wordt, als de optie van knikcontrole is ingeschakeld,
vermeld of knik al of niet maatgevend is t.o.v. een normale doorsnede
controle.
De defaultwaarde voor het aantal getoonde sneden per staaf is: 10.
Ter bepaling van de tevens getoonde maxima en minima per staaf wordt
intern echter van een veelal veel groter aantal sneden uitgegaan. Dit heeft
tot gevolg dat de bij de maxima en minima getoonde waarden niet
noodzakelijkerwijze precies behoeven overeen te komen met de t.p.v. de
sneden getoonde waarden.
Het aantal intern voor de berekening gebruikte sneden is 200. Dit wordt
verdubbeld tot 400 als de keuze is gemaakt voor het berekening van
‘Verplaatsingen’ (er is dan een grotere nauwkeurigheid noodzakelijk).
Met behulp van onderstaand keuzescherm kan bepaald worden welke
uitvoergegevens moeten worden getoond. Het betreft een “intelligent”
scherm; d.w.z. als er b.v. geen belastingCOMBINATIES zijn ingevoerd is
het betreffende invoerpaneel niet zichtbaar.

M.b.v. de knop
wordt een uitgebreide uitvoer van de
rekenresultaten getoond (overeenkomstig de gemaakte keuzes).
Bij deze optie wordt op verschillende plaatsen (‘Getoonde sneden:’) langs
de diverse staafassen de berekende waarden getoond.
Ook worden de nodige toelichtingen gegeven.
M.b.v. de knop
wordt een beperkte uitvoer (alleen
maxima en minima per staaf) van de rekenresultaten getoond
(overeenkomstig de gemaakte keuzes).
Toelichtingen worden maar zeer beperkt gegeven.
M.b.v. de knop
wordt alleen een beknopte samenvatting
van de maximale waarden voor de eenheidswaarden (unity checks)
getoond (overeenkomstig de gemaakte keuzes). Deze laatste optie is

natuurlijk alleen te gebruiken als gekozen is voor het berekenen van de
spanningen.
Het bereik in een invoerpaneel wordt samengesteld uit een aantal
nummers.
Dit kan gebeuren door elk nummer op te geven; de nummers gescheiden
door komma’s en/of een range van nummers op te geven, gescheiden door
een liggend streepje (het min teken)
Voorbeeld
Invoer:
3,5-7,2,9-12
Met als resultaat dat het bereik bestaat uit de volgende nummers:
3,5,6,7,2,9,10,11,12
Als een invoerpaneel blank wordt gelaten wordt dit geïnterpreteerd als
zijnde “niet van toepassing”
Een omhullende geeft de maxima en minima weer in elke snede van een
staaf van de betreffende grootheid. Deze omhullenden worden
samengesteld door de opgegeven BASISbelastingen of
belastingCOMBINATIES af te zoeken.
Door afvinken van nevenstaand vakje kan voor de uitvoer van de
verplaatsingen langs de staafassen worden gekozen

Sub-selection van te tonen staven 2D of 3D
Indien bij Staafeigenschappen 2D of Staafeigenschappen 3D
onderscheidende staafbeschrijvingen zijn ingevoerd kan ook een sub
selectie van staven met dezelfde staafbeschrijving worden getoond; zie
onderstaand voorbeeld:

Een raamwerk aangemaakt m.b.v. wizard Balkrooster EN PlaatBalkrooster benadering (alleen 3D)
Indien gebruik gemaakt is van de schematisatie van een plaat d.m.v. een
balkrooster alleen dan is het onderstaande pop-up paneel beschikbaar:

Voor de plaatmomenten Myy,plaat in de locale Y-richtingen van de
diverse staven worden, bij de plaat-balkrooster benadering, de
plaatmomenten op de volgende wijze berekend:

met
γ = dwarscontractiecoëfficiënt (Poisson constante)
Door het afvinken van het vakje
worden de
dwarskrachten in lokale Z-richting, de wringmomenten rondom de
lokale X-assen, de buigmomenten rondom de lokale Y-assen en de
wapening rondom de lokale Y-assen per eenheid van breedte afgebeeld.
Door het afvinken van het vakje
worden de
dwarskrachten in lokale Z-richting, de wringmomenten rondom de
lokale X-assen, de buigmomenten rondom de lokale Y-assen en de
wapening rondom de lokale Y-assen afgevlakt.
In een plaat heeft de krachtsverdeling over de knopen heen een continu
verloop.
Bij de benadering van een plaat m.b.v. een balkrooster ontstaan sprongen
in de momenten t.p.v. aansluitende staven over de knopen heen. Dit als
gevolg van aanwezige wringingmomenten in aansluitende loodrechte
staven.
In het onderstaand getoonde voorbeeld geldt dan: Tb3=Mb1-Mb2

M.b.v. deze optie wordt de momentenverdeling continu gemaak: Mb =
(Mb1+ Mb2)/2.
Door het afvinken van het vakje
kunnen de
wapeningsmomenten in de lokale Y-richting worden afgebeeld.
In de wapeningsmomenten zijn zowel het buigende en het wringmoment
als volgt verwerkt (Wood en Armer methode):
Indien

geldt:

Waarbij ± staat voor het in ongunstige zin ‘optellen’ van de waarden,
opdat in absolute zin de maximale waarde voor Myy_wap wordt
verkregen.
Indien het vakje
niet is aangevinkt geldt Myy_wap
= Myy
Opmerking 1:
De hoeveelheid benodigde wapening wordt alleen berekend als bij
Staafeigenschappen voor het berekenen van wapening is gekozen. Hiebij
wordt alleen NEN-EN 1992-1-1 (Eurocode) ondersteund.
Opmerking 2:
Indien de wapeningsmomenten bij deze optie m.b.v. de Plaat-Balkrooster
benadering verschoven dienen te zijn dat dient het vakje
in het scherm Staafeigenschappen
3D/Sterkte(1)/EC2 wapening ook aangevinkt te zijn.

Opmerking 3: Indien het raamwerk gegenereerd is mb.v. de PlaatBalkrooster benadering EN voor het geval de dwarscontractie coëfficiënt
<> 0 is EN het vakje
is aangevinkt worden ook
diagonale staven gegeneerd. Deze zijn echter alleen bedoeld om de
stijfheid van de plaat beter te benaderen. Deze diagonale staven worden
echter verder niet gebruikt en zijn hier dan ook niet toegankelijk.

Opmerking 4:
Als gevolg van het in ongunstige zin optellen van het buigende en
wringmoment kan er een sprong optreden in het wapeningsmoment langs
de staafas; zie onderstaand voorbeeld ter illustratie:

Geen wapeningsmomenten à geen sprong in Myy

Sprong in wapeningsmoment Myy

Aardbevingsbelasting (alleen 3D)
Indien een aardbevingsbelasting is ingevoerd dan worden de
uitvoergegevens bij het laatste BASISbelastinggeval samengesteld
volgens de ‘Complete Quadratric Combination’ (CQC) en ‘Square Root
of the Sum of the Squares’ (SRSS) methode; zie ook Achtergrond theorie
3D (paragraaf 7)
De uitvoer m.b.v. de CQC en SRRS methoden betreft absolute
piekwaarden, d.w.z. de tekens van de normaalkrachten, dwarskrachten en
momenten zijn verdwenen (alleen positieve waarden).
In het programma vindt de berekening van de spanningen en
eenheidswaarden (‘unity checks’) daarom plaats vanuit de afzonderlijke
Eigenmodes en de drie aardbevingsrichtingen afzonderlijk (globale X-, Yen Z-richting; in zowel positieve als negatieve richting); met behoud van
de juiste tekens. De afzonderlijke waarden (met positieve of negatieve
waarden) worden pas daarna onderworpen aan de CQC en SRSS regels.

Voorspanbelasting (alleen 2D)
Voor een staaf met voorspanbelasting wordt in de op één na laatste kolom
aangegeven of de trekspanning beneden de in
Staafeigenschappen/Spanningen ingevoerde waarde blijft:
gebruikstoestand (SLS).

In de laatste kolom wordt de grootte van de eenheidscontrole in de
bezwijktoestand (ULS) gegeven.

Let op!!
De gebruiker dient m.b.v. de optie COMBINATIEbelastinggevallen de
noodzakelijke grootte van de partiële belastingfactoren in te voeren. De
partiële materiaalfactoren dienen in het venster Voorspanning (wizard)
ingevoerd te zijn:

Niet actieve staven
Indien m.b.v. ligging staven één of meerdere staven als niet actief worden
gemarkeerd dan worden de betreffende niet actieve staven aangeduid in
het onderstaand getoonde numerieke weergave:.

Voor deze niet actieve staven wordt natuurlijk geen uitvoer gegeven.

Alleen 3D:

Indien gekozen is voor het berekenen van knikeffecten
en voor de ‘Algemene geïntegreerde methode’
is gekozen en nadat de knop
ingedrukt is (berekening staafgrootheden) verschijnt
op het scherm de volgende knop
Als deze knop
ingedrukt wordt, dan wordt een beeld
gegeven van de vervormingstoestand gegeven die behoort bij de laagste
positieve Eigenwaarde voor totale instabiliteit van het raamwerk. Het
betreft alleen de vervormingstoestand; de absolute waarden in de
betreffende Eigenvector zijn fundamenteel onbepaald.
Let op: Indien het raamwerk aangemaakt is met de wizard Balkrooster
EN Plaat-balkrooster conversie (dwarscontractiecoëfficiënt < > 0) dan
wordt de krachtswerking in de diagonale staven niet weergegeven. Dit
omdat deze staven alleen bedoeld zijn om de torsiestijfheid van de plaat
beter in rekening te brengen.Indien dit van toepassing is wordt dit
aangegeven:
Voor een korte beschrijving van het principe van Eenheidswaarden (Unity
Check) zie: Principe UC-waarden

Alleen 2D (dynamische berekening):
---Uitvoer op gekozen tijdstip
Indien bij Type berekening de keuze is gemaakt voor een dynamische
berekening dan is het mogelijk een selectie te maken uit de totaal 500
bewaarde tijdstippen.

Onderstaand als voorbeeld een
fragment van de numerieke uitvoer:

BASISbelastinggeval nr.: 2
================================
Uitvoer op tijdstip: 0,7200 [s]

tijd-belastingfactor = -0,2939
*** Krachtswerking t.o.v. lokale staafas
Staaf Plaats

Normaalkracht

[m]

Dwarskracht

[N]

[N]

Moment
[N.m]

t.o.v. knoop: 7

6

HE_120A

----+---------+--------------+---------+-----------0,000E+00

2,816E+02

4,212E+03

-4,339E+03

2,000E-01

2,816E+02

4,212E+03

-3,496E+03

4,000E-01

2,816E+02

4,212E+03

-2,654E+03

6,000E-01

2,816E+02

4,212E+03

-1,811E+03

8,000E-01

2,816E+02

4,212E+03

-9,690E+02

1,000E+00

2,816E+02

4,212E+03

-1,266E+02

1,200E+00

2,816E+02

4,212E+03

7,158E+02

1,400E+00

2,816E+02

4,212E+03

1,558E+03

1,600E+00

2,816E+02

4,212E+03

2,401E+03

1,800E+00

2,816E+02

4,212E+03

3,243E+03

2,000E+00

2,816E+02

4,212E+03

4,085E+03

Totale minima en maxima:
Min. normaalkracht:

2,816E+02 | Max. normaalkracht:

2,816E+02

Min. dwarskracht:

4,212E+03 | Max. dwarskracht:

4,212E+03

Min. moment:

-4,339E+03 | Max. moment:

4,085E+03

---Uitvoer bij maximale waarden
Door
aan te vinken worden alleen de
maximale waarden voor het berekende tijdstip weergegeven.

Het bepalen van de maximale waarden kan op de ‘Momenten’,
‘Dwarskrachten’ of ‘Normaalkrachten’ gebaseerd worden (standaard
geschiedt dit via de ‘Momenten’).
De maxima kunnen per staaf, BASISbelastinggeval en
belastingCOMBINATIE (o.a. afhankelijk van het type krachtverdeling)
op verschillende tijdstippen aanwezig zijn. De weergeven ‘Momenten’,

‘Dwarskrachten’ en ‘Normaalkrachten’ blijven echter bij elkaar horen
(op het zelfde tijdstip).
Onderstaand als voorbeeld een fragment van de numerieke uitvoer:

BASISbelastinggeval nr.: 2
================================
Dynamische uitvoer bij maximale waarden voor tijdstip: (gebaseerd op maximale momenten)
Uitvoer op tijdstip: 1,2600 [s]; tijd-belastingfactor = 0,9600
*** Krachtswerking t.o.v. lokale staafas
Staaf Plaats

Normaalkracht

[m]

[N]

Dwarskracht
[N]

Moment
[N.m]

t.o.v. knoop: 7

6

HE_120A

----+---------+--------------+---------+-----------0,000E+00

5,749E+03

1,947E+04

-4,607E+02

2,000E-01

5,749E+03

1,947E+04

3,434E+03

4,000E-01

5,749E+03

1,947E+04

7,328E+03

6,000E-01

5,749E+03

1,947E+04

1,122E+04

8,000E-01

5,749E+03

1,947E+04

1,512E+04

1,000E+00

5,749E+03

1,947E+04

1,901E+04

1,200E+00

5,749E+03

1,947E+04

2,290E+04

1,400E+00

5,749E+03

1,947E+04

2,680E+04

1,600E+00

5,749E+03

1,947E+04

3,069E+04

1,800E+00

5,749E+03

1,947E+04

3,459E+04

2,000E+00

5,749E+03

1,947E+04

3,848E+04

Totale minima en maxima:
Min. normaalkracht:

5,749E+03 | Max. normaalkracht:

5,749E+03

Min. dwarskracht:

1,947E+04 | Max. dwarskracht:

1,947E+04

Min. moment:

-4,607E+02 | Max. moment:

3,848E+04

Indien
en
zijn aangevinkt
dan worden de extreme minimale en maximale waarden over alle
BASISbelastinggevallen of belastingCOMBINATIES en alle 500
tijdstippen uitgevoerd. Daarbij kunnen de extreme normaalkrachten,
dwarskrachten, momenten e.d. op verschillende tijdstippen optreden.
Daarom wordt voor dit geval bij de omhullenden daarom geen tijdstip
weergegeven. Onderstaand als voorbeeld een fragment van de numerieke
uitvoer:

** Omhullende van de volgende BASISbelastingen:
1,2,3

Omhullende over alle BASISbelastinggevallen en tijdstippen

Staaf nr.: 6
---------------*** Krachtswerking t.o.v. lokale staafas
Plaats

Min.Normkr. Max.Normkr. Min.DWarskr. Max.DWarskr.

Min.Moment
[m]

Max.Moment

[N]

[N.m]

[N]

[N]

[N]

[N.m]

-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------+---------0,000E+00 -1,810E+04
-2,737E+04

1,314E+04

-2,673E+04

2,995E+04

1,314E+04

-2,673E+04

2,995E+04

1,314E+04

-2,673E+04

2,995E+04

1,314E+04

-2,673E+04

2,995E+04

1,314E+04

-2,673E+04

2,995E+04

1,314E+04

-2,673E+04

2,995E+04

1,314E+04

-2,673E+04

2,995E+04

1,314E+04

-2,673E+04

2,995E+04

1,314E+04

-2,673E+04

2,995E+04

1,314E+04

-2,673E+04

2,995E+04

1,314E+04

-2,673E+04

2,995E+04

2,489E+04

2,000E-01 -1,810E+04
-2,138E+04

1,960E+04

4,000E-01 -1,810E+04
-1,539E+04

1,452E+04

6,000E-01 -1,810E+04
-9,536E+03

1,340E+04

8,000E-01 -1,810E+04
-7,731E+03

1,519E+04

1,000E+00 -1,810E+04
-7,491E+03

1,904E+04

1,200E+00 -1,810E+04
-9,167E+03

2,291E+04

1,400E+00 -1,810E+04
-1,448E+04

2,680E+04

1,600E+00 -1,810E+04
-1,980E+04

3,069E+04

1,800E+00 -1,810E+04
-2,511E+04

3,459E+04

2,000E+00 -1,810E+04
-3,043E+04

3,848E+04

Totale minima en maxima:
Min. normaalkracht: -1,810E+04 | Max. normaalkracht:

1,314E+04

Min. dwarskracht:

-2,673E+04 | Max. dwarskracht:

2,995E+04

Min. moment:

-3,043E+04 | Max. moment:

3,848E+04

(Minima en maxima gebaseerd op 200 punten langs de staafas)

Zie ook: Omhullenden per staaf
Zie verder ook: Numerieke uitvoer

Opties bij het plotten; 2 dimensionaal
In dit scherm kunnen een aantal keuzen worden gemaakt omtrent hoe de
afbeelding geplot moet worden.
Door het aankruisen kunnen de opties in- en uitgeschakeld worden.
Deze instellingen worden centraal bewaard. Dit houdt in dat deze
instellingen niet per raamwerk apart van toepassing zijn.
Dit scherm bevat, afhankelijk van de context, verschillende entiteiten:

1. Plotten 2-dimensionale geometrie

- Knoopnummers
- Staafnummers
Als één of meer van bovenstaande twee opties worden uitgeschakeld
wordt de figuur leger en daardoor soms duidelijker.

Numerieke waarden wissen wel of niet lokaal de pixels van de staven:

- Beeldvullend
Bij de keuze voor beeldvullend wordt de figuur zodanig geschaald dat het
tekenoppervlak maximaal wordt benut. In het algemeen heeft dit tot het
gevolg dat de schaal in X- en Y- richting verschillend is. Hierdoor kan de
figuur wat “vertekend” overkomen (dit is de default stand).
Bij de keuze voor niet beeldvullend wordt één schaal gebruikt voor zowel
de X-, als de Y- richting. De figuur heeft nu juiste proporties, er wordt
echter geen optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare tekenruimte
(soms wordt de figuur wel wat erg klein)
- Richting lokale assen
Als deze optie is aangevinkt wordt voor elke staaf, d.m.v. een pijltje,
weergegeven in welke richting de positieve staafas geöriënteerd is.
- Hoogte staven afgebeeld
Door het aanvinken van dit vakje de hoogte van staven wordt dan
afgebeeld; met als sub-keuze in lengterichting of dwarsdoorsnede
halverwege de staaflengte.

- Uitvoer in wetenschappelijk formaat (-#.###E+##)
Met behulp van deze optie kan voor de numerieke invoer- en
rekenresultaten een keuze gemaakt worden tussen “vast formaat” en
“wetenschappelijk formaat”.
Het voordeel van het “wetenschappelijk formaat” boven het “vast
formaat” is dat zowel zeer grote als zeer kleine getallen altijd binnen de

gereserveerde ruimte weergegeven kunnen worden. Dit is het
voorkeursformaat.
“Vast formaat”
“Wetenschappelijk formaat” “Automatisch
formaat”
-123.122333

-1.2312E+02

3.14E003

0.00000037

+3.7000E-07

3.14

Verder kan het aantal grafisch afgebeelde cijfers worden ingesteld:

In “wetenschappelijk formaat”

In “vast formaat”
De gemaakte keuzes worden bewaard, zodat bij het opnieuw opstarten
van het programma de instelling gehandhaafd blijft.
Indien dit scherm bij de numerieke uitvoer geopend is, (vanuit de
ingebouwde editor) m.b.v. de knop
dan is het ook mogelijk de
numerieke waarden op een alternatieve wijze weer te geven.
Een deelselectie van de knopen waar de waarden worden getoond kan
nader worden ingesteld.

Let op:
Deze instelling voor het numerieke dataformaat is ALLEEN van
toepassing voor de grafische afbeelding van numerieke waarden als
onderdeel van afbeeldingen van de berekeningsresultaten.
De instelling van het dataformaat voor de andere niet grafische schermen
kan worden ingesteld via het menu: Numerieke uitvoer in
Wetenschappelijk formaat’
- Vectorfiles kopiëren naar klembord
De figuren op de diverse grafische schermen kunnen in twee
verschillende formaten naar het klembord worden gekopieerd:
a. BITMAP
b. METAfiles
ad. a.: Bij het BITMAP formaat wordt een raster van punten
overgedragen naar het klembord. Nadeel is
dat het ruimtebeslag vrij groot is. Bij het vergroten van een BITMAP
formaat wordt de figuur “grofkorrelig”, omdat tussen de oorspronkelijke
rasterpunten wordt geïnterpoleerd.
ad.b.: Bij het METAfiles formaat wordt vector informatie overgedragen
naar het klembord.
Dit formaat vraagt aanzienlijk minder geheugengebruik dan het BITMAP
formaat.
Verder bestaat de figuur uit diverse entiteiten (zoals deze bekend zijn in
Windows) welke, omdat het vectoren zijn afzonderlijk schaalbaar en
verplaatsbaar zijn.

Bij het METAfiles formaat wordt bij het vergroten van de figuur de
resolutie behouden; dus niet het “grofkorrelige” karakter van een
BITMAP.
Het kopiëren naar het klembord geschiedt met de knop
op de diverse
grafische schermen
Vanuit het klembord kan de figuur dan naar een ander onder Windows
werkend programma (b.v. de tekstverwerker WORD) worden gekopieerd.
Via de knop
bij de in het programma ingebouwde teksteditor kan een
in het klembord opgeslagen tekst of figuur in het betreffende document
worden geplakt (op de plaats van de cursor).
Als de afvinkvakje Vector fileformaat kopiëren KLEMbord aangevinkt
is dan wordt als METAfile gekopieerd; anders als BITMAP.
- Richting bij het printen
Hier kan worden aangegeven of de figuur staand of liggend (overdwars)
op het papier moet worden afgedrukt. Voor het beeldscherm heeft deze
keuze geen consequenties.
- Functionaliteit bij bewegen muis met ingedrukte linker muisknop

Met behulp van bovenstaande radioknoppen kan gekozen voor
respectievelijk:
- Verschuiven van het raamwerk door het bewegen van de muis met
ingedrukte linker muisknop.
- Selectie van staven door het trekken van een rechthoek met ingedrukte
linker muisknop.
Hint
Als alternatief kan aan de bovenzijde van het grafische scherm ook op de
knop
of
worden
geklikt of houdt de ‘ctrl’ toets en rechter muisknop tegelijk ingedrukt in
het grafische scherm.
- Fontnaam en grootte
Met behulp van de knop
kan het type font en de grootte van
de tekst bij het plotten worden ingesteld (er opent zich dan een standaard
Windows invoerscherm).

Deze optie kan worden gebruikt om een persoonlijk cachet aan de figuren
te geven. Belangrijker is dat niet alle printer drivers even goed zijn. Het is
bekend dat sommige printerdrivers wat “eigenwijs” omgaan met de door
het programma naar de printer gestuurde fonts; b.v. te groot. Door het
handmatig instellen van een kleiner font kan dit worden gecorrigeerd.
Door het aanklikken van het vakje
is de fontgrootte
constant, d.w.z. onafhankelijk van de grootte van het betreffende
grafische scherm.
Als het vakje
niet aangevinkt is dan schaalt de fontgrootte
met de grootte van het betreffende grafische scherm.
De startgrootte van het schaalbare font kan verkleind of vergroot worden
m.b.v. een tuimelknop:
De default grootte van het font wordt weergegeven door het karakter ‘0’.
De verkleining en vergroting kan in vier stappen plaats vinden.
Verkleining: ‘-‘, ‘--‘, ‘---', ‘----‘; Vergroting: ‘+’, ‘++’, ‘+++’, ‘++++’
- Grootte afbeelding iconen opleggingen
De startgrootte voor de grootte van de afbeelding van de
afbeeldingsiconen kan verkleind of vergroot worden m.b.v. een
tuimelknop
De default grootte van het font wordt weergegeven door het karakter ‘0’.
De verkleining en vergroting kan in vier stappen plaats vinden.
Verkleining: ‘-‘, ‘--‘, ‘---', ‘----‘; Vergroting: ‘+’, ‘++’, ‘+++’, ‘++++’
De instellingen worden bewaard. Bij het opnieuw opstarten worden deze
bewaarde instellingen gehanteerd.

2. Plotten 2-dimensionale staaf- of knoopbelastingen
Als extra optie is nu
toegevoegd.

,

en

- Waarden plotten
Moeten de waarden van de afgebeelde grootheid in de figuur worden
vermeld?
Als het keuzevakje
is aangevinkt en het achterliggende vakje
NIET is aangevinkt dan wordt per staaf op 3 plaatsen de
betreffende berekende grootheid getoond: aan het begin van de staaf,
halverwege de staaf en aan het eind van de staaf.
Als het keuzevakje
is aangevinkt en het achterliggende vakje
ook is aangevinkt dan wordt per staaf alleen de absolute
maximale waarde van de betreffende berekende grootheid getoond op de
plaats waar dit absolute maximum optreedt. Dt kan minder drukte geven.
- Zelfde schaal bij ALLE belastinggevallen
Als deze optie wordt aangevinkt dan wordt over respectievelijk alle
BASISbelastinggevallen of belastingCOMBINATIES geschaald.
Dit kan tot gevolg hebben dat kleine belastingen in een zeker
belastinggeval niet goed zichtbaar kunnen zijn; de onderlinge
verhoudingen zijn daarentegen wel juist weergegeven.

Als deze optie niet is aangevinkt dan wordt per afzonderlijk
BASISbelastinggeval of belastingCOMBINATIE geschaald.
Dit zorgt er voor dat de belastingen maximaal zichtbaar zijn; de
onderlinge verhoudingen zijn daarentegen meestal niet juist weergegeven.
- Arceren
Bij de grafische weergave van de diverse ingevoerde staafbelastingen
kunnen deze al of niet gearceerd worden:
Tevens kan aangegeven of alleen een subselectie van de staafbelastingen
getoond behoeft te worden (dit kan de zichtbaarheid zonodig verbeteren).

3. Plottenkrachtswerkingslijnen (zoals momentenlijnen e.d.)
Als extra optie is nu

beschikbaar.

- Kleurarcering
Als het vakje
is aangevinkt worden de momentenlijnen e.d.
gearceerd in een te kiezen kleurenpallet afgebeeld.

M.b.v. de knop
kleurpaletten

kan een keuze worden gemaakt uit een aantal

Er zijn verschillende combinaties van arceren mogelijk:
Weergave enkele BASISbelastinggevallen of
belastingCOMBINATIES
a.

b.

c.

Weergave omhullenden van BASISbelastinggevallen of
belastingCOMBINATIES
a.

b.

c.

d.

4. Plotten 2-dimensionale afbeeldingen tussen tekst in
ingebouwde editor
Als extra optie is nu

toegevoegd.

Het verticale en horizontale bereik is tussen 50% en 100%

De rechthoek
wijzigt, ter oriëntatie, in afmetingen als de
waarden voor VERTICAAL en/of HORIZONTAAL veranderd wordt
M.b.v. de knop
worden perecentages terug gezet naar 100%.

Bij 100% HORIZONTAAL passen de tussengeplakte figuren in de
ingebouwde editor in de breedte van het A4 papierformaat.

79% - 83%

100% - 100%

Opties voor het tekenen; 3 dimensionaal
In dit scherm een aantal keuzen kan worden gemaakt hoe de tekening
moet worden afgebeeld.
Door het afvinken van de vakjes kunnen de diverse opties in- of
uitgeschakeld worden.
Deze instellingen worden centraal bewaard. Dit houdt in dat deze
instellingen niet per raamwerk apart van toepassing zijn.
Dit scherm bevat, afhankelijk van de context, verschillende entiteiten
1. Plotten 3-dimensionale geometrie
2. Plotten 3-dimensionale knoop- of staafbelastingen
3. Plotten 3-dimensionale afbeeldingen betreffende de krachtswerling
(b.v. momentenlijnen)
4. Weergave numerieke waarden verplaatsingen door de muiscursor te
bewegen naar een knoop of naar een staaf.
5. Plotten 3-dimensionale afbeeldingen tussen tekst in ingebouwde editor

1. Plotten 3-dimensionale geometrie
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- Knoopnummers
In het vakje beneden ‘Bereik aantallen’ kan ingevoerd worden welke
KNOOPnummers zichtbaar moeten zijn voor de grafische weergave van
de geometrie van het raamwerk.
- Staafnummers
In het vakje beneden ‘Bereik aantallen’ kan ingevoerd worden welke
STAAFnummers zichtbaar moeten zijn voor de grafische weergave van

de geometrie van het raamwerk.
Numerieke waarden wissen wel of niet lokaal de pixels van de staven:

- Beeldvullend
Bij de keuze voor beeldvullend wordt de figuur zodanig geschaald dat het
tekenoppervlak maximaal wordt benut. In het algemeen heeft dit tot het
gevolg dat de schaal in X- en Y- richting verschillend is. Hierdoor kan de
figuur wat “vertekend” overkomen (dit is de default stand).
Bij de keuze voor niet beeldvullend wordt één schaal gebruikt voor zowel
de X-, als de Y- richting. De figuur heeft nu juiste proporties, er wordt
echter geen optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare tekenruimte
(soms wordt de figuur wel wat erg klein)
- Lokale staafassen
Als deze optie is afgevinkt dan wordt het lokale assenstelsel getoond:

- Richting locale X-assen
Als deze optie is afgevinkt dan wordt de richting van de lokale staafas
getoond:

- Omgekeerde Z-as
Wanneer dit vakje afgevinkt is dan wordt de richting van de globale Z- as
omgedraaid. De globale Z- as is standaard naar boven gericht.
Voor de definitie van de richtingen van de hoofdtraagheidsmomenten van
de staafdoorsneden zie verder oriëntatie staafassen.
- Scharnieren tonen
- Opleggingen tonen
- Hoogte/breedte staven afgebeeld
Met behulp van dit afkruisvakje kan de hoogte en de breedte van de
balken al of niet worden getoond.
Deze optie kan o.a. van nut zijn als extra eenvoudige controle of de
combinatie van traagheidsmomenten (ook kwadratisch
oppervlaktemomenten genoemd) en weerstandsmomenten qua orde van
grootte wel goed ingevoerd zijn.
Deze optie werkt alleen als ook de weerstandsmomenten van de staaf zijn
ingevoerd, daar anders de hoogte en breedte niet berekend kan worden.
Als geen aanvullende informatie omtrent de vorm van de dwarsdoorsnede
bekend is, dan wordt de rechthoekige omhullende van de staafdoorsnede
afgebeeld (b*h).
Voor het geval m.b.v. Generatie van een aantal staafeigenschappen; 3
dimensionaal standaard staalprofielen zijn ingelezen dan wordt ook de
vorm van de dwarsdoorsnede van het profiel afgebeeld (b.v. I, U, O
profielen).
De aard van de staven kunnen op twee wijzen worden afgebeeld:
a. In lengterichting staven
b. Dwarsdoorsnede halverwege
Bij deze keuze wordt de doorsnede van de staaf, in het vlak van tekening,
halverwege de lengte van de staaf afgebeeld.

M.b.v.
in het afbeeldingsscherm kunnen de afmetingen van
de staaf vergroot of verkleind worden voor een betere zichtbaarheid.
- Maatstreepjes assenstelsel
M.b.v. deze optie kunnen maatstreepjes met de betreffende waarden bij de
3 assen afgebeeld worden.
De aard van de weergave van de maateenheden is afhankelijk van de
keuze onder het menu “Opties” bij Uitvoer in wetenschappelijk formaat
- Aanwezigheid van een 3D raster (indien van toepassing)
Als het vakje “Arceren” is afgevinkt worden de momentenlijnen e.d.
gearceerd
Het aantal rasterpunten in X-, Y- en Z-richting kunnen afzonderlijk
worden ingesteld.
De optie voor het tekenen van een 3D raster heeft als functie de
ruimtelijke inzichtelijkheid te verbeteren.
Als één of meer van bovenstaande opties wordt uitgeschakeld kan het
plaatje minder druk worden, zodat het beeld bij wat grotere
problemen beter te zien is.
- Vectorfiles kopiëren naar klembord
De figuren op de diverse grafische schermen kunnen in twee
verschillende formaten naar het klembord worden gekopieerd:
a. BITMAP
b. METAfiles
ad. a.: Bij het BITMAP formaat wordt een raster van punten
overgedragen naar het klembord. Nadeel is
dat het ruimtebeslag vrij groot is. Bij het vergroten van een BITMAP
formaat wordt de figuur “grofkorrelig”, omdat tussen de oorspronkelijke
rasterpunten wordt geïnterpoleerd.
ad.b.: Bij het METAfiles formaat wordt vector informatie overgedragen
naar het klembord.
Dit formaat vraagt aanzienlijk minder geheugengebruik dan het BITMAP
formaat.
Verder bestaat de figuur uit diverse entiteiten (zoals deze bekend zijn in
Windows) welke, omdat het vectoren zijn afzonderlijk schaalbaar en
verplaatsbaar zijn.
Bij het METAfiles formaat wordt bij het vergroten van de figuur de
resolutie behouden; dus niet het “grofkorrelige” karakter van een
BITMAP.

- Richting bij printen
Hier kan worden aangegeven of de figuur staand of liggend (overdwars)
op het papier moet worden afgedrukt. Voor het beeldscherm heeft deze
keuze geen consequenties.
- Functionaliteit bij bewegen muis met ingedrukte linker muisknop

Met behulp van bovenstaande radioknoppen kan gekozen voor
respectievelijk:
- Verschuiven van het raamwerk door het bewegen van de muis met
ingedrukte linker muisknop.
- Selectie van staven door het trekken van een rechthoek met ingedrukte
linker muisknop.
- Draaiing van het raamwerk door het bewegen van de muis met
ingedrukte linker muisknop
Hint
Als alternatief kan aan de rechterzijde van het grafische scherm ook op de
knop
of
of
worden geklikt of houdt de ‘ctrl’ toets en
rechter muisknop tegelijk ingedrukt in het grafische scherm.
- Fontnaam en grootte
Met behulp van de knop
kan het type font en de grootte van
de tekst bij het plotten worden ingesteld (er opent zich dan een standaard
Windows invoerscherm).
Deze optie kan worden gebruikt om een persoonlijk cachet aan de figuren
te geven. Belangrijker is dat niet alle printer drivers even goed zijn. Het is
bekend dat sommige printerdrivers wat “eigenwijs” omgaan met de door
het programma naar de printer gestuurde fonts; b.v. te groot. Door het
handmatig instellen van een kleiner font kan dit worden gecorrigeerd.
Door het aanklikken van het vakje
is de fontgrootte
constant, d.w.z. onafhankelijk van de grootte van het betreffende
grafische scherm.
Als het vakje
niet afgevinkt is dan schaalt de fontgrootte
met de grootte van het betreffende grafische scherm.

De startgrootte van het schaalbare font kan verkleind of vergroot worden
m.b.v. een tuimelknop:
De default grootte van het font wordt weergegeven door het karakter ‘0’.
De verkleining en vergroting kan in vier stappen plaats vinden.
Verkleining: ‘-‘, ‘--‘, ‘---', ‘----‘; Vergroting: ‘+’, ‘++’, ‘+++’, ‘++++’
- Grootte afbeelding iconen opleggingen
De startgrootte voor de grootte van de afbeelding van de
afbeeldingsiconen kan verkleind of vergroot worden m.b.v. een
tuimelknop
De default grootte van het font wordt weergegeven door het karakter ‘0’.
De verkleining en vergroting kan in vier stappen plaats vinden.
Verkleining: ‘-‘, ‘--‘, ‘---', ‘----‘; Vergroting: ‘+’, ‘++’, ‘+++’, ‘++++’
De instellingen worden bewaard. Bij het opnieuw opstarten worden deze
bewaarde instellingen gehanteerd.
Het kopiëren naar het klembord geschiedt met de knop
op de diverse
grafische schermen
Vanuit het klembord kan de figuur dan naar een ander onder Windows
werkend programma (b.v. de tekstverwerker WORD) worden gekopieerd.
Via de knop
bij de in het programma ingebouwde teksteditor kan een
in het klembord opgeslagen tekst of figuur in het betreffende document
worden geplakt (op de plaats van de cursor).
Als de afvinkvakje Vector fileformaat kopiëren KLEMbord afgevinkt
is dan wordt als METAfile gekopieerd; anders als BITMAP.

2. Plotten 3-dimensionale knoop- of staafbelastingen
Als extra opties zijn nu
toegevoegd.

,

en

t.b.v.
knoopbelastingen
t.b.v. staafbelastingen
- Waarden plotten
Als deze functie is afgevinkt wordt de grootte van de betreffende
grootheid in numerieke zin getoond.
Als het keuzevakje
is afgevinkt en het achterliggende vakje
NIET is afgevinkt dan wordt per staaf op 2 plaatsen de
betreffende berekende grootheid getoond: aan het begin van de staaf en
aan het eind van de staaf.
Als het keuzevakje
is afgevinkt en het achterliggende vakje
ook is afgevinkt dan wordt per staaf alleen de absolute
maximale waarde van de betreffende berekende grootheid getoond op de
plaats waar dit absolute maximum optreedt. Dt kan minder drukte geven.

Indien
niet is aangevinkt dan worden de numerieke
waarden op een witte achtergrond afgebeeld. Dit voorkomt dat andere
beeldelementen (b.v. staven en knopen) de weergave van numerieke
waarden slecht leesbaar maakt.

Indien
is aangevinkt dan worden de numerieke
waarden niet op een witte achtergrond afgebeeld. Waardoor andere
beeldelementen (b.v. staven en knopen) de weergave van numerieke
waarden wat slechter leesbaar kan maken.

- Uitvoer in wetenschappelijk formaat (-#.###E+##)
Met behulp van deze optie kan voor de numerieke invoer- en
rekenresultaten een keuze gemaakt worden tussen “vast formaat” en
“wetenschappelijk formaat”.
Het voordeel van het “wetenschappelijk formaat” boven het “vast
formaat” is dat zowel zeer grote als zeer kleine getallen altijd binnen de
gereserveerde ruimte weergegeven kunnen worden. Dit is het
voorkeursformaat.
“Vast formaat”
“Wetenschappelijk formaat”
“Automatisch formaat”
-123.122333
0.00000037

-1.2312E+02
+3.7000E-07

3.14E003
3.14

Verder kan het aantal grafisch afgebeelde cijfers worden ingesteld:

In “wetenschappelijk formaat”

In “vast formaat”
De gemaakte keuzes wordt bewaard, zodat bij het opnieuw opstarten van
het programma de instelling gehandhaafd blijft.
Let op:
Deze instelling voor het numerieke dataformaat is ALLEEN van
toepassing voor de grafische afbeelding van numerieke waarden als
onderdeel van afbeeldingen van de berekeningsresultaten.
De instelling van het dataformaat voor de andere niet grafische schermen
kan worden ingesteld via het menu: Numerieke uitvoer in
Wetenschappelijk formaat’
- Zelfde schaal bij ALLE belastinggevallen
Als deze optie wordt afgevinkt dan wordt over respectievelijk alle
BASISbelastinggevallen of belastingCOMBINATIES geschaald.
Dit kan tot gevolg hebben dat kleine belastingen in een zeker
belastinggeval niet goed zichtbaar kunnen zijn; de onderlinge
verhoudingen zijn daarentegen wel juist weergegeven.
Als deze optie niet is afgevinkt dan wordt per afzonderlijk
BASISbelastinggeval of belastingCOMBINATIE geschaald.
Dit zorgt er voor dat de belastingen maximaal zichtbaar zijn; de
onderlinge verhoudingen zijn daarentegen meestal niet juist weergegeven.
- Arceren (alleen van toepassing voor staafbelastingen)
Ten behoeve van de weergave van verdeelde en willekeurig
staafbelastingen kan, naast het al of niet arceren van dit type
staafbelastingen, ook een selectie gemaakt worden bij welke
staafnummers de staafbelastingen getoond dienen te worden (dit kan de
zichtbaarheid verbeteren):

3. Plotten 3-dimensionale afbeeldingen betreffende de
krachtswerling (b.v. momentenlijnen)

Als extra optie is nu

beschikbaar

- Kleurarcering
Als het vakje
NIET is aangevinkt en het vakje
wel dan worden de momentenlijnen e.d. zonder kleur gearceerd:

Als het vakje
is aangevinkt worden de momentenlijnen
e.d. gearceerd in een te kiezen kleurenpallet afgebeeld.
M.b.v. de knop
kan een keuze worden gemaakt uit een aantal
kleurpaletten
Indien het vakje
is aangevinkt dan worden de momentenlijnen
e.d. in kleur getoond:

Indien het vakje
NIET is aangevinkt dan worden de
momentenlijnen e.d. in kleur als volgt getoond:

Indien het vakje
is aangevinkt dan worden de
momentenlijnen e.d. in kleur als volgt getoond:

4. Weergave numerieke waarden verplaatsingen door de
muiscursor te bewegen naar een knoop of naar een staaf.
4.1. Indien het keuzevakje
niet is aangevinkt, dan worden de
drie verplaatsingen, in X-, Y- en Z-richting, numeriek weergegeven t.p.v.
de verplaatse knoop waarboven de muiscursor zich bevindt.

Dezelfde informatie wordt ook weergegeven in de status regel onderaan
het scherm:
statusregel

en in de kopregel van het grafische scherm:
kopregel grafische scherm

Let op: De status van het keuzevakje
niet toe.

doet er in dit verband

4.2 Indien het keuzevakje
is aangevinkt dan wordt de
maximale totale verplaatsing over de lengte van de betreffende
aangewezen onvervormde staaf numeriek getoond.
De bepaling van de maximale verplaatsing gaat uit van de totale
verplaatsingsvector
De waarde voor Ux, Uy en Uz worden weergegeven behorende bij de
maximale waarde voor Utot over de gehele lengte van de betreffende
staaf[GW1] .

Dezelfde informatie wordt ook weergegeven in de status regel onderaan
het scherm:
statusregel

en in de kopregel van het grafische scherm:
kopregel grafische scherm

Let op: De status van het keuzevakje
niet toe.

doet er in dit verband

Opmerking
Voor een completer overzicht van de verplaatsingen bij de knopen zie:
NumeriekeUitvoerAlgemeen3D
Voorbeeld van de numerieke weergave van de verplaatsingen per knoop:.

Voor een completer overzicht van de verplaatsingen in de lengerichting
van de staven zie: NumeriekeUitvoer3D (met het vakje
aangevinkt);
Voorbeeld van de numerieke weergave van de verplaatsingen langs de
staafas:

5. Plotten 3-dimensionale afbeeldingen tussen tekst in
ingebouwde editor
Als extra optie is nu

en
toegevoegd.

Alternatieve numerieke weergave bij knopen
Indien het vakje
weergave als volgt:

Alle knopen
Door het keuzevakje

NIET is aangevinkt dan is de

in

af te vinken kunnen de numerieke waarden
van de diverse grootheden op een alternatieve wijze worden afgebeeld.
Deze wijze van weergave geeft bij de knopen vaak een betere weergave.
In het tekstvakje kan ingevoerd worden voor welke knopen deze
alternatieve weergave getoond dient te worden.
M.b.v. de knop
kan de grootte van het font, bij de alternatieve
weergave bij de knopen, aangepast worden.
‘0’is de default grootte; + is 1 punt groter, ++ is 2 punten groter, +++ is 3
punten groter, - is 1 punt kleiner, -- is 2 punten kleiner, --- is 3 punten

kleiner.
Verder kan bij de
het aantal weergaven van de
numerieke waarden nog verder beperkt worden tot de EVEN
genummerde knopen of de ONEVEN genummerde knopen:

Alle knopen

Alle knopen wat ingezoomd (gebruik de scroll knop van de muis)

Alle even knopen
Tussen ‘(..)’ is het nummer van de aansluitende staaf aangegeven en
vervolgens de waarde van de betreffende grootheid.
Wijzigen grootte afbeeldingen plots in de ingebouwde editor tussen
de tekst
Het verticale en horizontale bereik is tussen 50% en 100%

De rechthoek
wijzigt, ter oriëntatie, in afmetingen als de
waarden voor VERTICAAL en/of HORIZONTAAL veranderd wordt
M.b.v. de knop
worden perecentages terug gezet naar 100%.
Bij 100% HORIZONTAAL passen de tussengeplakte figuren in de
ingebouwde editor in de breedte van het A4 papierformaat.

[GW1]

Instellen tekst +font koptekstuitvoer
Met behulp van deze menu-ingang kan worden gekozen welke tekst
boven de uitvoer op papier wordt afgedrukt. Dit kan b.v. de bedrijfsnaam
zijn. Default wordt afgedrukt: Raamwerk 2-dimensionaal of
Raamwerk 3-dimensionaal.
Verder kan het font-type, -grootte, -stijl en -kleur worden ingesteld.
Het paginanummer aan de onderzijde van de pagina wordt in hetzelfde
font afgedrukt.
De gemaakte keuzes worden vastgehouden. Bij het opnieuw starten van
het programma zijn deze veranderde instellingen dan al aanwezig.
Zie verder ook:
Kaderlijnen
Bedrijfslogo
Tekst editor

Kaderlijnen rondom pagina
Met behulp van deze print menuoptie kan gekozen worden of rondom de
numerieke (tekst) uitvoer op papier een kaderlijn geprint moet worden.
Indien de menu-ingang afgevinkt is, dan is dit het geval.
Zie verder ook:
Kop uitvoer
Bedrijfslogo
Tekst editor

Achtergronden bij de weergave van de primaire
numerieke rekenresultaten; 2 Dimensionaal
De uitvoer van de primaire rekenresultaten vinden alleen plaats ter
plaatse van de knopen van het raamwerk, omdat de matrix vergelijking
[S].u = k wordt opgelost.
met
[S] = totale stijfheidsmatrix van het raamwerk
u = verplaatsingsvector
k = externe krachtvector
Let op: Naast de primaire rekenresultaten kunnen uitgebreidere
rekenresultaten (post-processing) worden getoond m.b.v. de menuingang ‘Uitvoer’.

Uitvoer van de verplaatsingen per knoop (t.o.v. het globale X-Y
assenstelsel)

Elke knoop heeft in relatie tot de verplaatsingen 3 vrijheidsgraden; zie
onderstaande figuur:

Voorbeeld van de uitvoer van de verplaatsingen per knoop t.o.v. het
globale X-Y assenstelsel:

** Knoopverplaatsingen t.o.v. globaal assenstelsel **
Knoop nr.

Ux

Uy

[m]

[m]

fi
[graden]

---------+------------------------+------------------+------------1

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

2

-1.181E-03

1.340E-05

-1.748E-02

3

-5.737E-04

6.431E-05

5.339E-02

4

-5.749E-04

4.034E-05

-5.775E-02

5

5.049E-04

1.466E-05

7.612E-03

6

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

7

3.804E-04

3.821E-05

-1.840E-02

8

4.098E-04

7.017E-06

-7.637E-02

9

0.000E+00

0.000E+00

4.825E-02

Uitvoer van de staafkrachten nabij de knopen (t.o.v. het lokale X-Y
assenstelsel)

M.b.v. de vergelijking ke=Se.ue worden de krachten aan de beide
uiteinden van de staven berekend.
Omdat de krachten t.o.v. het lokale staafassenstelsel worden uitgevoerd
dient onderstaande transformatie van het globale naar het lokale
assenstelsel te worden uitgevoerd:

met
α = de helling van de staafas t.o.v. het globale X-Y assenstelsel
Fxi = de kracht in de richting van de X-as van het globale assenstelsel
Fyi = de kracht in de richting van de Y-as van het globale assenstelsel
Mi = het moment t.o.v. het globale X-Y assenstelsel
= de kracht in de richting van de X-as van het lokale assenstelsel
= de kracht in de richting van de Y-as van het lokale assenstelsel

= het moment t.o.v. het lokale X-Y assenstelsel
Hieruit volgt dat in het 2-dimensionale X-Y vlak

gelijk is aan Mi

Een staaf onder druk blijft onder druk staan onafhankelijk van de
nummering van de knopen (hetzelfde geldt ook voor de dwarskrachten
en momenten).
Voorbeeld van de uitvoer van de krachten per staaf, nabij de 2 knopen
aan de beide uiteinden van de betreffende staaf; t.o.v. het lokale X-Y
staafassenstelsel:

** Staafkrachten t.o.v. lokaal assenstelsel **
Staaf nr.

Knoop nr.

Normaalkracht

Dwarskracht

Moment
[kN]

[kN]

[kN.m]
--------+----------+----------------------+-----------------+----------1

1

-1,460E+02

4,202E+01

2

-1,460E+02

-2,848E+01

2*

-9,597E+01

-2,848E+01

3

-9,597E+01

-2,848E+01

3

-2,848E+01

9,597E+01

4

-5,800E+01

-5,840E+01

4

-5,840E+01

5,800E+01

7

-5,840E+01

5,800E+01

5*

-3,314E+01

-2,702E+01

7

-3,314E+01

-2,702E+01

5

-4,014E+01

-2,702E+01

6

-4,014E+01

2,548E+01

1,365E+01
4,120E+01
2
4,120E+01
-8,364E+01
3
-9,414E+01
-6,790E+01
4
-6,790E+01
1,911E+01
5
1,646E+01
-1,911E+01
6
-1,646E+01
-2,111E+01

7

7

-7,717E+01

4,374E+01

8

-1,070E+02

-6,547E+01

8

-1,225E+02

1,353E+01

9

-1,225E+02

1,353E+01

0,000E+00
-4,735E+01
8
-4,735E+01
0,000E+00
* = staaf met oneindig stijf stuk (excentrische aansluiting).

Verder worden de waarden voor de oplegreacties uitgevoerd georiënteerd
t.o.v het globale assenstelsel.
Het betreft de reactiekrachten werkend op het raamwerk en het totaal is
(natuurlijk) in evenwicht met de ingevoerde koop- en staafbelastingen
(incl. eigen gewicht indien van toepassing).
Zie onderstaand voorbeeld:

** Oplegreacties knopen met voorgeschreven verplaatsingen
(Globaal) **
Knoop nr.

Fx

Fy

[kN]

[kN]

M
[kN.m]

--------+--------------------+----------------+------------1

-6.197E+01

-2.547E+02

8.726E+01

6

-3.863E+01

-9.816E+01

9.221E+01

9

-2.093E+01

-1.932E+02

0.000E+00

Plakken afbeeldingen tussen de tekst
Naast de numerieke uitvoer van de rekenresultaten kunnen tussen de
tekst ook grafische afbeeldingen worden geplaatst m.b.v. de
onderstaande knoppen:
M.b.v. de knop
ingesteld

kunnen diverse grafische opties worden

Zie verder achtergronden voor opties 2D

Het bovenstaande is dezelfde functionaliteit als bij Plotten
krachtsverdeling per staaf; 2 dimensionaal
De grootte van de geplakte figuren kan als volgt worden aangepast:

Zie verder ook:
Achtergronden numerieke ‘post processing‘ rekenresultaten per staaf 2D
Theoretische achtergronden 2D
Lokaal assenstelsel 2D
Coördinaten knooppunten 2D
Ligging staven 2D

Start van de berekening
Controle invoergevens
Voor de daadwerkelijke uitvoering van de berekening wordt een controle
op fouten in de invoerdata uitgevoerd.
Als geen fouten gevonden zijn dan wordt dit medegedeeld in onderstaand
scherm d.m.v. de mededeling: (geen fouten geconstateerd in de
voorafgaaane foutcontrole)
Als er wel fouten worden gevonden dan worden deze getoond in:
Foutmeldingen en/of waarschuwingen voor start berekening. De
berekening kan dan niet worden gestart.
Als in het hoofdmenu de optie Controle realiteitsgehalte invoergegevens
is ingeschakeld dan wordt getracht de invoergegevens ook op
realiteitsgehalte te controleren.
Als deze controle uitgevoerd is, dan wordt dit medegedeeld in
onderstaand scherm d.m.v. de mededeling: ‘De optie voor de controle van
het realiteitsgehalte is uitgevoerd’
Als minder realistische waarden worden gevonden dan wordt dit gemeld
in: Foutmeldingen en/of waarschuwingen voor start berekening.
Het betreft dan echter slechts waarschuwingen, hetgeen inhoudt dat de
berekening wel gestart kan worden (maar is wellicht niet succesvol).

1. Voor het geval van lineaire berekeningen en ook bij de aanwezigheid
van trekstaven (2D en 3D) en plastische knoopveren (2D en 3D)
verschijnt onderstaand scherm:

Optimalisatie knoopnummering
Het programma kan proberen het betreffende probleem qua gebruik te
optimaliseren door de knopen te hernummeren.
Doordat tijdens het rekenproces de knoopnummering geoptimaliseerd kan
worden heeft het grootste knoopnummerverschil VE=ABS(i - j) invloed

op de omvang van het geheugengebruik en de rekentijd.
Met KN het aantal knopen is de grootte van de benodigde
systeemstijfheidsmatrix: 9*KN*(VE+1) voor een 2- dimensionaal
raamwerk en 36*KN*(VE+1) voor een 3- dimensionaal raamwerk.
Het gevolg van deze automatische hernummering is vaak een aanzienlijk
kleinere stijfheidsmatrix; waardoor de benodigde rekentijd aanzienlijk
korter kan worden.
Soms kost echter de hernummering van de knopen zoveel extra tijd dat
geen tijdwinst behaald wordt of zelfs verloren gaat; blijft echter het
kleinere geheugengebruik over.
Daarom kan via het afvinkvakje bepaald worden of al of niet tot
hernummering van de knopen overgegaan moet worden.
Voor de berekening van Eigenfrequenties is de mogelijkheid van
hernummering van de knopen niet van toepassing.
Let op!!
De automatische knoophernummering kan alleen worden uitgevoerd als
het raamwerk uit één geheel bestaat.
In onderstaand 3D voorbeeld bestaat het balkrooster uit 2 delen; de rood
gekleurde cluster van staven is niet gekoppeld aan de blauw gekleurde
cluster van staven.
De krachtswerking in de rode cluster is dus niet afhankelijk van de
krachtswerking in de blauwe cluster en vice versa.

Bij aangevinkt vakje "Optimalisatie knoophernummering" verschijnt voor
een gedeeld raamwerk dan de volgend foutmelding:

2.Voor het geval van geometrische NIET-lineaire berekeningen (2D en
3D) verschijnt onderstaand scherm:

Voor ALLE BASISbelastinggevallen en belastingCOMBINATIES
worden dan afzonderlijke berekeningen uitgevoerd; waarbij de
geometrisch-niet lineaire effecten in rekening worden gebracht.
Als het vakje
niet is aangevinkt, dan worden alle
belastingen vermenigvuldigd met de grootte van de ingevoerde
vermenigvuldigingsfactor.
Als bij één of meer BASISbelastinggevallen en/of
belastingCOMBINATIES bezwijken optreedt, als gevolg van te grote
geometrisch niet-lineaire effecten (zie verder ook: theoretische
achtergronden), dan wordt dit gemeld en dan verder geen rekenresultaten
getoond.
Door het aanvinken van
kan voor elke
BASISbelastinggeval en belastingCOMBINATIE de grootte van de
vermenigvuldigingsfactor voor de belastingen op het moment van
bezwijken, door te grote geometrisch niet-lineaire effecten (zie verder
ook: theoretische achtergronden), worden berekend.
Het punt van bezwijken treedt alleen op als het bezwijken optreedt bij een
vermenigvuldigingsfactor gelegen tussen de ingevoerde ‘Ondergrens’ en
‘Bovengrens’ voor de grootte van de vermenigvuldigingsfactor.

Indien, als gevolg van te grote geometrisch niet-lineaire effecten, het
raamwerk instabiel wordt dit gemeld; zie onderstaand voorbeeld:

3. Voor 2-dimensionale raamwerken en voor het geval van de
berekening van plastische scharnieren verschijnt onderstaand scherm:

Als voor het in rekening brengen van eventuele plastische scharnieren
gekozen is (zie Plastische scharnieren), dan kan slechts één
basisbelastinggeval tegelijk worden berekend.
In dit scherm moet daarom gekozen worden welk belastinggeval
berekend moet worden.

4. Zowel 2D als 3D:
Vermenigvuldiging belastingen bij geometrisch niet lineaire
berekeningen of de berekening van plastische scharnieren.
Teneinde op een eenvoudige wijze het effect te kunnen nagaan van een
grotere belasting (staafbelastingen, knoopbelastingen en eventueel bij het
eerste basis-belastinggeval eigengewicht) kan door het invoeren van een
vermenigvuldigingsfactor het totaal van alle belastingen vergroot (of
verkleind) worden. Bij de berekening van plastische scharnieren worden
alleen de door de gebruiker ingevoerde staaf- en knoopbelastingen met de

vermenigvuldigingsfactor vergroot; de grootte van de ingevoerde
plastische momenten blijven als staafeigenschappen constant.
Met behulp van het afkruisvakje
kan gekozen
worden voor de mogelijkheid om enerzijds een ondergrens en een
bovengrens voor de vermenigvuldigingsfactor op te geven en anderzijds
voor een enkele waarde voor de vermenigvuldigingsfactor.
Als het raamwerk instabiel wordt binnen de ingevoerde onder- en
bovengrens voor de vermenigvuldigingsfactor dan tracht het programma
het bezwijkpunt zo goed mogelijk te benaderen. Treedt al instabiliteit op
bij de ingevoerde ondergrens voor de vermenigvuldigingsfactor dan geeft
het programma een waarschuwing.
Afbreekcriterium bij geometrisch niet lineaire berekeningen
Omdat het een niet-lineaire berekening betreft moet de berekening plaats
vinden door middel van een iteratie-proces. Het moet daarom bekend zijn
hoe groot de toelaatbare fout is opdat het rekenproces gestopt kan
worden.
Het programma bepaalt in elke iteratiestap in welke staaf de grootste
normaalkracht aanwezig is en vergelijkt de afwijking hierin van de
huidige waarde ten opzichte van de waarde in de vorige iteratiestap.
Indien het verschil (absoluut) tussen deze twee waarden kleiner is dan het
bedoelde relatieve afbreekcriterium Δfout wordt het rekenproces gestopt.
met
Dfout is het afbreekcriterium
Ni,oud is de normaalkracht in staaf i bij voorgaande iteratiestap
Ni,nieuw is de normaalkracht in staaf i bij laatste iteratiestap
Nmax is de maximale normaalkracht in het gehele raamwerk
is het in te voeren relatieve afbreekcriterium:

Afbreekcriterium bij de berekening van plastische scharnieren of
elasto-plastische verende ondersteuningen.
Omdat het een niet-lineaire berekening betreft moet de berekening plaats
vinden door middel van een iteratie-proces. Het moet daarom bekend zijn
hoe groot de toelaatbare fout is opdat het rekenproces gestopt kan
worden.

Het programma bepaalt in elke iteratiestap de grootst optredende
vervorming van het raamwerk en vergelijkt de afwijking hierin van de
huidige waarde ten opzichte van de waarde in de vorige iteratiestap.
Indien het verschil (absoluut) tussen deze twee waarden kleiner is dan het
bedoelde relatieve afbreekcriterium Δfout wordt het rekenproces gestopt.
met
Dfout is het afbreekcriterium
Vi,oud is de verplaatsing in knoop i bij voorgaande iteratiestap
Vi,nieuw is de verplaatsing in knoop i bij laatste iteratiestap
Vmax is de maximale verplaatsing in het gehele raamwerk
is het in te voeren relatieve afbreekcriterium:

6. Voor het geval dat de ontwerpoptie is ingeschakeld verschijnt
onderstaand scherm (zie ook: 2D Ontwerpoptie en 3D Ontwerpoptie):
Hier kan ingevoerd worden hoeveel iteraties toegestaan zijn bij het
optimaliseren van de sterktes van de staven in relatie tot de vastgelegde
maximale en minimale spanningen. De begrenzing van het aantal iteraties
voorkomt dat het programma eeuwig blijft door rekenen.

De combinatie van een geometrisch niet-lineaire berekening (zie ook
Type berekening) en de ontwerpoptie is niet mogelijk.

Naast elkaar
Bij de aanwezigheid van meerdere schermen (tekst en/of grafics) worden
deze m.b.v. deze menu-ingang naast elkaar op de monitor geplaatst.
Door met de muis aan te klikken kan eenvoudig een scherm actief
worden gemaakt.
Verder kan het actieve scherm beeldvullend worden gemaakt door het
aanklikken met de muis van de knop rechts boven in het betreffende
scherm.

Achter elkaar
Bij de aanwezigheid van meerdere schermen (tekst en/of grafics) worden
deze m.b.v. deze menu-ingang achter elkaar op de monitor geplaatst.
Door met de muis aan te klikken kan eenvoudig een scherm actief
worden gemaakt.
Verder kan het actieve scherm beeldvullend worden gemaakt door het
aanklikken met de muis van de knop rechts boven in het betreffende
scherm.

Sluiten alle schermen
Met behulp van deze menu-ingang kunnen alle schermen op de monitor
worden gesloten.
Bedenk wel dat dit een onherroepelijke actie is. Bij de invoerschermen
heeft het gebruik van deze optie hetzelfde effect als het aanklikken van
de annuleerknop.
M.b.v. de functietoets F10 is deze functie ook snel via het toetsenbord te
bedienen.

Minimaliseren alle schermen
Met behulp van deze menu-ingang kunnen alle schermen op de monitor
worden geminimaliseerd. De schermen worden aan de voet van het
scherm in geminimaliseerde vorm geparkeerd; vanwaar ze handmatig
stuk voor stuk weer teruggebracht kunnen worden in hun normale of
gemaximaliseerde vorm.
M.b.v. de functietoets F11 is deze functie ook snel via het toetsenbord te
bedienen.
Zie ook: Normale grootte schermen

Alle schermen normale grootte
Met behulp van deze menu-ingang kunnen alle schermen op de monitor
worden teruggebracht tot de normale grootte.
M.b.v. de functietoets F12 is deze functie ook snel via het toetsenbord te
bedienen.
Zie ook: Minimaliseren alle schermen

Invoer van staafbelastingen; 2 dimensionaal
Met behulp van deze menu-ingang kunnen de staafbelastingen per
BASISbelastinggeval worden ingevoerd.

Het gebruik van deze menu-ingang is FACULTATIEF
Het is mogelijk de volgende 7 typen staafbelastingen in te voeren:
a. Verdeelde belasting
b. Blokbelasting
c. Driehoeksbelasting
d. Willekeurige belasting
e. Geconcentreerde puntlast
f. Geconcentreerd moment
g. Temperatuurbelasting
Indien bij het hoofdmenu Staafeigenschappen/sterkte gekozen is voor de
optie Voorgespannen beton (EC2) dan kan via dit scherm de ligging en
grootte van de voorspanning ook worden ingevoerd met een
voorspannings ‘wizard’
Per staaf kunnen meerdere typen en meerdere aantallen staafbelastingen
worden opgegeven; uitgezonderd ad. g. waarbij maar één
temperatuurbelasting per staaf toegestaan is (meerdere
temperatuurbelastingen op een staaf is niet zinvol). Deze beperking geldt

ook voor de willekeurige belasting; hiervan kan er per staaf ook maar één
worden opgegeven.
Alle staafbelastingen kunnen voor elk BASISbelastinggeval en per
staafbelasting apart worden geactiveerd of gedeactiveerd.
Een gedeactiveerde staafbelasting wordt in de berekening NIET
meegenomen. Op deze wijze kan snel geschakeld worden tussen het wel
of niet aanwezig zijn van een staafbelasting en het effect daarvan
berekend worden.
Alle staafbelastingen staan direct op de as van de betreffende staaf.
Dit houdt in dat de totale belasting op een staaf afhankelijk is van de
grootte van de belasting per strekkende meter en de werkende lengte
van de belasting gemeten langs de as van de staaf.
Waar de richting van de belasting wordt gevraagd kan dit per belasting
worden vastgelegd resp. ten opzichte van het globale assenstelsel of het
lokale assenstelsel. Deze hoek is dus gedefinieerd ten opzichte van de Xas rechtsdraaiend naar de positieve Y- as. De belastingen mogen onder
elke willekeurige hoek op de staaf werken.
Waar de plaats van de belasting wordt gevraagd is dit alleen vastgelegd
ten opzichte van het lokale staafassenstelsel. Dit komt neer op de afstand
langs de staafas gemeten vanaf beginknoop I.
Ook door de keuze van het teken van de hoek en het teken voor de
waarde van de belasting is het mogelijk de richting van de belasting te
sturen.
Het opgeven van de hoek waaronder de verschillende typen
staafbelastingen werken t.o.v. het globale assenstelsel is eenvoudiger; de
kans op fouten is geringer. De reden hiervoor is dat de richtingen van de
lokale staafassenstelsel per staaf uniek zijn en afhankelijk van de
volgorde van knoopnummering.
Hebben de belastingen een directe koppeling met de zwaartekracht (zoals
vaak het geval is) dan is de eenvoudigste wijze van invoer van de hoek
van de staafbelastingen door dit te doen t.o.v. het globale assenstelsel
(alles onder 90 graden, d.w.z. in de richting van de positieve globale Yas).
Bij b.v. alzijdige waterbelastingen werkt de belasting daarentegen altijd
loodrecht op de staafas; het invoeren van de hoek van de staafbelasting
t.o.v. het lokale staafassenstelsel ligt dan voor de hand.

In onderstaande figuur wordt het principe van het globale en lokale
assenstelsel getoond:

Het globale assenstelsel is het unieke assenstelsel waarin alle
knoopcoördinaten zijn vastgelegd.
Elke staaf heeft zijn eigen lokale assenstelsel. De lokale x-as loopt langs
de staafas van knoop i naar knoop j en is daarmee afhankelijk van de
volgorde waarin de knopen aan de staaf genummerd zijn.
Beide assenstelsel zijn rechtsdraaiend (geeft de positieve richting van de
Y-as t.o.v. de X-as m.b.v. de bekende kurkentrekkerregel
De geconcentreerde puntlast grijpt op een willekeurig punt op de staaf
aan onder een willekeurige hoek.
De verdeelde belasting sluit de gelijkmatig verdeelde belasting in; 2
maal dezelfde waarde intypen.
Een blokbelasting is een slechts plaatselijk op de staaf aanwezige
verdeelde belasting
Ook het teken van het geconcentreerde moment volgt het globale
assenstelsel, d.w.z. de positieve waarde loopt in de richting van de globale
positieve X- as naar de positieve Y- as.
Bij een driehoeksbelasting is de waarde bij de beide knopen gelijk aan
nul. Ergens op de staaf wordt het maximum bereikt (Xmax > 0 en Xmax
< lengte staaf).
Bij een willekeurige belasting kan als het ware een aantal aansluitende
blokbelastingen in één keer achter elkaar worden ingevoerd, door
maximaal op 10 plaatsen op de staaf een grootte voor de verdeelde
belasting worden ingevoerd. Tussen deze ingevoerde waarden wordt dan
lineair geïnterpoleerd.
Door deze 6 belastingtypen per staaf te combineren kan men als het ware
nieuwe typen scheppen.

Alle hoeken hebben een vooraf ingestelde waarde van 90 graden, welke
door de gebruiker natuurlijk veranderd kunnen worden.
Bij een staaf die verend elastisch is ondersteund (bedding) kan als
staafbelasting alleen de verdeelde belasting worden gebruikt; het
programma is beveiligd als hier tegen worden gezondigd (foutmelding).
Als bij het plotten van de staafbelastingen het raamwerk beeldvullend
wordt afgebeeld (de schaal van de globale X-as en Y-as is dan meestal
verschillend) en b.v. de staafbelasting een hoek van 90 graden maakt t.o.v.
de lokale staafas lijkt de belasting vaak niet haaks op de staafas te staan.
Door het raamwerk niet beeldvullend af te beelden (de globale X-as en Yas hebben dan dezelfde schaal) is de afbeelding wel correct. Bij het
beeldvullend zijn van de raamwerkconstructie wordt de constructie en dus
ook de staafbelastingen, waarvan de hoeken gedefinieerd zijn t.o.v. de
lokale staafas, vertekend weergegeven.
Hoe de belasting in te voeren als de staven EXCENTRISCH zijn
aangesloten ?
De staafbelastingen kunnen alleen werkzaam zijn op het elastische deel
van de staaf. Het deel tussen de knoop en het elastische deel kan niet
direct worden belast. In het bijzondere geval dat hieraan toch behoefte
bestaat zal dit door de gebruiker zelf verzorgt moeten worden, door het
vertalen naar puntlasten op de knoop en het elastische deel.
Door het opgeven van excentriciteiten kan de lengte anders worden dan
de afstand tussen de coördinaten van de ingevoerde knopen. Bij het
opgeven van de plaats van de belasting moet hiermee rekening worden
gehouden. Het programma waarschuwt als de belasting buiten het
elastische deel wordt opgegeven.
In plaats van ten opzichte van de knoopcoördinaat van de beginknoop
moeten de belastingen nu worden opgegeven ten opzichte van de
overgang van het excentrische deel naar het elastische deel.
Iets over de werking van het programma
Bij dit raamwerkprogramma volgens de verplaatsingsmethode worden
naar het rekenhart toe de eigenschappen van de staven en belastingen in
de knopen geconcentreerd. Als basisonbekenden worden de
knoopverplaatsingen (in X- en Y-richting) en de hoekverdraaiingen van
de knopen door het programma berekend. Met deze onbekenden als
uitgangspunt wordt door terugsubstitutie de krachtsverdeling in de staaf
(normaal- , dwarskracht en moment) direct naast de knoop berekend.

Vervolgens wordt achteraf (postprocessing) de krachtsverdeling in de
gehele staaf bepaald (momenten- , dwarskracht- en
normaalkrachtenlijnen).
Uit het bovenstaande volgt dat de ingevoerde staafbelastingen in eerste
instantie omgezet moeten worden tot knoopbelastingen (dit wordt door
het programma geheel zelfstandig verzorgd).
Naast het type belasting is de aard van de overdracht naar de knopen ook
afhankelijk van de aansluitstijfheid van de staaf aan de knoop.
Als van een staaf de beide aansluitingen vast en/of zuiver scharnierend
zijn dan worden voor de prismatische staven exacte analytische formules
voor de afdracht naar de knopen gebruikt. Is daarentegen in een staaf een
rotatie- of translatieveer aanwezig dan wordt alleen de puntlast en het
moment exact volgens analytische formules verwerkt. Voor de andere
typen staafbelasting (verdeelde-, blok-, willekeurige en
driehoeksbelasting) vindt een numerieke integratie plaats volgens de
analytische oplossing van de puntlast. Dit zijn dus benaderde oplossing
(100 integratiepunten).
Bij niet prismatische staven zijn alle staaf belastingen anders dan punten momentbelastingen numerieke benaderingen.
In de diverse schermen voor de invoer van staafbelastingen is een
interface naar Microsoft Excel aanwezig.
Opties
M.b.v. de knop
kunnen in één handeling ALLE
ingevoerde staafbelastingen (voor van nul verschillende waarden) voor de
zekerheid geactiveerd worden.
Met behulp van de knop
kan snel een mobiel laststelsel,
bestaande uit puntlaten, worden gegenereerd; zie verder Mobiel
puntlastenstelsel
M.b.v. de knop
kunnen staafbelastingen
toegevoegd worden van het ene BASISbelastinggeval naar een ander
BASISbelastinggeval.
Indien het vakje
is aangevinkt dan worden voor
ALLE aanwezige typen staafbelastingen de betreffende staafbelastingen
van het ene BASISbelastinggeval naar een ander BASISbelastinggeval
toegevoegd.
Indien het vakje
NIET is aangevinkt dan worden
alleen de staafbelastingen van het geopende invoerscherm, van het

betreffende staafbelastingtype, van het ene BASISbelastinggeval naar een
ander BASISbelastinggeval toegevoegd.
Zonder een geopend invoerscherm voor een bepaald staafbelastingtype
verschijnt bij het aanklikken van
de volgende
mededeling:

Zie verder ook: Knoopbelastingen en Achtergronden theorie

Verdeelde staafbelastingen; 3 Dimensionaal
Met behulp van deze menu-ingang kunnen verdeelde staafbelastingen per
BASISbelastinggeval worden ingevoerd. Voor
temperatuurstaafbelastingen zie verder Temperatuurstaafbelastingen 3D ,
voor PUNTstaafbelastingen Puntstaafbelastingen 3D, voor willekeurig
gevormde staafbelasting Willekeurige staaf belastingen 3D)
Het gebruik van deze menu-ingang is FACULTATIEF

Alle staafbelastingen kunnen voor elk BASISbelastinggeval en per
staafbelasting apart worden geactiveerd of gedeactiveerd door het

afvinken van vakjes in de kolom;
.
Een gedeactiveerde staafbelasting wordt in de berekening NIET
meegenomen. Op deze wijze kan snel geschakeld worden tussen het wel
of niet aanwezig zijn van een staafbelasting en het effect daarvan
berekend worden.
Zowel bij de numerieke als grafische uitvoer wordt ter
herinnering/waarschuwing vermeld als staafbelasting(en) niet actief zijn.
Verder wordt in de linker kolom de cel gekleurd als
voor het geval
in de betreffende rij 1 of meer van nul verschillende waarden zijn
ingevoerd en de belasting als actief is gemarkeerd.
Verder wordt in de linker kolom de cel gekleurd als
voor het geval
in de betreffende rij 1 of meer van nul verschillende waarden zijn
ingevoerd en de belasting als NIET actief is gemarkeerd.

Lokale staafassen en het globale assenstelsel
De richting van de belasting kan per staaf worden vastgelegd resp. ten
opzichte van het globale assenstelsel of het lokale assenstelsel. De
belastingen werken in de richting van de betreffende as (globaal of
lokaal).
Alle staafbelastingen staan direct op de as van de betreffende staaf.
Dit houdt in dat de totale belasting op een staaf afhankelijk is van de
grootte van de belasting per strekkende meter en de werkende lengte
van de belasting gemeten langs de as van de staaf.
Het opgeven van de verdeelde staafbelastingen t.o.v. het globale
assenstelsel is eenvoudiger; de kans op fouten is geringer. De reden
hiervoor is dat de richtingen van de lokale staafassenstelsel per staaf
uniek zijn en o.a. afhankelijk van de volgorde van de volgorde van
knoopnummering.
Hebben de belastingen een directe koppeling met de zwaartekracht (zoals
vaak het geval is) dan is het logisch de richting van de staafbelastingen te
definiëren t.o.v. het globale assenstelsel.
Bij b.v. alzijdige waterbelastingen werkt de belasting daarentegen altijd
loodrecht op de staafas; het invoeren van de hoek van de staafbelasting
t.o.v. het lokale staafassenstelsel ligt dan voor de hand.
De verdeelde belasting sluit de gelijkmatig verdeelde belasting in; 2 maal
dezelfde waarde intypen.
In onderstaande figuur wordt het principe van het globale en lokale
assenstelsel getoond:

Het globale assenstelsel is het unieke assenstelsel waarin alle
knoopcoördinaten zijn vastgelegd.

Elke staaf heeft zijn eigen lokale assenstelsel. De lokale X-as loopt langs
de staafas van beginknoop i naar eindknoop j en is daarmee afhankelijk
van de volgorde waarin de knopen aan de staaf genummerd zijn. Verder
kan de staafas nog geroteerd worden over de hoek β. Als de verdeelde
belasting gekoppeld is aan het lokale assenstelsel dan draait deze mee met
de hoek β.
Beide assenstelsel zijn rechtsdraaiend (kurkentrekkerregel).
Voor een diepgaander beschrijving van de assenstelsels zie: Definitie
lokaal assenstelsel
In onderstaande figuren wordt weergegeven hoe de verdeelde
staafbelastingen in de verschillende richtingen op een staaf werken:
Belastingen t.o.v GLOBALE assenstelsel

Verdeelde belasting in GLOBALE X-richting

Verdeelde belasting in GLOBALE Y-richting

Verdeelde belasting in GLOBALE Z-richting

Belastingen t.o.v LOKALE assenstelsel

Verdeelde belasting in LOKALE X-richting

Verdeelde belasting in LOKALE Y-richting

Verdeelde belasting in LOKALE Z-richting

Als bij Staafeigenschappen (tweede blad); 3 dimensionaal door invoer
van de variabel BETA de rotatiehoek rondom de staafas wijzigt, dan
draait ook de ingevoerde staafbelasting rondom de staafas met BETA
mee; mits de staafbelasting is gedefinieerd t.o.v. het lokale
staafassenstelsel.
Als de staafbelasting gedefinieerd is t.o.v. het globale systeemassenstelsel
dan wordt de richting van de staafbelasting niet beïnvloedt door de
waarde van BETA.
Onderstaand een eenvoudig voorbeeld:

Voor beide staven Beta = 45 graden.

Voor staaf nr.1 is de staafbelasting gedefinieerd t.o.v. het lokale
staafassenstelsel; voor staaf nr. 2 t.o.v. het globale systeem assenstelsel.

Voor staaf (1) werkt de staafbelasting onder 45 graden; in richting van de
gedraaide lokale Z-richting (Beta = 45 graden)
Voor staaf (2) werkt de staafbelasting in de globale Z-richting (niet
beïnvloed door de grootte van lokale draaiingshoek Beta).

Conversie van staafbelastingen m.b.v. de projectie-optie.
M.b.v. het vakje
kan de optie worden ingeschakeld
voor het omzetten van belastingen volgens een projectie vanuit resp. het
Y-Z vlak (QX--Xas), X-Z vlak ((QY--Yas) en X-Y vlak ((QZ--Zas) naar
de standaard belasting welke langs de staafas werkt. Deze optie kan
handig zijn bij het omrekenen van b.v. sneeuw- en windbelastingen naar
de standaard staafbelasting welke langs de staafas gedefinieerd dienen te
zijn. Deze optie heeft alleen invloed tijdens het invoeren van de
staafbelastingen.

Conversie van projectie in YZ vlak naar belasting langs de staafas
werkende in de globale X- richting.

Indien een drukknop niet ingedrukt is dan vindt geen conversie plaats.

In bovenstaand plaatje is voor staaf nr. 22 en 23 de belasting (QX--Xas)
vanuit de projecties in het YZ vlak geconverteerd naar de belasting langs
de staaf as. De hoek van de belasting is na de conversie altijd gedefinieerd
t.o.v. het globale assenstelsel.
Twee bijzondere gevallen zijn aanwezig:
- een projectie met een lengte van nul geeft na conversie ook een
belasting ter grootte van nul.
- een projectie met een lengte ter grootte van de lengte van de staaf geeft
na conversie geen verandering in de grootte van de staafbelasting.
Als de betreffende knop weer door nogmaals klikken in de niet ingedrukte
vorm wordt gezet, dan worden de oorspronkelijke waarden weer getoond
(zolang het scherm niet gesloten wordt en daarna heropend).

Conversie van projectie in XZ vlak naar belasting langs de staafas
werkende in de globale Y- richting.

Indien een drukknop niet ingedrukt is dan vindt geen conversie plaats.

In bovenstaand plaatje is voor staaf nr. 22 en 23 de belasting (QY--Yas)
vanuit de vanuit de projecties in het XZ vlak geconverteerd naar de
belasting langs de staaf as. De hoek van de belasting is na de conversie
altijd gedefinieerd t.o.v. het globale assenstelsel.
Twee bijzondere gevallen zijn aanwezig:
- een projectie met een lengte van nul geeft na conversie ook een
belasting ter grootte van nul.
- een projectie met een lengte ter grootte van de lengte van de staaf geeft
na conversie geen verandering in de grootte van de staafbelasting.
Als de betreffende knop weer door nogmaals klikken in de niet ingedrukte
vorm wordt gezet, dan worden de oorspronkelijke waarden weer getoond
(zolang het scherm niet gesloten wordt en daarna heropend).

Conversie van projectie in XY vlak naar belasting langs de staafas
werkende in de globale Z- richting.

Indien een drukknop niet ingedrukt is dan vindt geen conversie plaats.

In bovenstaand plaatje is voor staaf nr. 22 en 23 de belasting (QZ--Zas)
vanuit de vanuit de projecties in het XY vlak geconverteerd naar de
belasting langs de staaf as. De hoek van de belasting is na de conversie
altijd gedefinieerd t.o.v. het globale assenstelsel.
Twee bijzondere gevallen zijn aanwezig:
- een projectie met een lengte van nul geeft na conversie ook een
belasting ter grootte van nul.
- een projectie met een lengte ter grootte van de lengte van de staaf geeft
na conversie geen verandering in de grootte van de staafbelasting.
Als de betreffende knop weer door nogmaals klikken in de niet ingedrukte
vorm wordt gezet, dan worden de oorspronkelijke waarden weer getoond.

Afstand van het aangrijpingspunt van de verdeelde
staafbelasting t.o.v. het dwarskrachtcentrum van de
doorsnede van de betreffende staaf

Als het aangrijpingspunt van de belasting niet samenvalt met het
dwarskrachtencentrum dan creëert de belasting ook een wringmoment.
Voor profielen welke symmetrisch zijn rondom de betreffende buigingsas
valt het dwarskrachtcentrum samen met het zwaarte punt; voor niet
symmetrische profielen is dit niet het geval.
Voorbeeld van een symmetrisch profiel:

Staafbelasting is georiënteerd in de richting van het lokale
staafassenstelsel

Staafbelasting is georiënteerd in de richting van het globale assenstelsel
Voorbeeld van een asymmetrisch profiel:

Het dwarskrachtcentrum, voor een belasting in de richting van de Z-as,
valt hier niet samen met zwaartepunt.
In de laatste 3 kolommen van de invoertabel kunnen waarden voor de
afstand van het aangrijpingspunt van de belasting tot het
dwarskrachtrcentrum (DC) worden ingevoerd (met het juiste teken: plus
of min);
t.o.v. resp. de lokale of globale Xas, Yas en Zas; zie onderstaande
afbeelding ter illustratie:

Of de DC-waarden t.o.v. het globale systeemassenstelsel of t.o.v. de
lokale staafassenstelsels gedefinieerd zijn is afhankelijk van de gemaakte
keuze in de kolom ‘Globaal’ van de invoertabel; zie onderstaande
afbeelding ter illustratie:

Als de geometrie van het raamwerk gegenereerd is m.b.v. de ‘wizard
liggers en kolommen’, dan wordt getoond de knop
getoond.
Als op deze knop wordt geklikt opent zich het onderstaande scherm:

Door te klikken op de knop
van staven getoond.

wordt alleen de betreffende verzameling

M.b.v. de knop
kunnen gelijksoortige verdeelde
staafbelastingen vanaf één staaf naar meerdere staven worden gekopieerd
(b.v. volgens de weergegeven verzamelingen van specifieke staven).

Iets over de werking van het programma
Bij dit raamwerkprogramma volgens de verplaatsingsmethode worden
naar het rekenhart toe de eigenschappen van de staven en belastingen in
de knopen geconcentreerd. Als basisonbekenden worden de
knoopverplaatsingen (in X- Y- en Z-richting) en de drie
hoekverdraaiingen van de knopen door het programma berekend. Met
deze onbekenden als uitgangspunt wordt door terugsubstitutie de
krachtsverdeling in de staaf (normaal- , dwarskrachten en momenten)
direct naast de knoop berekend.

Vervolgens wordt achteraf (postprocessing) de krachtsverdeling in de
gehele staaf bepaald (momenten- , dwarskracht- en
normaalkrachtenlijnen).
Uit het bovenstaande volgt dat de ingevoerde staafbelastingen in eerste
instantie omgezet moeten worden tot knoopbelastingen (dit wordt door
het programma geheel zelfstandig verzorgd).
Naast het type belasting is de aard van de overdracht naar de knopen ook
afhankelijk van de aansluitstijfheid van de staaf aan de knoop.
De staaf kan ofwel vast ofwel zuiver scharnierend aangesloten zijn.
Door met de rechter muisknop op dit invoerscherm the klikken wordt een
‘wizard’ geopend waarmee, met als invoergrootheid een constante
versnelling, een verdeelde staafbelasting worden gegenereerd vanuit de
bij Staafeigenschappen (1e blad) ingevoerde waarde voor het oppervlak
en soortelijke massa van de betreffende staaf.
M.b.v. de knop
Sneeuwbelasting kunnen
sneeuwbelastingen overeenkomstig Eurocode EN 1993-1-3 worden
berekend en ingevoerd.
M.b.v. de knop
Windbelastingen wordt hulp geboden
bij de bepaling van de grootte van windbelastingen overeenkomstig EN
1991-1-4.
In het numerieke invoerscherm kan via de knop
op een aantal
staven verdeelde belastingen automatisch worden gegenereerd.
M.b.v. de knop
Kopieer data van staaf naar staven
kunnen de staafbelastingen, per BASISbelastinggeval, op een zekere staaf
in één keer naar een combinatie van andere staven worden gekopieerd.
Sluiten van het scherm
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
aangebrachte wijzigingen bewaard.

dan worden alle

Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden
aangebrachte wijzigingen NIET bewaard. De voor het openen van dit
scherm aanwezige data wordt dan hersteld tot de oorspronkelijke inhoud.
Het invoerscherm ondersteunt: ”drag and drop” en “copy paste”
mogelijkheden voor de invoer van data, ondersteunt ”Undo/Redo”
functionaliteit en interface naar Microsoft Excel.

Zie verder ook: Knoopbelastingen en Achtergronden theorie

Invoer aardbevingsbelasting volgens NEN-EN
1998-1
(van NEN-EN 1998-1 is {nog) geen Nederlandse vertaling beschikbaar)
Let op: deze optie is redelijk geavanceerd; de rekentijden zijn ook relatief groot

Let op:
Bij het in rekening brengen van aardbevingen worden de massa’s van de staven in rekening
gebracht.

Data t.b.v elastisch response-spectrum
M.b.v. dit invoerscherm kunnen de gegevens, voor het uitvoeren van de effecten van een
aardbeving overeenkomstig Eurocode NEN-EN 1998-1, worden ingevoerd.

Voor een beschrijving van de bodemtypes zie onderstaande tabel:

Terug naar top
Art. 3.2.2.2 (2)P

“If the earthquakes that contribute most to the seismic hazard defined for the site for the purpose
of probabilistic hazard assessment have a surface-wave magnitude, Ms, not greater
than 5,5, it is recommended that the Type 2 spectrum is adopted.” Voor gebieden met een hoog
niveau voor de aardbevingsbelasting geldt dus een type 1 spectrum; voor een laag niveau een type
2 spectrum.
De 2 spectra types (type 1 en type 2) worden beschreven door de parameters: S, TB(s), TC(s),
TD(s)
De standaardwaarden staan in tabel 3.2 en 3.3 van EN 1998-1 vermeld; zie onderstaand:

for regions of high and low seismicity
M.b.v. de knop

kunnen zo nodig, overeenkomstige de

betreffende nationale bijlage bij EN 1998-1, de standaardwaarden voor deze parameters worden
aangepast.

Zie verder ook Aanpassen parameters spectra.

Terug naar top
lower bound factor for the horizontal design spectrum β

Terug naar top
behaviour factor q
“factor used for design purposes to reduce the forces obtained from a linear analysis, in order to
account for the non-linear response of a structure, associated with the material, the structural
system and the design procedures”
Onderstaand enige fragmenten uit EN 1998-1 in relatie tot de gedragsfactor:
2.2.2 Ultimate limit state
“(2) The resistance and energy-dissipation capacity to be assigned to the structure are related to
the extent to which its non-linear response is to be exploited. In operational
terms such balance between resistance and energy-dissipation capacity is characterised by the
values of the behaviour factor q and the associated ductility classification, which
are given in the relevant Parts of EN 1998. As a limiting case, for the design of structures
classified as low-dissipative, no account is taken of any hysteretic energy
dissipation and the behaviour factor may not be taken, in general, as being greater than the value
of 1,5 considered to account for overstrengths. For steel or composite steel
concrete buildings, this limiting value of the q factor may be taken as being between 1,5 and 2
(see Note 1 of Table 6.1 or Note 1 of Table 7.1, respectively). For dissipative
structures the behaviour factor is taken as being greater than these limiting values accounting for
the hysteretic energy dissipation that mainly occurs in specifically
designed zones, called dissipative zones or critical regions.”
3.2.2.5 Design spectrum for elastic analysis

“(6) For the vertical component of the seismic action a behaviour factor q up to to 1,5 should
generally be adopted for all materials and structural systems.
(7) The adoption of values for q greater than 1,5 in the vertical direction should be justified
through an appropriate analysis.”
4.2.3 Criteria for structural regularity
4.2.3.1 General
“(2) - the value of the behaviour factor q, which shall be decreased for buildings non-regular in
elevation (see 4.2.3.3).

(7) For non-regular in elevation buildings the decreased values of the behaviour factor are given
by the reference values multiplied by 0,8.”
5 SPECIFIC RULES FOR CONCRETE BUILDINGS

5.3.3 Behaviour factor
“(1) A behaviour factor q of up to 1,5 may be used in deriving the seismic actions, regardless of
the structural system and the regularity in elevation.”

6 SPECIFIC RULES FOR STEEL BUILDINGS

7 SPECIFIC RULES FOR COMPOSITE STEEL – CONCRETE
BUILDINGS

8 SPECIFIC RULES FOR TIMBER BUILDINGS

Terug naar top

importance factor γ1
“factor which relates to the consequences of a structural failure”

Terug naar top
M.b.v. de knop
kan het betreffende elastische response spectrum worden getoond.

Verticaal is de dimensieloze grootheid Sd(T)/ag afgebeeld; horizontaal de trillingsperiode T [s]
Sd(T) is het ontwerpspectrum voor een elastische analyse [m/s2].

ag is de ontwerp grondversnelling op type A bodem [m/s2].
Zie verder ook Achtergronden theorie (paragraaf 7)
3.2.2.3 Vertical elastic response spectrum

Terug naar top

Overige gegevens
agR = reference peak ground acceleration on type A ground

Voor een overzicht van de grootte van de referentie piek bodemversnelling
(agR) in diverse nationale bijlagen zie b.v.: Overzicht van seismische
zones in bouwvoorschriften in de context van Eurocode 8

Terug naar top
M.b.v. de knop
kunnen eventueel
geconcentreerde massa’s voor bepaalde knopen ingevoerd worden.

Hier wordt ingevoerd van hoeveel Eigenmodes extra uitgebreide uitvoer kan worden getoond.
Tussen haakjes wordt aangegeven hoeveel Eigenmodes maximaal beschikbaar zijn (afhankelijk
van het aantal vrijheidsgraden van het betreffende raamwerk).
Dit heeft alleen effect als het vakje

is aangevinkt.

De uitgebreide uitvoer omvat de onderstaande specialistische informatie van in dit geval 5
Eigenmodes; alle Eigenmodes worden echter berekend en gebruikt (zie ook Achtergronden

theorie (paragraaf 7)):

Uitgebreide uitvoer
*** UITVOER berekening Eigenfrequenties
Consistente massamatrix

Eigenmode nr. 1
Eigenwaarde= 1.67443E-04
Natuurlijke periode= 8.13042E-02 [s]
Cirkelfrequentie= 7.72799E+01 [rad/s]
Frequentie = 1.22995E+01 [Hz]
De Eigenvectoren zijn:
Knoop nr.
phiY [rad]

Ux

Uy

Uz

phiX [rad]

phiZ [rad]

-------+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+----------1

0.00000E+00

-2.82336E-01
2
3

0.00000E+00

2.31432E-16

2.90027E-01

2.88544E-02

5.68250E-01

3.99898E-02

1.44272E-02

-2.84125E-01

-2.19389E-01

0.00000E+00

0.00000E+00

-1.45013E-01

-2.61937E-01

0.00000E+00

6.87461E-16

1.99949E-02

4

-3.98692E-01

-1.57905E-01
5

-4.73845E-01

7

-3.98692E-01

4.08457E-16

1.00000E+00

-5.17856E-15

-2.40550E-16

9.47691E-01

-2.09048E-02

-6.20201E-16

7.97384E-01

-3.59768E-02

5.68250E-01

-3.99898E-02

2.90027E-01

-2.88544E-02

0.00000E+00

0.00000E+00

-1.79884E-02

-2.84125E-01

-6.43061E-16

-1.99949E-02

-1.45013E-01

2.61937E-01
11

2.09048E-02

-1.04524E-02

2.19389E-01
10

9.47691E-01

1.04524E-02

-4.73845E-01

1.57905E-01
9

3.59768E-02

-3.26148E-15

8.25982E-02
8

9.49167E-16

-5.00000E-01

5.57555E-17

7.97384E-01

1.79884E-02

-8.25982E-02
6

9.97648E-16

-2.70719E-16

-1.44272E-02

0.00000E+00

2.82336E-01

0.00000E+00

0.00000E+00

Enzovoorts

*** Richting afhankelijke modale
participatiefactoren
(gebaseerd op geschaalde Eigenvectoren met maximale waarde van één)

Modaal nr.

X-richting

Y-richting

Z-richting

-----------+------------------+------------------+------------1

-5.12435E-01

2.48615E-16

1.02487E+00

2

-5.86498E-01

7.33123E-01

-2.93249E-01

3

-4.56656E-15

6.65791E-16

7.60812E-15

4

-3.28157E-15

4.04493E-15

-7.56166E-16

5

1.74613E-01

-1.34834E-15

-3.49226E-01

6

-2.44249E-01

3.05311E-01

-1.22124E-01

7

-8.81618E-15

-4.32911E-15

2.10639E-15

8

5.70530E-01

5.70530E-01

2.85265E-01

9

-8.49138E-17

8.82547E-16

7.71184E-16

10

-1.60117E-01

2.62399E-15

3.20234E-01

....

............

............

............

Enzovoorts
Hier wordt per Eigenmode de grootte weergegeven van de
participatiefactoren in relatie tot de seismische component in X-,
Y- en Z-richting.
De relatieve grootte van de modale participatiefactoren bepaald de
predominante richting in de betreffende Eigenmode.

De grootte van de verschillende waarden is afhankelijk van hoe de
Eigenvectoren geschaald zijn (in het programma gebeurd dit op een
maximale waarde van 1).

*** Uitvoer modale effectieve massa's
(Totaal van modale effectieve massa's in elke richting ongeveer gelijk aan de totale
massa van het raamwerk)

Modaal nr.
[-]

X-richting
[kg]

Y-richting
[%]

[kg]

Z-richting
[%]

[kg]

[%]
----------+-------------------+--------------------+-----------------1

1.87472E+04

16.857

4.41279E-27

0.000

7.49886E+04

2.87177E+04

25.822

4.48715E+04

40.727

7.17944E+03

1.68519E-24

0.000

3.58216E-26

0.000

4.67761E-24

9.99550E-25

0.000

1.51867E-24

0.000

5.30733E-26

2.25141E+03

2.024

1.34246E-25

0.000

9.00565E+03

5.50432E+03

4.949

8.60050E+03

7.806

1.37608E+03

3.57414E-24

0.000

8.61805E-25

0.000

2.04027E-25

4.21456E+04

37.896

4.21456E+04

38.253

1.05364E+04

5.88869E-28

0.000

6.36117E-26

0.000

4.85711E-26

7.95591E+02

0.715

2.13668E-25

0.000

3.18236E+03

........... .......

...........

65.616
2
6.282
3
0.000
4
0.000
5
7.880
6
1.204
7
0.000
8
9.219
9
0.000
10
2.785
....

........... .......

.......
Enzovoorts
Hier wordt per Eigenmode de grootte weergegeven van de modale
effectieve massa’s in X-, Y- en Z-richting.
Tevens is weergegeven welk percentage dit van de totale massa is.
In het programma worden ALLE effectieve massa’s in rekening
gebracht (alle Eigenmodes).

Opmerking: De grootte van de verschillende waarden is
onafhankelijk van hoe de Eigenvectoren geschaald zijn.

*** Modale piekreactiekrachten
Modaal nr.
richting

X-richting

Sa(Tn)

Y-richting

Sa(Tn)

[m/s2]

[kN]

[m/s2]

Z-

[-]

Sa(Tn)

[kN]

[kN]
[m/s2]

-------------+-----------------------+-----------------------+---------------------1
5.62415E+01
2
4.87954E+00
3
2.40964E-27
4
2.32301E-29
5
3.54384E+00
6
5.09409E-01
7
7.21651E-29
8
3.70694E+00
9
1.66303E-29
10
1.06295E+00
....

3.12453E+01

1.667E+00

7.35465E-30

1.667E+00

1.510E+00

6.77713E+01

1.510E+00

1.145E+00

4.10073E-29

1.145E+00

9.727E-01

1.47715E-27

9.727E-01

8.745E-01

1.17395E-28

8.745E-01

8.226E-01

7.07513E+00

8.226E-01

7.860E-01

6.77385E-28

7.860E-01

7.818E-01

3.29506E+01

7.818E-01

7.609E-01

4.84000E-29

7.609E-01

7.422E-01

1.58595E-28

7.422E-01

7.500E-01
4.33737E+01
6.797E-01
1.92914E-27
5.151E-01
9.72224E-28
4.377E-01
1.96880E+00
3.935E-01
4.52808E+00
3.702E-01
2.80930E-27
3.537E-01
3.29506E+01
3.518E-01
4.48050E-31
3.424E-01
5.90527E-01
3.340E-01
...........

...........

...........
-------------+-----------------------+-----------------------+---------------------Totaal

1.23798E+02

1.18030E+02

7.24420E+01
Gecombineerde resultaten (CQC regel)
Totaal

6.39905E+01

7.62606E+01

5.68355E+01
SRSS regel; gecombineerd totaal: 1.14633E+02 [kN]

Bij een multi modale analyse worden alleen maximale waarden berekend
welke niet op hetzelfde tijdstip optreden.
De resultaten worden gecombineerd m.b.v. “Complete Quadratic Combination” regel (CQC).
Zie verder ook Achtergronden

theorie (paragraaf 7)

*** Basis belastinggeval nr. 3
Aardbevingsbelasting volgens EN 1998-1
(Geen enkele andere belasting)

*** Per Eigenmode modale krachten in de staven als gevolg
van aardbeving
Aardbevingsbelasting in X-richting
Eigenmode nr. 1
Normaal
Buiging

Buiging

Staaf nr.

Knoop nr.

M-y

M-z

[kN.m]

Dwars

Dwars

F-x

F-y

F-z

[kN]

[kN]

[kN]

Wringing
M-x
[kN.m]

[kN.m]

-------+---------+--------------+----------+----------+---------+----------+--------1
8.777E+00

1

-8.493E+01

3.003E+01

3.458E+01

1.241E+02
2

8.493E+01trek -9.008E+01 -3.003E+01 -3.458E+01

-5.382E+01
2

9.008E+01

1.100E+01
2

-3.804E+00

4.034E+00

1.345E+00

3.458E+01

5.382E+01 -1.100E+01
3
-5.584E+01

3.804E+00trek -4.034E+00 -1.345E+00 -3.458E+01

3

1.705E+01
3

-1.597E+01

1.694E+01

5.646E+00

3.458E+01

5.584E+01 -1.705E+01
4
-6.431E+01

1.597E+01trek -1.694E+01 -5.646E+00 -3.458E+01

4

4.246E+01
4

-8.148E+00

8.643E+00

2.881E+00

3.458E+01

6.431E+01 -4.246E+01
5
-6.863E+01

8.148E+00trek -8.643E+00 -2.881E+00 -3.458E+01
5.542E+01

5

5

-3.105E+00

3.294E+00

1.098E+00

3.458E+01

6.863E+01 -5.542E+01
6
-7.027E+01

3.105E+00trek -3.294E+00 -1.098E+00 -3.458E+01

6

6.036E+01
6

3.105E+00

-3.294E+00 -1.098E+00

3.458E+01

7.027E+01 -6.036E+01
7
-6.863E+01

-3.105E+00druk

7

3.294E+00

1.098E+00 -3.458E+01

5.542E+01
7

8.148E+00

-8.643E+00 -2.881E+00

3.458E+01

6.863E+01 -5.542E+01
8
-6.431E+01

-8.148E+00druk

8

8.643E+00

2.881E+00 -3.458E+01

4.246E+01
8

1.597E+01

-1.694E+01 -5.646E+00

3.458E+01

6.431E+01 -4.246E+01
9
-5.584E+01

-1.597E+01druk

9

1.694E+01

5.646E+00 -3.458E+01

1.705E+01
9

3.804E+00

-4.034E+00 -1.345E+00

3.458E+01

5.584E+01 -1.705E+01
10
-5.382E+01

-3.804E+00druk

10

4.034E+00

1.345E+00 -3.458E+01

1.100E+01

10

8.493E+01

-9.008E+01 -3.003E+01

3.458E+01

5.382E+01 -1.100E+01
11

-8.493E+01druk

9.008E+01

3.003E+01 -3.458E+01

-8.777E+00 -1.241E+02

etcetera
Dit betreft de staafkrachten bij de knoopaansluitingen per Eigenmode in
X-richting
Let op: de aard van het rekenproces heeft tot gevolg dat de lokale
normaalkracht en dwarskrachten in Y- en Z- richting over de lengte
constant zijn.
Bij doorlopende staven vindt dus een beperkte sprong over de knopen
plaats.
Aardbevingsbelasting in Y-richting
Eigenmode nr. 1
Normaal
Buiging

Buiging

Staaf nr.

Knoop nr.

M-y

M-z

F-x

Dwars
F-y

Dwars
F-z

Wringing
M-x

[kN]
[kN.m]

[kN]

[kN]

[kN.m]

[kN.m]

-------+---------+--------------+----------+----------+---------+----------+--------1

1

-8.307E-29

-1.466E-28

4.886E-29

2.970E-43

-1.278E-28 -3.834E-28
2
5.450E-29
2

8.307E-29trek

1.466E-28 -4.886E-29 -2.157E-43

1.635E-28
2

-1.254E-28

-1.915E-28

6.383E-29

1.869E-43

-5.450E-29 -1.635E-28
3

1.254E-28trek

1.915E-28 -6.383E-29 -1.999E-43

-4.124E-29 -1.237E-28
3
4.124E-29

3

-1.732E-29

-7.686E-29

2.562E-29

5.994E-44

1.237E-28
4

1.732E-29trek

7.686E-29 -2.562E-29 -5.225E-43

-7.967E-29 -2.390E-28
4
7.967E-29

4

-5.095E-29

-1.125E-28

3.751E-29

8.136E-43

2.390E-28
5

5.095E-29trek

1.125E-28 -3.751E-29 -2.447E-43

-1.359E-28 -4.078E-28
5
1.359E-28

5

2.688E-28

2.267E-28 -7.556E-29

4.523E-43

4.078E-28
6

-2.688E-28druk -2.267E-28

7.556E-29 -7.637E-43

-2.260E-29 -6.780E-29
6
2.260E-29

6

7

1.946E-28 -6.488E-29

6.870E-43

6.780E-29
7

7.471E-29

2.386E-28

-2.386E-28druk -1.946E-28

6.488E-29 -6.674E-43

2.241E-28
7

5.912E-29

4.226E-30 -1.409E-30

1.036E-42

-7.471E-29 -2.241E-28
8
7.683E-29
8

-5.912E-29druk -4.226E-30

1.409E-30 -8.158E-43

2.305E-28
8

1.260E-28

7.514E-29 -2.505E-29

6.838E-43

-7.683E-29 -2.305E-28
9
1.144E-28
9

-1.260E-28druk -7.514E-29

2.505E-29 -5.354E-43

3.432E-28
9

-2.031E-28

-2.739E-28

9.131E-29

7.790E-43

-1.144E-28 -3.432E-28
10

2.031E-28trek

-2.257E-29 -6.770E-29

2.739E-28 -9.131E-29 -8.398E-43

10

10

2.257E-29

-2.127E-28

-2.841E-28

9.471E-29

6.505E-43

6.770E-29
11

2.127E-28trek

2.841E-28 -9.471E-29 -6.367E-43

-1.646E-28 -4.939E-28

etcetera
Dit betreft de staafkrachten bij de knoopaansluitingen per Eigenmode in
Y-richting
Aardbevingsbelasting in Z-richting
Eigenmode nr. 1
Normaal
Buiging

Buiging

Staaf nr.

Knoop nr.

M-y

M-z

[kN.m]

Dwars

Dwars

F-x

F-y

F-z

[kN]

[kN]

[kN]

Wringing
M-x
[kN.m]

[kN.m]

-------+---------+--------------+----------+----------+---------+----------+--------1
4.087E+01

1

-1.333E+01

-8.566E-13 -3.770E+01 -3.636E+01

1.978E+01
2

1.333E+01trek

8.566E-13

3.770E+01

3.636E+01

1.568E+01 -1.978E+01
2

2

-1.568E+01

-8.750E+00

-1.126E-12 -2.475E+01 -3.636E+01

1.978E+01
3

8.750E+00trek

1.126E-12

2.475E+01

3.636E+01

5.281E+01 -1.978E+01
3

3

-5.281E+01

-7.755E+00

-7.041E-13 -2.193E+01 -3.636E+01

1.978E+01
4

7.755E+00trek

7.041E-13

2.193E+01

3.636E+01

8.571E+01 -1.978E+01
4

4

-8.571E+01

-4.831E+00

-5.393E-13 -1.366E+01 -3.636E+01

1.978E+01
5

4.831E+00trek

5.393E-13

1.366E+01

3.636E+01

1.062E+02 -1.978E+01
5

5

-1.062E+02

-1.701E+00

6.371E-13 -4.810E+00 -3.636E+01

1.978E+01
6

1.701E+00trek -6.371E-13

1.134E+02 -1.978E+01

4.810E+00

3.636E+01

6

6

-1.134E+02

1.701E+00

2.577E-13

4.810E+00 -3.636E+01

1.978E+01
7

-1.701E+00druk -2.577E-13 -4.810E+00

3.636E+01

1.062E+02 -1.978E+01
7

7

-1.062E+02

4.831E+00

4.269E-13

1.366E+01 -3.636E+01

1.978E+01
8

-4.831E+00druk -4.269E-13 -1.366E+01

3.636E+01

8.571E+01 -1.978E+01
8

8

-8.571E+01

7.755E+00

1.520E-12

2.193E+01 -3.636E+01

1.978E+01
9

-7.755E+00druk -1.520E-12 -2.193E+01

3.636E+01

5.281E+01 -1.978E+01
9

9

-5.281E+01

8.750E+00

1.072E-12

2.475E+01 -3.636E+01

1.978E+01

10

-8.750E+00druk -1.072E-12 -2.475E+01

3.636E+01

1.568E+01 -1.978E+01
10

10

-1.568E+01

1.333E+01

1.201E-12

3.770E+01 -3.636E+01

1.978E+01

11

-1.333E+01druk -1.201E-12 -3.770E+01

3.636E+01

-4.087E+01 -1.978E+01

Dit betreft de staafkrachten bij de knoopaansluitingen per Eigenmode in
Z-richting

*** Per Eigenmode modale knoopverplaatsingen als gevolg
van aardbevingsbelasting
Eigenmode nr. 1
Knoop nr.

U-x

U-y

U-z

[m]

[m]

[m]

-----------+-----------+-----------+----------1

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

2

2.074E-05

1.606E-35

3.733E-05

3

4.063E-05

4.770E-35

7.314E-05

4

5.702E-05

6.922E-35

1.026E-04

5

6.776E-05

6.585E-35

1.220E-04

6

7.150E-05

2.834E-35

1.287E-04

7

6.776E-05

-1.669E-35

1.220E-04

8

5.702E-05

-4.303E-35

1.026E-04

9

4.063E-05

-4.462E-35

7.314E-05

10

2.074E-05

-1.878E-35

3.733E-05

11

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In een extra BASISbelastinggeval worden de onderstaande
berekeningsresultaten ALTIJD uitgevoerd; zie onderstaande
voorbeelden:

Algemene uitvoer
** V E R P L A A T S I N G E N **
Totale maximale verplaatsingen als gevolg van aardbeving
(absolute extreme waarden m.b.v de 'CQC' methode)
Knoop nr.
y

Ux

Uy

Uz

[m]

[m]

[m]

phi-x

phi-

phi-z

[graden]

[graden]

[graden]

-------+------------+------------+-----------+-----------+---------+--------1
03

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00 -1.200E-

2.116E-05

5.948E-06

3.734E-05

4.944E-04 -1.103E-03

4.275E-05

1.947E-05

7.318E-05

3.092E-04 -9.065E-04

6.156E-05

3.445E-05

1.027E-04

2.539E-04 -6.423E-04

7.437E-05

4.574E-05

1.221E-04

1.277E-04 -3.325E-04

7.892E-05

4.991E-05

1.288E-04

-1.939E-17

5.494E-

4.574E-05

1.221E-04

-1.277E-04

3.325E-

3.445E-05

1.027E-04

-2.539E-04

6.423E-

1.947E-05

7.318E-05

-3.092E-04

9.065E-

5.948E-06

3.734E-05

-4.944E-04

1.103E-

0.000E+00
2

-7.032E-04
3
-2.456E-04
4
-1.833E-04
5
-7.041E-05
6
18

4.538E-18
7

04

7.437E-05
7.041E-05

8
04

6.156E-05
1.833E-04

9
04

4.275E-05
2.456E-04

10
03

2.116E-05
7.032E-04

11
03

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

1.200E-

0.000E+00

etcetera
Hier wordt m.b.v. de “Complete Quadratic Combination” regel (CQC)” de per
Eigenmode berekende verplaatsingen gecombineerd tot een totaal
verplaatsingsveld.
** S T A A F K R A C H T E N t.o.v. LOCAALassenstelsel **
Totale maximum krachten in staven als gevolg van aardbeving
(absolute extreme waarden m.b.v de 'CQC en 'SRSS' methode)
Normaal
Buiging

Buiging

Staaf nr.

Knoop nr.

M-y

M-z

[kN.m]

Dwars

Dwars

F-x

F-y

F-z

[kN]

[kN]

[kN]

Wringing
M-x
[kN.m]

[kN.m]

-------+---------+--------------+----------+----------+---------+----------+--------1

1

-9.752E+01

-1.025E+02 -5.101E+01 -5.049E+01

-6.113E+01 -1.846E+02
2
6.326E+01
2

9.752E+01trek

1.025E+02

5.101E+01

5.049E+01

1.018E+02
2

-5.424E+01

-5.675E+01 -3.151E+01 -5.049E+01

-6.326E+01 -1.018E+02
3
7.726E+01
3

5.424E+01trek

5.675E+01

3.151E+01

5.049E+01

3.050E+01
3

-4.165E+01

-4.339E+01 -2.639E+01 -5.049E+01

-7.726E+01 -3.050E+01
4
1.091E+02
4

4.165E+01trek

4.339E+01

2.639E+01

5.049E+01

6.509E+01
4

-2.828E+01

-2.954E+01 -1.704E+01 -5.049E+01

-1.091E+02 -6.509E+01
5
1.311E+02
5

2.828E+01trek

2.954E+01

1.704E+01

5.049E+01

1.050E+02
5

-1.009E+01

-1.054E+01 -6.065E+00 -5.049E+01

-1.311E+02 -1.050E+02
6
1.392E+02
6

1.009E+01trek

1.054E+01

6.065E+00

5.049E+01

1.199E+02
6

-1.009E+01

-1.392E+02 -1.199E+02

-1.054E+01 -6.065E+00 -5.049E+01

7
1.311E+02

1.009E+01trek

1.054E+01

6.065E+00

5.049E+01

1.050E+02

7

7

-2.828E+01

-2.954E+01 -1.704E+01 -5.049E+01

-1.311E+02 -1.050E+02
8
1.091E+02

2.828E+01trek

2.954E+01

1.704E+01

5.049E+01

6.509E+01

8

8

-4.165E+01

-4.339E+01 -2.639E+01 -5.049E+01

-1.091E+02 -6.509E+01
9
7.726E+01

4.165E+01trek

4.339E+01

2.639E+01

5.049E+01

3.050E+01

9

9

-5.424E+01

-5.675E+01 -3.151E+01 -5.049E+01

-7.726E+01 -3.050E+01
10
6.326E+01
10

5.424E+01trek

5.675E+01

3.151E+01

5.049E+01

1.018E+02
10

-9.752E+01

-1.025E+02 -5.101E+01 -5.049E+01

-6.326E+01 -1.018E+02
11
6.113E+01

9.752E+01trek

1.025E+02

5.101E+01

5.049E+01

1.057E+02

1.759E+01

2.927E-02

1.846E+02
18

2.201E+02

2.881E+03trek

2.515E+02

Hier wordt m.b.v. de “Complete Quadratic Combination” regel (CQC)” en “Square
Root of the Sum of the Squares”rule (SRSS)” de per Eigenmode berekende
staafkrachten gecombineerd tot optredende totale maximale waarden.
Let op: de aard van het rekenproces heeft tot gevolg dat de lokale
normaalkracht en dwarskrachten in Y- en Z- richting over de lengte
constant zijn.
Bij doorlopende staven vindt dus een beperkte sprong over de knopen
plaats.
** Oplegreacties knopen met voorgeschreven verplaatsingen
(Globaal) **
t.o.v. globale assenstelsel
Knoop nr.

Fx

Fy

Fz

Mx

[kN]

[kN]

[kN]

[kN.m]

My

Mz
[kN.m]

[kN.m]

-------+-------------+----------+------------+----------+---------+--------1
-1.908E+02

1.946E+01 -1.254E+02 -8.060E+01

5.307E+01 -3.338E+01

11
3.338E+01

-1.946E+01

1.254E+02

8.060E+01

-5.307E+01

1.908E+02

Zie verder ook Achtergronden

theorie (paragraaf 7)

Terug naar top
Bij de numerieke en grafische uitvoer van berekende grootheden langs de staafassen wordt
voor het aardbevingsbelastinggeval lineair geïnterpoleerd tussen de waarden bij de begin- en
eindknoop.
Als het vakje

is afgevinkt wordt voor de berekening van de Eigenmodes

gebruik gemaakt van een zogenoemde consistente massamatrix.
Als het vakje niet is afgevinkt wordt gebruik gemaakt van een lumped massamatrix. Zie verder
ook Achtergronden theorie (paragraaf 7)

Terug naar top

Hier wordt het nummer gegeven van het extra BASISbelastinggeval waaronder de resultaten van
de aardbevingsberekening worden getoond.
Het programma voegt dit specifieke BASISbelastinggeval toe aan het al aanwezige aantal
BASISbelastinggevallen (het nummer kan hier niet worden gewijzigd).
Net als alle BASISbelastinggevallen kan ook dit extra BASISbelastinggeval worden gecombineerd
in belastingCOMBINATIES.

Terug naar top

M.b.v. dit vakje wordt de optie van de berekening van een aardbevingsbelasting expliciet
ingeschakeld. Anders vindt dit type berekening niet plaats.

Terug naar top
De multi modale response analyse is in het programma verbonden aan de
aardbevingsbelasting, het is natuurlijk toegestaan andere dynamische excitaties dan een
aardbevingsbelasting met het programma d.m.v. aangepaste elastische response spectra door
te rekenen.

Zie verder ook: Staafbelastingen en Achtergronden theorie

Instellen initiële afwijkingen coördinaten bij
geometrisch niet-lineaire berekeningen; 2 en 3
dimensionaal
Bij een geometrisch niet-lineaire berekening worden de tweede orde
termen van de vervormingen en de daarmee gepaard gaande afwijkende
krachtswerking berekend. De afwijkingen als gevolg van het meenemen
van tweede orde effecten komt pas duidelijk tot uiting bij zeer slanke
constructies.
Omdat het niet-lineaire berekeningen betreft geldt het
superpositiebeginsel niet langer.
Dit heeft tot gevolg dat het niet meer mogelijk is basis-belastinggevallen
tot belastingcombinaties samen te stellen. Het programma houdt hier
automatisch rekening mee door het niet aanbieden van deze mogelijkheid
bij een geometrisch niet-lineaire berekening.
Initiële afwijkingen
M.b.v. het afkruisvak
kan worden aangegeven of
initiële (maat)afwijkingen ingevoerd moeten worden.
De coördinaten van de diverse knopen kunnen in de praktijk van de
uitvoering wel eens wat andere waarden bezitten zoals theoretisch zou
moeten. Ook kan deze optie worden gebruikt om te onderzoeken hoe
gevoelig de constructie is voor tweede orde effecten.
Als het afkruisvak wordt afgevinkt opent zich een invoergrid waarin per
knoop zowel in X- als Y-richting (globaal assenstelsel) de initiële
afwijkingen kunnen worden ingevoerd. In 3-dimensionale mode ook in Zrichting.
Met de knop
kan direct een afbeelding worden getoond
van het betreffende raamwerk, inclusief de ingevoerde afwijkingen.
Met de knop
kunnen de afwijkingen ook worden
gegenereerd volgens een zeker recept: zie verder: Generatie initiële
afwijkingen (alleen geïmplementeerd in 2D mode).
In NEN-EN 1993-1-1 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van
staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
wordt in paragraaf 5.3 Imperfecties voor staalconstructies richtlijnen

gegeven voor initiële afwijkingen in de geometrie van het raamwerk; zie
onderstaand:

“Postprocessing”
Bij een tweede orde berekening worden termen van een hogere macht dan
twee verwaarloosd; dit heeft o.a. tot gevolg dat de uitvoer van de
krachtsverdeling over een balk (postprocessing) niet 100% exact
overeenkomt met de snedekrachten uit de hoofdberekening. De gegeven
normaalkracht-, dwarskrachten- en momentenlijnen zijn dus zo goed
mogelijke benaderingen.
Let op !!
Omdat de invloed van de tweede orde effecten, via de grootte van de
normaalkrachten in de staven, direct in de systeemmatrix worden
verwerkt kan maar één basisbelastinggeval tegelijk worden uitgerekend.
Vandaar dat vlak voor het uitvoeren van de berekening gevraagd wordt
van welk basis-belastinggeval een geometrisch-niet lineaire berekening
moet worden uitgevoerd. De eventueel andere ingevoerde basis-

belastinggevallen worden dan verder in de berekening genegeerd. De
gegevens van deze andere basis-belastinggevallen blijven echter wel
aanwezig, zodat de berekening herstart kan worden voor een ander
basisbelastinggeval.
Als de grootte van de vermenigvuldigingsfactor voor de belastingen
zodanig groot is dat de constructie geometrisch niet lineair instabiel is
geworden, dan zijn in theorie de optredende vervormingen oneindig
groot. Het programma kan daarom het exacte bezwijkpunt niet
berekenen; het is dus een benadering nabij het theoretische
bezwijkpunt. De uitgevoerde verplaatsingen van de knopen moeten
daarom met een korreltje zout genomen worden. In of nabij het
bezwijkpunt is het alleen zinvol de krachtsverdeling in het raamwerk
te beschouwen.
Zie ook: Type berekening

Hoofdmenu Invoer/controle
Type berekening
Tekst boven uitvoer (2 en 3D)
Belastinggevallen
Basisbelastinggevallen (2 en 3D)
Belasting Combinaties (2 en 3D)
Coördinaten knooppunten (2 en 3D)
Ligging staven (2 en 3D)
Staafeigenschappen (2 en 3D)
Opgelegde verplaatsingen (2 en 3D)
Aard staafaansluitingen (2 en 3D)
Excentrische aansluitingen (2D)
Knoopbelastingen (2 en 3D)
Staafbelastingen (2 en 3D)
Verende knoopondersteuningen (2D en 3D)
Verend ondersteunde staven (2D en 3D)
Invloedslijnen (2D)
Gekoppelde knopen (2D)
Invoer status (2 en 3D)
Eigenfrequenties
Geconcentreerde massa’s (2D)

Controle plots/grafische invoer
plot Geometrie (2 en 3D)
plot Staafbelastingen (2 en 3D)
plot Knoopbelastingen (2 en 3D)
zie ook: Aanklikken bestanden (2 en 3D)
Hulp 2-of 3 dimensionaal RAAMWERKprogramma index

Berekening van Eigenfrequenties; 2
dimensionaal
Het programma kan de Eigenfrequenties van een raamwerk met vaste
staafverbindingen (geen scharnieren) bepalen.
Het programma neemt hierbij naast de translatie traagheid ook de
invloed van rotatie traagheid mee (“consistente massa matrix”). Dit
houdt in dat naast een deel van de massa van de staaf ook het
bijbehorende rotatietraagheidsmoment van dat deel van de staaf naar de
betreffende knoop wordt getransformeerd.
De trillingsvormen met de laagste Eigenfrequenties worden het
nauwkeurigst berekend. De trillingsvormen worden bepaald t.o.v. de
vrijheidsgraden in de opgegeven knopen. Wil men meer gedetailleerde
informatie tussen de knopen, dan kunnen de staven worden opgedeeld in
meerdere staven door het aanbrengen van “dummy” tussenknopen.

Voor b.v. de eenvoudige uitkragende staaf kan de rekennauwkeurigheid
en het aantal te berekenen verschillende Eigentrillingsvormen vergroot
worden door het aanbrengen van extra “dummy”.knopen.
Het verplaatsingsveld loodrecht op de staafas tussen twee knopen is een
derde graads kromme, waardoor een vloeiend verloop van de
verplaatsingen wordt verkregen.
De berekende eigenvectoren zijn genormeerd op een maximale waarde
van “1”.

De werkelijke waarde is dus op een constante na bepaald; de
trillingsvorm is alleen vastgelegd.
zie verder ook:
Gecontreerde massa
Plotten Eigenfrequenties
Animatie Eigenfrequenties

Wizard generatie belastingCOMBINATIES
volgens NEN-EN 1990 “Grondslagen van het
constructief ontwerp”; 2D en 3D.
Deze wizard kan behulpzaam zijn bij het genereren van
belastingCOMBINATIES in overeenstemming met NEN-EN 1990.
Via de knop
op het scherm belastingCOMBINATIES
wordt onderstaand getoonde scherm geopend:

Totale scherm wizard

Voorafgaand aan deze optie dienen m.b.v. het scherm
Basisbelastinggevallen een zeker aantal BASISbelastinggevallen te
worden geïnitieerd.
Voor deze geïnitieerde BASISbelastinggevallen dient het type belasting in
overeenstemming met NEN-EN 1990 te worden vastgesteld.
Dit om de bijbehorende belastingfactoren en van toepassing zijnde
momentaanfactoren te kunnen bepalen c.q. toe te kennen.

Keuze type belasting volgens NEN-EN 1990

Door te klikken op een BASISbelatinggeval wordt een pop-up schermpje
geopend waarin de mogelijkheden worden getoond (in overeenstemming
met NEN-EN 1990); door op één van de mogelijkheden te klikken wordt
de keuze gemaakt.

Pop-up schermpje voor de keuze van het type BASISbelasting

Let op
De hier in de kolom ‘Type belasting’ gegeven beschrijvende tekst van de
BASISbelastingggevallen wordt geplakt achter eventueel eerdere
ingevoerde teksten in het scherm Basisbelastinggevallen.
Als in de laatste kolom ‘Meenemen’ het betreffende vakje niet afgevinkt
is wordt de betreffende BASISbelastinggeval ook niet in de generatie
meegenomen.
De combinatie van de keuzevakjes in de laatste kolom ‘Meenemen’ en
het afvinken van het vakje
geeft veel flexibiliteit bij het
genereren van belastingCOMBINATIES
Verder is het natuurlijk toegestaan de belastingCOMBINATIES aan te
passen na het gebruik van deze ‘wizard’.

Indien van toepassing dient per BASISbelastinggeval 1, 2 of 3
momentaan-waarden te worden ingevoerd (Ψ0, Ψ1, Ψ2)
Welke momentaan-waarden ingevoerd dienen te worden is, naast het type
belasting, afhankelijk van welke belastingCOMBINATIE gegenereerd
dienen te worden:

Keuze van de te genereren belastingCOMBINATIES

Principe van momentaanwaarden

Ψ

M.b.v. de knop
kan een preview worden gegenereerd
van de gekozen belastingCOMBINATIES.

Preview van gegenereerde belastingCOMBINATIES

M.b.v. de knop
wordt de daadwerkelijke generatie in het
scherm belastingCOMBINATIES ingebracht:

M.b.v.de wizard gegenereerde belastingCOMBINATIES

Door het afvinken van het vak
worden de m.b.v. deze
wizard gegenereerde belastingCOMBINATIES toegevoegd aan de reeds
aanwezige belastingCOMBINATIES; anders worden de eventueel
aanwezige belastingCOMBINATIES overschreven.
Als het type van de BASISbelasting ‘onbepaald’ is dan is het betreffende
BASISbelastinggeval niet actief in de verschillende
belastingCOMBINATIES.
Het programma geeft een waarschuwing ter herinnering.

Achtergronden Eurocode:
Overeenkomstig NEN-EN-1990 “Eurocode – Grondslag van het
constructief ontwerp” worden de volgende belastingcombinaties
onderscheiden:
1. Belastingcombinaties voor blijvende of tijdelijke ontwerpsituaties
(fundamentele combinaties):
De nadeligste van de onderstaande twee belastingcombinaties is
maatgevend:

met
“+” betekent “te combineren met”
betekent “het combineerde effect”

een reductie factor voor permanente belastingen welke een nadelige
werking hebben
Gk karakteristieke waarde van een permanente belasting k
P relevante representatieve belasting door voorspanning
Qk karakteristieke waarde voor een variabele belasting k
partiële factor voor permanente belastingen; met inbegrip van model
onzekerheden en variaties in de geometrische afmetingen
partiële factor voor variabele belastingen; met inbegrip van model
onzekerheden en variaties in de geometrische afmetingen
factor voor het combineren van een variabele belasting
2. Combinaties voor belastingomstandigheden als gevolg van
calamiteiten (b.v. brand, impactbelasting)

met
factor voor frequente waarde van een variabele belasting
factor voor quasi permanente waarde van een variabele belasting
3. Belastingscombinaties voor aardbevingsontwerpsituaties

met
AEd rekenwaarde van aardbevingsbelasting AEd =γI . AEk
AEk karakteristieke waarde van aardbevingsbelasting
γI belangrijkheidsfactor (zie Aardbevingsbelasting)
4. Bruikbaarheidsgrenstoestanden
a) Karakteristieke combinatie:

b) Frequente combinatie:

c) Quasi-blijvende combinatie:

Samenstelling Belastingcombinaties volgens NEN-EN 1990:

In de Nederlandse bijlage bij NEN-EN-1990 is tabel A1.2 als volgt
ingevuld:

Aardbevingsbelasting (alleen in 3D)
Indien bij Aardbevingsbelasting het vakje
afgevinkt is dan wordt automatisch
een extra BASISbelastinggeval toegevoegd waarin alleen de
rekenresultaten van de aardbevingsbelasting zijn opgenomen.

Dit extra aardbevings BASISbelastinggeval kan worden gecombineerd
met andere aanwezige BASISbelastinggevallen.

Bruikbaarheidsgrenstoestanden:

Waarden van Ψ -factoren:

1. Gebouwen
Volgens annex A van NEN-EN-1990 “Eurocode – Grondslag van het
constructief ontwerp” geldt:

In de Nederlandse bijlage bij NEN-EN-1990 is tabel A1.1 als volgt
ingevuld (NEN-EN 1990+A1+A1/C2:2011/NB:2011):

2. Verkeersbruggen

Volgens de Nederlandse nationale bijlage geldt (NEN-EN 19912+C1:2011/NB:2011):

3. Spoorbruggen
Volgens (NEN-EN 1991-2+C1:2015 geldt):

Parametrische relaties tussen knoopcoördinaten
2D
Met behulp van dit invoerscherm kan vastgelegd wordend of er een
relatie bestaat tussen de knoopcoördinaten van een ‘Meesterknoop’ en
van een aantal ‘slaaf- knoopcoördinaten’.
Indien de knoopcoördinaten, in het geopende invoerscherm Invoer
knoopcoördinaten, van een ‘Meesterknoop’ (blauw geaccentueerd)
gewijzigd worden dan wijzigen de knoopcoördinaten van de aangevinkte
‘slaaf- knoopcoördinaten’ automatisch in gelijke mate.
Hierdoor kunnen de knoopcoördinaten van een geselecteerd aantal ‘slaafknoopcoördinaten’ in één handeling snel automatisch worden aangepast
door alleen een ‘Meesterknoop’ te wijzigen.
Per ‘slaaf- knoopcoördinaat’ kan dit per X- of Y- richting ingesteld
worden.
Dit parametrisch invoerscherm wordt geopend m.b.v. de knop
aanwezig in het invoerscherm Invoer knoopcoördinaten

Meesterknoop 4 met een aantal aangevinkte ‘slaaf- knoopcoördinaten’
een aantal aangevinkte ‘slaaf- knoopcoördinaten’

Meesterknoop 7 met

Meesterknoop 6 met GEEN aangevinkte ‘slaaf- knoopcoördinaten’

De gekozen ‘Meesterknoop’ wordt met een blauwe achtergrond
weergegeven.
Per ‘Meesterknoop’ kan door aanklikken van de betreffende vakjes
vastgelegd worden voor welke ‘slaaf- knoopcoördinaten’ er een relatie is
met de betreffende ‘Meesterknoop’.
De gekozen ‘Slaafknopen’ worden als rood gemarkeerd in de linker
kolom van de grid.
Indien geen 'slaaf-knopen' gekozen zijn dan is de knop
niet
beschikbaar.
Meer dan één 'Meesterknoop' samen met een verschillende selectie van
'slaaf-knopen' kunnen achtereenvolgens worden geselecteerd. Maar er

kan maar één ‘Meesterknoop’ tegelijk actief zijn.
Een overzicht van geactiveerde ‘meesterknopen’ met daaraan gekoppelde
‘slaafknopen’ wordt als volgt ter informatie weergegeven:

Door de muis te bewegen naar een regel wordt de complete inhoud van
die regel als hint weergegeven.

Door met de muis op een regel te klikken worden in de data grid
automatisch de betreffende ‘meesterknoop’ (blauw) en daaraan
gekopplede ‘slaafknopen’ (rood) gemarkeerd.

Keuze van de ‘Meesterkopen’
De keuze voor een ‘Meeterknoop’ kan op 2 wijzen gebeuren:
- Door op een cel in de eerste kolom van de datagrid te klikken
- Door op het combo vakje

te klikken.

Snelle generaties ‘slaaf-knopen’ (diverse afzonderlijke opties)
-- M.b.v. de twee knoppen
Y-richting gelijk gemaakt.

worden alle vakjes voor resp. de X- en

-- M.b.v. de knop
worden alle vakjes vanaf de X- naar Y-richting
gecopieerd en vice versa.
-- M.b.v. de knop
worden alle knopen aan elkaar
gekoppeld, in zowel de X- als Y-richting.
-- M.b.v. de knop
worden alle knopen van elkaar
ontkoppeld, in zowel de X- als Y-richting.
-- M.b.v. de knop
worden alle vrije knopen aan elkaar
gekoppeld, in zowel de X- als Y-richting.
De vrijheidsgraden verbonden aan opleggingen worden dus
overgeslagen.

-- M.b.v. de optie
worden alleen
die knopen, in zowel de X- als Y-richting, gekoppeld welke ≥ of ≤ zijn
aan een ingevoerde grenswaarde in het X-Y coördinaatstelsel.
Tevens staat aangegeven tussen welke minimum en maximum waarden
de aanwezige knoopcoördinaten zich bevinden.
-- M.b.v. de knop
kan geschakeld worden tussen ≥ of ≤.
Bij ≥ worden alleen die knopen gekoppeld welke een coördinaat hebben
groter of gelijk dan de ingevoerde grenswaarde; bij ≤ worden alleen die
knopen gekoppeld welke een coördinaat hebben kleiner of gelijk aan de
ingevoerde grenswaarde.
-- M.b.v. de knop
vindt de daadwerkelijke generatie van de
koppelingen plaats.
Dit kan zowel t.o.v. de X-richting als de Y-richting uitgevoerd worden.

-- M.b.v. de optie
kunnnen koppelingen worden aangebracht tussen een ‘meesterknoop’ en
een aantal ‘slaaf- knopen’ welke verbonden zijn aan een sub-selectie van
de aanwezige staven.
Dit geldt, voor de beide knopen per staaf, zowel voor de X- als Yrichting.
Deze sub-selecties worden vastgelegd in het invoerscherm
Staafeigenschappen 2D (eerste tabblad, m.b.v. de knop
),
dit aan de hand van de dezelfde staafbeschrijvingen.
Ter oriëntatie wordt de betreffende kleurcodering van de sub-selecte van
staven getoond:
Een sub-selectie van staven kan gekozen worden m.b.v. de combobox:

Tevens wordt ter oriëntatie aangeven welke staafnummers een onderdeel
zijn van de gekozen sub-selectie van staven; b.v.:

Indien geen sub-selecties beschikbaar zijn dan wordt deze optie echter
niet getoond.
Als het grafische venster open is, wordt de actieve 'Meesterknoop'
gemarkeerd met een blauw vierkant en de aangesloten 'slaaf-knopen'
gemarkeerd met een rood vierkantje; zie onderstaand voorbeeld:

De ‘slaafknopen’ kunnen ook worden gekozen door in het grafische
schemt op de knopen te klikken (met uitzondering van de blauw
gemarkeerde actieve ‘meesterknoop’).

Door m.b.v. de rechter muisknop op een eerder rood gemarkeerde
knoop te klikken wordt de betreffende knoop weer ontkoppeld.
Het is mogelijk afwisselend de twee bovenstaande schermen te gebruiken.

Numeriek wijzigen knoopcoördinaten ‘Meesterknoop’ en
automatische aanpassing van de aangevinkte ‘slaafknoopcoördinaten’
Twee verschillende opties zijn beschikbaar:
Optie 1

M.b.v. de knop
worden de ingevoerde waarden voor Δ-X en-Y
opgeteld bij de originele coördinaten van de blauw gekleurde
‘Meesterknoop’ en de gekozen ‘slaaf-knopen’ voor alleen de aangevinkte
richtingen.
De waarden voor Δ-X en Δ-Y mogen zowel positief als negatief zijn.
Het is toegestaan deze optie herhaaldelijk toe te passen.
De knop
is niet beschikbaar als geen 'slaaf-knopen’ zijn
aangevinkt..
De waarden van Δ-X en Δ-Y kunnen worden ingevoerd als voor de 'slaafknopen' één van de betreffende richtingen is aangevinkt voor ten minste
één 'slaaf-knoop'.
Als voor Δ-X en Δ-Y een nulwaarde is ingevoerd, heeft het genereren
natuurlijk geen effect voor die richting.
Indien het keuzevakje
is aangevinkt dan wordt, naast alle
‘slaaf-knopen’, ook de ‘Meesterknoop’ verplaatst t.o.v. de oorspronkelijke
plaats van deze knoop.
Als het keuzevakje
niet is aangevinkt dan worden alleeen
alle ‘slaaf-knopen’ verplaatst; de ‘Meesterknoop’ verplaatst dan niet.
Dit is alleen van toepassing bij deze Optie 1
Optie 2
Voor de actuele ‘Meesterknoop’ (blauw geaccentueerd), gekozen in het
scherm ‘Instellen parametrisering knoopcoördinaten’, kunnen in het

invoerscherm Invoer knoopcoördinaten de oorspronkelijke waarden voor
de X-coördinaat en/of Y-coördinaat handmatig aangepast worden.
Waarna de, in het scherm ‘Instellen parametrisering knoopcoördinaten’
aangevinkte ‘slaaf-knopen’, automatisch worden aangepast in het scherm
Invoer knoopcoördinaten m.b.v. de verschilwaarde Δcoördinaat.
met
Δcoördinaat = Oorpsronkelijke waarde – Gewijzigde waarde

Oorspronkelijke knoopcoördinaten, met voor de ‘Meesterknoop’ nr. 7 gekozen

Gewijzigde waarde bij ‘Meesterknoop’ 7 voor de X-coördinaat (van 6,15 naar 5), waarna de
aangevinkte ‘slaaf-knopen’, in de betreffende richting, automatisch worden aangepast met
Δcoördinaat

Na wijzigen van de X-coördinaat bij ‘Meesterknoop’ nr. 7 (verschoven
over een afstand van Δcoördinaat = 6,15 – 5 = 1,15) zijn de aangevinkte
‘slaaf- knoopcoördinaten’ in de betreffende richting automatisch over
dezelfde afstand Δcoördinaat verschoven (in dit geval voor de ‘slaafknopen’ 4 en 6 in X-richting).
Let op: om de in het invoerscherm Invoer knoopcoördinaten gewijzigde
waarde voor de ‘Meesterknoop’ te accepteren dient, na de invoer, op een
andere cel in de datagrid te worden geklikt.

Als de Y-coördinaat van ‘Meesterknoop’ nr. 7 ook wordt gewijzigd dan
gaat de automatische aanpassing van de ‘slaaf- knoopcoördinaten’ op
gelijksoortige wijze.
Bij het geopende scherm ‘Instellen parametrisering knoopcoördinaten’ is
in het scherm ‘Invoer knoopcoördinaten’ alleen de regel van de
‘Meesterknoop’ toegankelijk voor het aanbrengen van wijzigingen; de
andere waarden worden immers al of niet automatisch aangepast.
Let op: het kan zijn dan na het toepassen van deze optie aangepaste
knoopcoördinaten samenvallen met niet aangepaste knoopcoördinaten.
Dit is echter niet toegestaan en dient dan weer te worden aangepast.
Alle instellingen in het scherm ‘Instellen parametrisering
knoopcoördinaten’ worden bewaard bij het wegschrijven van de data voor
het betreffende raamwerk, waardoor deze optie hergebruikt kan worden.
M.b.v, de knop
kunnen eventueel ALLE wijzigingen in het
scherm Invoer knoopcoördinaten weer te niet gedaan worden. Dit kan ook
door ‘ctrl-z’, t.p.v. de regel van de ‘meesterknoop’, in het scherm Invoer
knoopcoördinaten in te typen.
Eenvoudig voorbeeld :

knoop 4 is de ‘meesterknoop’; de knopen 2, 3, 5, 7, 8 zijn ’slaaf-knopen’

‘meesterknoop’ 4 is horizontaal verplaatst; de ‘slaaf-knopen’ 2, 3, 5, 7, 8 hebben automatisch
dezelfde verplaatsing ondergaan

Zie verder ook:
Invoer knoopcoördinaten

Keuze type generatie bij invoeren coördinaten;
2 dimensionaal
Met hulp van dit scherm maakt u een keuze uit twee type generatie van
de knoopcoördinaten:
1. Stappenschema
De knopen worden volgens een lineair schema (achtereenvolgens in Xen Y- richting) gegenereerd.
2. Deel van een cirkelvorm
Als de oorsprong, de straal van de cirkel en het gewenste aantal knopen
(beginknoop-eindknoop) wordt ingevoerd wordt automatisch een deel
van een cirkelvormig coördinaten schema berekend.
Zie ook Genereren cirkelvormige coördinaten
Zie verder ook: Coördinaten knooppunten

Aanpassen knoopcoördinaten 3D
Het gebruik van deze optie is NIET VERPLICHT
Met behulp van deze vier ‘wizards’
is het mogelijk al aanwezige
coördinaten snel aan te passen of te genereren:
Optie 1: ‘Alle coördinaten’
Optie 2: ‘Selectie coördinaten’
Optie 3: ‘Voor dezelfde X-, Y- of Z-coördinaten’
Optie 4: ‘Nieuwe knopen t.o.v. bestaande knopen’
Optie 1: ‘Alle coördinaten’

Wanneer de eerste tab geopend is dan kunnen ALLE reeds aanwezige
knoopcoördinaten vergroot of verkleind worden in resp. de X-, Y- en Zrichting met een vermenigvuldigingsfactor of een delta-waarde (plus of
min) kan worden opgeteld in relatie tot de aanwezige waarden.
Optie 2: ‘Selectie coördinaten’

Wanneer de tweede tab geopend is dan kunnen, voor de ingevoerde
selectie van knopen, reeds aanwezige knoopcoördinaten vergroot of
verkleind worden in resp. de X-, Y- en Z-richting met een
vermenigvuldigingsfactor of een delta-waarde (plus of min) kan worden
opgeteld in relatie tot de aanwezige waarden.
In het numerieke invoerscherm worden de geselecteerde knopen daarin
gemarkeerd d.m.v. van ***

Indien het grafische scherm tegelijk geopend is, dan worden de
geselecteerde knopen daarin gemarkeerd door een rood gekleurd
vierkantje

Optie 3: ‘Voor dezelfde X-, Y- of Z-coördinaten’

Door in de kolom ‘Keuze knopen’ voor de X-, Y- of Z-coördinaat een waarde in te voeren worden
die knopen geselecteerd welke dezelfde X-, Y- of Z- coördinaat bezitten.

Wordt dan één of meer knopen gevonden dan wordt in het onderstaande paneel de van toepassing
zijnde (deel)selectie getoond:

Door op de radioknop

,

resp.

te klikken vindt de generatie plaats in

resp. X-,Y of Z-richting.
De generatie, in X-, Y- of Z-richting, kan plaatsvinden d.m.v. een
vermenigvuldigingsfactor of een vergroting of verkleining met een deltawaarde (plus of min).
In het numerieke invoerscherm worden de geselecteerde knopen daarin
gemarkeerd d.m.v. van ***

Indien het grafische scherm tegelijk geopend is, dan worden de
geselecteerde knopen daarin gemarkeerd door een rood gekleurd
vierkantje
Optie 4: ‘Nieuwe knopen t.o.v. bestaande knopen’

M.b.v. deze optie kunnen de coördinaten van een extra nieuwe knoop worden gegenereerd
gerelateerd aan een reeds bestaande knoop.
De ‘Bestaande knoop’ kan gekozen worden in
Alternatief kan de ‘Bestaande knoop’ ook worden gekozen door op de eerste kolom in het datagrid
van Invoer

coördinaten 3D

te klikken:

De keuze voor de ‘Bestaande knoop’ kan ook in het 3D grafische scherm gemaakt worden door op
een bepaalde knoop te klikken:

Onder de ‘Bestaande knoop’ worden dan, ter informatie, de coördinaten van deze
bestaande knoop getoond (alleen te lezen):

Voor de extra nieuwe knoop behoren dan de Δ-waarden in resp. de
globale X-, Y- en Z-richting te worden ingevoerd.
Daarvan dient er minimaal één ongelijk nul te zijn ingevoerd (ander heeft
generatie geen zin).
De volgende relaties zijn dan van toepassing:

Coörd_X_nieuw = Coörd_X_bestaand + Δ-waarde_X
Coörd_Y_nieuw = Coörd_Y_bestaand + Δ-waarde_Y
Coörd_Z_nieuw = Coörd_Z_bestaand + Δ-waarde_Z
De generatie vindt plaats door op
te klikken.
Vervolgens worden dan, ter informatie, de coördinaten van de extra nieuwe knoop
getoond (alleen te lezen):

Er wordt zekerheidshalve om een bevestiging gevraagd:

Indien op
geklikt wordt dan wordt het aantal knopen met één
verhoogd en de nieuwe coördinaten aan het scherm Invoer coördinaten
3D toegevoegd.
Deze actie mag, indien gewenst, meerdere malen herhaald worden (de
keuze voor de ‘bestaande knoop’ mag eventueel ook aangepast worden).
Het programma controleert of er niet nieuwe knoopcoördinaten
gegenereerd dreigen te worden die overeenkomen met reeds aanwezig
waarden (elke knoop dient immers unieke knoopcoördinaten te bezitten).

Tenslotte

M.b.v. de knop
kunnen de knoopcoördinaten weer
teruggebracht worden naar de oorspronkelijke waarden.
Zie verder ook:
Knoopcoördinaten 3D
Staafaansluitingen

Aanpassen knoopcoördinaten 2D
Het gebruik van deze optie is NIET VERPLICHT

Met behulp van deze vier ‘wizards’
is het mogelijk al aanwezige
coördinaten snel aan te passen of te genereren:
Optie 1: ‘Alle coördinaten’
Optie 2: ‘Selectie coördinaten’
Optie 3: ‘Voor dezelfde X- of Y-coördinaten’
Optie 4: ‘Nieuwe knopen t.o.v. bestaande knopen’
Optie 1: ‘Alle coördinaten’

Wanneer de eerste tab geopend is dan kunnen ALLE reeds aanwezige
knoopcoördinaten vergroot of verkleind worden in resp. de X- en Yrichting met een vermenigvuldigingsfactor of een delta-waarde (plus of
min) kan worden opgeteld in relatie tot de aanwezige waarden.
Optie 2: ‘Selectie coördinaten’

Wanneer de tweede tab geopend is dan kunnen, voor de ingevoerde
selectie van knopen, reeds aanwezige knoopcoördinaten vergroot of
verkleind worden in resp. de X- en Y-richting met een
vermenigvuldigingsfactor of een delta-waarde (plus of min) kan worden
opgeteld in relatie tot de aanwezige waarden.
In het numerieke invoerscherm worden de geselecteerde knopen daarin
gemarkeerd d.m.v. van ***

Indien het grafische scherm tegelijk geopend is, dan worden de
geselecteerde knopen daarin gemarkeerd door een rood gekleurd
vierkantje

Optie 3: ‘Voor dezelfde X- of Y-coördinaten’

Door in de kolom ‘Keuze knopen’ voor de X- of Y-coördinaat een waarde in te voeren worden die
knopen geselecteerd welke dezelfde X- of Y- coördinaat bezitten.

Wordt dan één of meer knopen gevonden dan wordt het onderstaande paneel getoond:

Door op de radioknop

resp.

te klikken vindt de generatie plaats in resp.

X- of Y-richting.
De generatie, in X- of Y-richting, kan plaatsvinden d.m.v. een
vermenigvuldigingsfactor of een vergroting of verkleining met een deltawaarde (plus of min).
In het numerieke invoerscherm worden de geselecteerde knopen daarin
gemarkeerd d.m.v. van ***

Indien het grafische scherm tegelijk geopend is, dan worden de
geselecteerde knopen daarin gemarkeerd door een rood gekleurd
vierkantje
Optie 4: ‘Nieuwe knopen t.o.v. bestaande knopen’

M.b.v. deze optie kunnen de coördinaten van een extra nieuwe knoop worden gegenereerd
gerelateerd aan een reeds bestaande knoop.
De ‘Bestaande knoop’ kan gekozen worden in
Alternatief kan de ‘Bestaande knoop’ ook worden gekozen door op de eerste kolom in het datagrid
van Invoer

coördinaten 2D

te klikken:

De keuze voor de ‘Bestaande knoop’ kan ook in het 2D grafische scherm gemaakt worden door op
een bepaalde knoop te klikken:

Onder de ‘Bestaande knoop’ worden dan, ter informatie, de coördinaten van deze
bestaande knoop getoond (alleen te lezen):

Voor de extra nieuwe knoop behoren dan de Δ-waarden in resp. de
globale X- en Y-richting te worden ingevoerd.
Daarvan dient er minimaal één ongelijk nul te zijn ingevoerd (ander heeft
generatie geen zin).
De volgende relaties zijn dan van toepassing:
Coörd_X_nieuw = Coörd_X_bestaand + Δ-waarde_X
Coörd_Y_nieuw = Coörd_Y_bestaand + Δ-waarde_Y
De generatie vindt plaats door op
te klikken.
Vervolgens worden dan, ter informatie, de coördinaten van de extra nieuwe knoop
getoond (alleen te lezen):

Er wordt zekerheidshalve om een bevestiging gevraagd:

Indien op
geklikt wordt dan wordt het aantal knopen met één
verhoogd en de nieuwe coördinaten aan het scherm Invoer coördinaten
2D toegevoegd.
Deze actie mag, indien gewenst, meerdere malen herhaald worden (de
keuze voor de ‘bestaande knoop’ mag eventueel ook aangepast worden).

Het programma controleert of er niet nieuwe knoopcoördinaten
gegenereerd dreigen te worden die overeenkomen met reeds aanwezig
waarden (elke knoop dient immers unieke knoopcoördinaten te bezitten).

Tenslotte
M.b.v. de knop
kunnen de knoopcoördinaten weer
teruggebracht worden naar de oorspronkelijke waarden.
Zie verder ook:
Knoopcoördinaten 2D
Staafaansluitingen

Ongedaan maken en herhalen van aangebrachte
wijzigingen bij de invoer van data (Undo/Redo)
Op veel schermen zijn de volgende twee knoppen aanwezig:
(Undo)
en
(Redo).
Hiermee kunnen aangebrachte wijzigingen in de invoer worden
teruggedraaid (Undo) en weer worden herhaald (Redo).
Aan het aantal malen is geen limiet gesteld.
Bij het sluiten van het betreffende invoerscherm worden de ingevoerde
wijzigingen definitief.
De beide knoppen werken voor zowel bij de invoer van data in de
grafische schermen als bij de numerieke invoer in data tabellen.
Met behulp van de toetscombinatie Ctrl-Z kan de knop
bediend; met behulp van Ctrl-Y de knop
Zie verder ook: ”Drag and drop”

ook worden

Invoer van knopen in 3-dimensionale ruimte
m.b.v. 2D rasters

Als gekozen is voor de locatie van het 2D invoerraster
opent zich het onderstaande scherm:

dan

Het XY-raster wordt gegenereerd op de plaats van de ingevoerde waarde
voor de Z coördinaat.
Het XZ-raster wordt gegenereerd op de plaats van de ingevoerde waarde
voor de Y coördinaat
Het YZ-raster wordt gegenereerd op de plaats van de ingevoerde waarde
voor de X coördinaat
De afmetingen van het 2D invoerraster dienen door de maximum en
minimum coördinaten in de respectievelijke richtingen te worden
vastgelegd.
Door op de knop
te klikken wordt het 2D raster gegenereerd;
hieronder wordt een voorbeeld getoond (XY- raster):

Door op de kruispunten van het 2D invoerraster te klikken kunnen
eenvoudig knoopcoördinaten worden ingevoerd; zie het onderstaande
voorbeeld:

Achtereenvolgens kunnen meerdere verschillende 2D invoerrasters in
verschillende richting worden gegenereerd; in elk raster kunnen de
knoopcoördinaten door aanklikken van een kruispunt worden ingevoerd.
In onderstaande afbeelding is een tweede raster gegenereerd voor een Zcoördinaat van 5 m; knopen 5 t/m 7 in dit XY- raster zijn toegevoegd door
in dit raster te klikken.
Door de muis te laten rusten op de kruispunten van het raster worden de
knoopcoördinaten afgebeeld.

De richting van het 2D raster kan ook tussentijds worden gewijzigd; zie
hieronder (XZ- raster):

In dit XZ- raster zijn door aanklikken van dit raster de knopen 8 t/m 10
aangemaakt.
Op elk moment kan het scherm m.b.v. de knop
in de staafinvoer mode
gezet worden en kunnen staven, als verbinding tussen twee knopen,
getrokken worden.

Het is ook mogelijk extra knopen aan te maken via 2D rasters als al een
raamwerk ingevoerd is; zie onderstaande voorbeeld:

Door het afvinken van
en op de knop
te
klikken worden aanwezige knopen in het betreffende vlak verwijderd.
Knopen in een zeker 2D vlak kunnen naar een ander 2D vlak worden
gekopieerd; zie hieronder:

6 knopen aangemaakt in XY- vlak voor Z=0

Na het aanklikken van de knop
resultaat verkregen:

wordt het onderstaande

Door het afvinken van
kunnen staven welke volledig in
het ene vlak liggen ook naar het andere vlak worden gekopieerd; zie ter
illustratie de figuren hieronder:

Grafische invoer van knopen en staven in één 2D vlak(Z=0)

Kopiëren van knopen en staven van vlak voor Z=0 naar vlak Z=4

Knopen en staven zijn gekopieerd van het ene naar het andere vlak.
Dit scherm ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit.
Zie verder ook: Plotten Geometrie 3D

De rechtshandige kurkentrekkerregel
Rotaties

Rotatie om X-as

Rotatie om Y-as

Rotatie om Z-as

De richting van de assen behoeft niet dezelfde te zijn als weergegeven in
bovenstaande figuren voor het toepassen van de kurkentrekkerregel. De
kurkentrekkerregel geeft alleen de oriëntatie van de positieve richting
van de drie assen onderling aan.
De positieve richtingen van de bovenstaande drie rotatiehoeken volgen
de rechterhand kurkentrekkerregel

De rechtshandige “kurkentrekkerregel” is de regel die dient om de zin
van een rotatievector te bepalen in een rechtshandig of positief
assenstelsel. Plaatst men een kurkentrekker om de as van de rotatievector
en roteert men de kurkentrekker volgens de rotatiezin van deze vector
dan zal de top van de kurkentrekker verschuiven in de zin van de vector.
Bij het gebruik van de rechtshandige kurkentrekkerregel is de rotatie
rondom de Z-as gericht van X- naar Y-as; rotatie rondom de X-as gericht

van Y- naar Z-as; rotatie rondom de Y-as gericht van Z- naar X-as.
Het onderstaande figuurtje met cyclische verwisseling van de letters X,Y
en Z kan als geheugensteuntje functioneren.

Parametrische relaties tussen knoopcoördinaten
3D
Met behulp van dit invoerscherm kan vastgelegd wordend of er een
relatie bestaat tussen de knoopcoördinaten van een ‘Meesterknoop’ en
van een aantal ‘slaaf- knoopcoördinaten’.
Indien de knoopcoördinaten, in het geopende invoerscherm Invoer
knoopcoördinaten, van een ‘Meesterknoop’ (blauw geaccentueerd)
gewijzigd worden dan wijzigen de knoopcoördinaten van de aangevinkte
‘slaaf- knoopcoördinaten’ automatisch in gelijke mate.
Hierdoor kunnen de knoopcoördinaten van een geselecteerd aantal ‘slaafknoopcoördinaten’ in één handeling snel automatisch worden aangepast
door alleen een ‘Meesterknoop’ te wijzigen.
Per ‘slaaf- knoopcoördinaat’ kan dit per X-, Y- of Z-richting ingesteld
worden.
Dit parametrisch invoerscherm wordt geopend m.b.v. de knop
aanwezig in het invoerscherm Invoer knoopcoördinaten

Meesterknoop 6 met een aantal aangevinkte ‘slaaf- knoopcoördinaten’
met een aantal aangevinkte ‘slaaf- knoopcoödinaten’

Meesterknoop 7

Meesterknoop 27 met GEEN aangevinkte ‘slaaf- knoopcoördinaten’

De gekozen ‘Meesterknoop’ wordt met een blauwe achtergrond
weergegeven.
Per ‘Meesterknoop’ kan door aanklikken van de betreffende vakjes
vastgelegd worden voor welke ‘slaaf- knoopcoördinaten’ er een relatie is
met de betreffende ‘Meesterknoop’.

Indien geen 'slaaf-knopen' gekozen zijn dan is de knop
niet
beschikbaar.
Meer dan één 'Meesterknoop' samen met een verschillende selectie van
'slaaf-knopen' kunnen achtereenvolgens worden geselecteerd. Maar er
kan maar één ‘Meesterknoop’ tegelijk actief zijn.
Een overzicht van geactiveerde ‘meesterknopen’ met daaraan gekoppelde
‘slaafknopen’ wordt als volgt ter informatie weergegeven:

Door de muis te bewegen naar een regel wordt de complete inhoud van
die regel als hint weergegeven.

Door met de muis op een regel te klikken worden in de data grid
automatisch de betreffende ‘meesterknoop’ (blauw) en daaraan
gekopplede ‘slaafknopen’ (rood) gemarkeerd.

Keuze van de ‘Meesterkopen’
De keuze voor een ‘Meeterknoop’ kan op 2 wijzen gebeuren:
- Door op een cel in de eerste kolom van de datagrid te klikken
- Door op het combo vakje

te klikken.

Snelle generaties ‘slaaf-knopen’ (diverse afzonderlijke opties)
-- M.b.v. de twee knoppen
Y- en Z- richting gelijk gemaakt.

worden alle vakjes voor resp. de X-,

-- M.b.v. de knop
worden alle vakjes vanaf de X- naar Y- richting
resp. Y- naar Z- richtng gecopieerd en vice versa.
-- M.b.v. de knop
worden alle knopen aan elkaar
gekoppeld, in zowel de X-, Y- als Z- richting.
-- M.b.v. de knop
worden alle knopen van elkaar
ontkoppeld, in zowel de X- Y- als Z- richting.

-- M.b.v. de knop
worden alle vrije knopen aan elkaar
gekoppeld, in zowel de Y- als Z- richting.
De vrijheidsgraden verbonden aan opleggingen worden dus
overgeslagen.

-- M.b.v. de optie
worden alleen die
knopen, in zowel de X-, Y- als Z-richting, gekoppeld welke ≥ of ≤ zijn
aan een ingevoerde grenswaarde in het X-Y-Z coördinaatstelsel.
Tevens staat aangegeven tussen welke minimum en maximum waarden
de aanwezige knoopcoördinaten zich bevinden.
-- M.b.v. de knop
kan geschakeld worden tussen ≥ of ≤.
Bij ≥ worden alleen die knopen gekoppeld welke een coördinaat hebben
groter of gelijk dan de ingevoerde grenswaarde; bij ≤ worden alleen die
knopen gekoppeld welke een coördinaat hebben kleiner of gelijk aan de
ingevoerde grenswaarde.
-- M.b.v. de knop
vindt de daadwerkelijke generatie van de
koppelingen plaats.
Dit kan zowel t.o.v. de X-richting, de Y-richting als de Z-richting
uitgevoerd worden.

-- M.b.v. de optie
kunnnen koppelingen worden aangebracht tussen een ‘meesterknoop’ en
een aantal ‘slaaf- knopen’ welke verbonden zijn aan een sub-selectie van
de aanwezige staven.
Dit geldt, voor de beide knopen per staaf, zowel voor de X- als Yrichting.
Deze sub-selecties worden vastgelegd in het invoerscherm
Staafeigenschappen 3D (eerste tabblad, m.b.v. de knop
dit aan de hand van de dezelfde staafbeschrijvingen.

),

Ter oriëntatie wordt de betreffende kleurcodering van de sub-selecte van
staven getoond:
Een sub-selectie van staven kan gekozen worden m.b.v. de combobox:

Tevens wordt ter oriëntatie aangeven welke staafnummers een onderdeel
zijn van de gekozen sub-selectie van staven; b.v.:

Indien geen sub-selecties beschikbaar zijn dan wordt deze optie echter
niet getoond.
Als het grafische venster open is, wordt de actieve 'Meesterknoop'
gemarkeerd met een blauw vierkant en de aangesloten 'slaaf-knopen'
gemarkeerd met een rood vierkant; zie onderstaand voorbeeld:

De ‘slaafknopen’ kunnen ook worden gekozen door in het grafische
schemt op de knopen te klikken (met uitzondering van de blauw
gemarkeerde actieve ‘meesterknoop’).
Door m.b.v. de rechter muisknop op een eerder rood gemarkeerde
knoop te klikken wordt de betreffende knoop weer ontkoppeld.
Het is mogelijk afwisselend de twee bovenstaande schermen te gebruiken.

Numeriek wijzigen knoopcoördinaten ‘Meesterknoop’ en
automatische aanpassing van de aangevinkte ‘slaafknoopcoördinaten’

Twee verschillende opties zijn beschikbaar:
Optie 1

M.b.v. de knop
worden de ingevoerde waarden voor Δ-X , Δ-Y
en Δ-Z opgeteld bij de originele coördinaten van de blauw gekleurde
‘Meesterknoop’ en de gekozen ‘slaaf-knopen’ voor alleen de aangevinkte
richtingen.
De waarden voor Δ-X, Δ-Y en Δ-Z mogen zowel positief als negatief
zijn.
Het is toegestaan deze optie herhaaldelijk toe te passen.
De knop
is niet beschikbaar als geen 'slaaf-knopen’ zijn
aangevinkt..
De waarden van Δ-X, Δ-Y en Δ-Z kunnen worden ingevoerd als voor de
'slaaf-knopen' één van de betreffende richtingen is aangevinkt voor ten
minste één 'slaaf-knoop'.
Als voor Δ-X, Δ-Y of Δ-Z een nulwaarde is ingevoerd, heeft het
genereren natuurlijk geen effect voor die richting.
Indien het keuzevakje
is aangevinkt dan wordt, naast alle
‘slaaf-knopen’, ook de ‘Meesterknoop’ verplaatst t.o.v. de oorspronkelijke
plaats van deze knoop.
Als het keuzevakje
niet is aangevinkt dan worden alleeen
alle ‘slaaf-knopen’ verplaatst; de ‘Meesterknoop’ verplaatst dan niet.
Dit is alleen van toepassing bij deze Optie 1
Optie 2
Voor de actuele ‘Meesterknoop’ (blauw geaccentueerd), gekozen in het
scherm ‘Instellen parametrisering knoopcoördinaten’, kunnen in het
invoerscherm Invoer knoopcoördinaten de oorspronkelijke waarden voor
de X-coördinaat en/of Y-coördinaat handmatig aangepast worden.
Waarna de, in het scherm ‘Instellen parametrisering knoopcoördinaten’
aangevinkte ‘slaaf-knopen’, automatisch worden aangepast in het scherm
Invoer knoopcoördinaten m.b.v. de verschilwaarde Δcoördinaat.
met
Δcoördinaat = Oorpsronkelijke waarde – Gewijzigde waarde

Oorspronkelijke knoopcoördinaten, met voor de ‘Meesterknoop’ nr. 6 gekozen

Gewijzigde waarde bij ‘Meesterknoop’ 6 voor de X-coördinaat (van 15 naar 10), waarna de
aangevinkte ‘slaaf-knopen’ automatisch worden aangepast met Δcoördinaat (in dit geval voor de
‘slaaf-knopen’ 3,4,5,7 in X-richting)

Na wijzigen van de X-coördinaat bij ‘Meesterknoop’ nr. 6 (verschoven
over een afstand van Δcoördinaat = 15 – 10= 5) zijn de aangevinkte ‘slaaf-

knoopcoördinaten’ in de betreffende richting automatisch over dezelfde
afstand Δcoördinaat verschoven.
Let op: om de in het invoerscherm Invoer knoopcoördinaten gewijzigde
waarde voor de ‘Meesterknoop’ te accepteren dient, na de invoer, op een
andere cel in de datagrid te worden geklikt.
Als de Y-coördinaat en/of Z-coördinaat van ‘Meesterknoop’ nr. 6 ook
wordt gewijzigd dan gaat de automatische aanpassing van de ‘slaafknoopcoördinaten’ op gelijksoortige wijze.
Bij het geopende scherm ‘Instellen parametrisering knoopcoördinaten’ is
in het scherm ‘Invoer knoopcoördinaten’ alleen de regel van de
‘Meesterknoop’ toegankelijk voor het aanbrengen van wijzigingen; de
andere waarden worden immers al of niet automatisch aangepast.
Let op: het kan zijn dan na het toepassen van deze optie aangepaste
knoopcoördinaten samenvallen met niet aangepaste knoopcoördinaten.
Dit is echter niet toegestaan en dient dan weer te worden aangepast.
Alle instellingen in het scherm ‘Instellen parametrisering
knoopcoördinaten’ worden bewaard bij het wegschrijven van de data voor
het betreffende raamwerk, waardoor deze optie hergebuikt kan worden.
M.b.v, de knop
kunnen eventueel ALLE wijzigingen in het
scherm ‘Invoer knoopcoördinaten’ weer te niet gedaan worden. Dit kan
ook door ‘ctrl-z’, t.p.v. de regel van de ‘meesterknoop’, in het scherm
‘Invoer knoopcoördinaten’ in te typen.
Voorbeeld:

knoop 17 is de ‘meesterknoop’; de knopen 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 zijn
’slaaf-knopen’

‘meesterknoop’ 17 is verplaatst in Y- richting; de ‘slaaf-knopen’ hebben automatisch dezelfde
verplaatsing ondergaan

Zie verder ook:
Invoer knoopcoördinaten

Generatie knoopcoördinaten; 3 dimensionaal
Met behulp van dit scherm kan van een aantal knopen, vanaf een
BEGINknoop tot en met een EINDknoop, via een stappenschema snel
knoopcoördinaten worden gegenereerd in de drie ruimtelijke richtingen.
De generatie vindt plaats vanaf een in te voeren STARTcoördinaat welke
per knoop vergroot wordt met de ingevoerde Stapgrootte.
Door het aanklikken van de knop
vindt de daadwerkelijke
generatie plaats. Dit kan herhaald worden uitgevoerd voor een andere
generatie zonder het scherm te sluiten

Definitie van het lokale assenstelsel; 2
dimensionaal
De richting van de lokale Y- as bepaalt de ligging van de boven- en
onderzijde van de staaf en welke richting van de vervormingen
loodrecht op en evenwijdig aan de lokale staafas positief zijn; zie ook
onderstaande figuur :

De positieve lokale X- as loopt van de beginknoop I naar de eindknoop
J.
Het lokale assenstelsel is rechtsdraaiend; vandaar dat de richting van de
Y- as ook afhankelijk is van de richting van de X- as en dus ook van de
volgorde van knoopnummering I - J of J - I.
Als de Y-as naar beneden als logisch wordt ervaren dan moeten de beginen eindknopen van de staven van links naar rechts worden genummerd;
dit is echter niet verplicht.
De positieve verplaatsingen loodrecht op de staafas wijzen in
dezelfde richting als de positieve richting van de lokale Y-as. De
volgorde van de knoopnummering i-j bepaalt dus de ligging van de
lokale staafas en daarmee ook wat de boven- en onderzijde van de
staaf is en in welke richting de verplaatsingen loodrecht op de
staafas positief zijn. Dit laatste is o.a. van belang bij verend

ondersteunde staven teneinde te kunnen beoordelen of een
beddingsveer onder trek of onder druk staat.

Opties bij het plotten; 2- dimensionaal
In dit scherm kunnen een aantal keuzen worden gemaakt omtrent hoe de
afbeelding geplot moet worden.
Door het aankruisen kunnen de onderstaande opties in- en uitgeschakeld
worden.
Deze instellingen worden centraal bewaard. Dit houdt in dat deze
instellingen niet per raamwerk apart van toepassing zijn.

- Knoopnummers
In het vakje beneden ‘Bereik aantallen’ kan ingevoerd worden welke
KNOOPnummers zichtbaar moeten zijn voor de grafische weergave van
de geometrie van het raamwerk.
- Staafnummers

In het vakje beneden ‘Bereik aantallen’ kan ingevoerd worden welke
STAAFnummers zichtbaar moeten zijn voor de grafische weergave van
de geometrie van het raamwerk.
- Richting lokale assen
Als één of meer van bovenstaande opties worden uitgeschakeld wordt de
figuur leger en daardoor soms duidelijker.
- Beeldvullend
Bij de keuze voor beeldvullend wordt de figuur zodanig geschaald dat
het tekenoppervlak maximaal wordt benut. In het algemeen heeft dit tot
het gevolg dat de schaal in X- en Y- richting verschillend is. Hierdoor
kan de figuur wat “vertekend” overkomen (dit is de default stand).
Bij de keuze voor niet beeldvullend wordt één schaal gebruikt voor
zowel de X-, als de Y- richting. De figuur heeft nu juiste proporties, er
wordt echter geen optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare
tekenruimte (soms wordt de figuur wel wat erg klein).
- Hoogte staven afgebeeld
Met behulp van dit afkruisvakje kan de hoogte van de balken al of niet
worden getoond.
Deze optie kan o.a. van nut zijn als extra eenvoudige controle of de
combinatie van traagheidsmomenten (ook kwadratisch
oppervlaktemomenten genoemd) en weerstandsmomenten qua orde van
grootte wel goed ingevoerd zijn.
Deze optie werkt bij prismatische staven alleen als ook het
weerstandsmoment aan onder- en bovenzijde van de staaf is ingevoerd,
daar anders de hoogte niet berekend kan worden.
De aard van de staven kunnen op twee wijzen worden afgebeeld:
a. In lengterichting staven
Bij prismatische staven worden de deelhoogtes, aan de boven- en
onderzijde van de staven, uit de combinatie van traagheidsmoment en
weerstandsmomenten t.o.v. resp. boven- en onderzijde berekend.
Voor niet prismatische staven wordt de totale (symmetrisch t.o.v. de
staafas) ingevoerde hoogte aan het begin en aan het eind van staaf
rechtstreeks afgebeeld.
b. Dwarsdoorsnede halverwege
Bij deze keuze wordt de doorsnede van de staaf, in het vlak van
tekening, halverwege de lengte van de staaf afgebeeld.
Als geen aanvullende informatie omtrent de vorm van de
dwarsdoorsnede bekend is, dan wordt de rechthoekige omhullende van
de staafdoorsnede afgebeeld (b*h).

Voor het geval m.b.v. Generatie van een aantal staafeigenschappen; 2
dimensionaal standaard staalprofielen zijn ingelezen dan wordt ook de
vorm van de dwarsdoorsnede van het profiel afgebeeld (b.v. I, U, O
profielen).
M.b.v.
in het afbeeldingscherm kunnen de afmetingen van de
staaf vergroot of verkleind worden voor een betere zichtbaarheid.
- Uitvoer in wetenschappelijk formaat (-#.###E+##)
Met behulp van deze optie kan voor de numerieke invoer- en
rekenresultaten een keuze gemaakt worden tussen “vast formaat” en
“wetenschappelijk formaat”.
Het voordeel van het “wetenschappelijk formaat” boven het “vast
formaat” is dat zowel zeer grote als zeer kleine getallen altijd binnen de
gereserveerde ruimte weergegeven kunnen worden. Dit is het
voorkeursformaat.
“Vast formaat”
“Wetenschappelijk formaat” “Automatisch
formaat”
-123.122333

1.2312E+02

0.00000037

3.7000E-07

3.14E003
3.14

Verder kan het aantal grafisch afgebeelde cijfers worden ingesteld:

In “wetenschappelijk formaat”

In “vast formaat”
Indien
niet is aangevinkt dan worden de numerieke
waarden op een witte achtergrond afgebeeld. Dit voorkomt dat andere
beeldelementen (b.v. staven en knopen) de weergave van numerieke
waarden slecht leesbaar maakt.

Indien
is aangevinkt dan worden de numerieke
waarden niet op een witte achtergrond afgebeeld. Waardoor andere
beeldelementen (b.v. staven en knopen) de weergave van numerieke
waarden wat slechter leesbaar kan maken.

De gemaakte keuzes wordt bewaard, zodat bij het opnieuw opstarten van
het programma de instelling gehandhaafd blijft.
Let op:
Deze instelling voor het numerieke dataformaat is ALLEEN van
toepassing voor de grafische afbeelding van numerieke waarden als
onderdeel van afbeeldingen van de berekeningsresultaten.
De instelling van het dataformaat voor de andere niet grafische schermen
kan worden ingesteld via het menu: Numerieke uitvoer in
Wetenschappelijk formaat’
- Vectorfiles kopiëren naar klembord
De figuren op de diverse grafische schermen kunnen in twee
verschillende formaten naar het klembord worden gekopieerd:
a. BITMAP
b. METAfiles
ad. a.: Bij het BITMAP formaat wordt een raster van punten
overgedragen naar het klembord. Nadeel is
dat het ruimtebeslag vrij groot is. Bij het vergroten van een BITMAP
formaat wordt de figuur “grofkorrelig”, omdat tussen de oorspronkelijke
rasterpunten wordt geïnterpoleerd.
ad.b.: Bij het METAfiles formaat wordt vector informatie overgedragen
naar het klembord.
Dit formaat vraagt aanzienlijk minder geheugengebruik dan het
BITMAP formaat.
Verder bestaat de figuur uit diverse entiteiten (zoals deze bekend zijn in
Windows) welke, omdat het vectoren zijn afzonderlijk schaalbaar en
verplaatsbaar zijn.
Bij het METAfiles formaat wordt bij het vergroten van de figuur de
resolutie behouden; dus niet het “grofkorrelige” karakter van een
BITMAP.
Het kopiëren naar het klembord geschiedt met de knop
op de diverse
grafische schermen
Vanuit het klembord kan de figuur dan naar een ander onder Windows
werkend programma (b.v. de tekstverwerker WORD) worden
gekopieerd. Via de knop

bij de in het programma ingebouwde

teksteditor kan een in het klembord opgeslagen tekst of figuur in het
betreffende document worden geplakt (op de plaats van de cursor).
Als de afvinkvakje Vector fileformaat kopiëren KLEMbord afgevinkt
is dan wordt als METAfile gekopieerd; anders als BITMAP.
- Richting bij het printen
Hier kan worden aangegeven of de figuur staand of liggend (overdwars)
op het papier moet worden afgedrukt. Voor het beeldscherm heeft deze
keuze geen consequenties.
- Functionaliteit bij bewegen muis met ingedrukte linker muisknop

Met behulp van bovenstaande radioknoppen kan gekozen voor
respectievelijk:
- Verschuiven van het raamwerk door het bewegen van de muis met
ingedrukte linker muisknop.
- Selectie van staven door het trekken van een rechthoek met
ingedrukte linker muisknop.
Hint
Als alternatief kan aan de bovenzijde van het grafische scherm ook op de
knop
of
worden
geklikt of houd de ‘ctrl’ toets en rechter muisknop tegelijk ingedrukt in
het grafische scherm.
- Fontnaam en fontgrootte
Met behulp van de knop
kan het type font en de grootte
van de tekst bij het plotten worden ingesteld (er opent zich dan een
standaard Windows invoerscherm).
Deze optie kan worden gebruikt om een persoonlijk cachet aan de
figuren te geven. Belangrijker is dat niet alle printer drivers even goed
zijn. Het is bekend dat sommige printerdrivers wat “eigenwijs” omgaan
met de door het programma naar de printer gestuurde fonts; b.v. te groot.
Door het handmatig instellen van een kleiner font kan dit worden
gecorrigeerd.
Door het aanklikken van het vakje
is de fontgrootte
constant, d.w.z. onafhankelijk van de grootte van het betreffende
grafische scherm.

Als het vakje
niet afgevinkt is dan schaalt de fontgrootte
met de grootte van het betreffende grafische scherm.
De startgrootte van het schaalbare font kan verkleind of vergroot worden
m.b.v. een tuimelknop:
De default grootte van het font wordt weergegeven door het karakter ‘0’.
De verkleining en vergroting kan in vier stappen plaats vinden.
Verkleining: ‘-‘, ‘--‘, ‘---', ‘----‘; Vergroting: ‘+’, ‘++’, ‘+++’, ‘++++’
- Grootte afbeelding iconen opleggingen
De startgrootte voor de grootte van de afbeelding van de
afbeeldingsiconen kan verkleind of vergroot worden m.b.v. een
tuimelknop
De default grootte van het font wordt weergegeven door het karakter ‘0’.
De verkleining en vergroting kan in vier stappen plaats vinden.
Verkleining: ‘-‘, ‘--‘, ‘---', ‘----‘; Vergroting: ‘+’, ‘++’, ‘+++’, ‘++++’
De instellingen worden bewaard. Bij het opnieuw opstarten worden deze
bewaarde instellingen gehanteerd.

Opdelen staaf in afzonderlijke delen; 2D en 3D
Met behulp van deze ‘wizard’ kan een bestaande staaf worden opgedeeld
in meerdere delen.
Deze aparte delen kunnen, voor een aantal typen doorsneden, een
variërende hoogte hebben.
De opdeling kan worden herhaald.
Deze ‘wizard’ is toegankelijk via de invoer Ligging staven 2D of 3D en
Staafeigenschappen 2D of 3D

Optie 1: ‘Staaf in 2 delen’

Optie 2: ‘Staaf in n gelijke delen’

Allereerst dient de keuze gemaakt te worden welke staaf opgedeeld dient
te worden in meerdere delen:

2 verschillende opties zijn aanwezig:

Optie 1: ‘Staaf in 2 delen’

M.b.v. deze optie wordt de staaf in 2 delen verdeeld.
Daartoe wordt een extra knoop aangemaakt gelegen tussen de twee
knopen van de te verdelen staaf.
De plaats van de extra knoop wordt gemeten langs de staafas van de te
verdelen staaf, t.o.v. de beginknoop I van deze staaf.
Het nummer van de beginknoop I behorende bij de te verdelen staaf
wordt getoond, evenals de lengte van deze staaf; zie bovenstaande figuur.
De nieuw toegevoegde staaf heeft de dezelfde staafeigenschappen als de
oorspronkelijk gekozen onder te verdelen staaf.
Indien bij de staafeigenschappen 2D of staafeigenschappen 3D de optie
van spanningscontrole
geactiveerd is en het vakje
is aangevinkt, dan wordt het volgende paneeltje getoond:
Voor de controle van knik wordt dan voor alle opgedeelde staven de
ingevoerde kniklengte in rekening gebracht, in plaats van de kortere
lengte van de 2 aparte staven.

Optie 2: ‘Staaf in n gelijke delen’

M.b.v. deze optie wordt de staaf in ‘n’ gelijke delen verdeeld met een
lengte van ΔL.
Daartoe worden ‘n-1’ extra knopen aangemaakt op, gelijke afstand
gelegen tussen de twee knopen van de te verdelen staaf.
De nieuw toegevoegde staven hebben standaard de dezelfde
staafeigenschappen als de oorspronkelijk gekozen onder te verdelen staaf,
tenzij één of meerdere onderdelen van het profiel gewijzigd zijn. Dan

worden de eigenschappen van hetr profiel herberekend op basis van de
gewijzigde onderdelen van de originele staaf:

Indien bij Generatie staafeigenschappen2D of Generatie
staafeigenschappen3D de gekozen staaf ingelezen is m.b.v.
dan wordt het type van de betreffende staaf als
volgt weergegeven:

De mogelijkheid tot
wordt alleen ondersteund
voor massieve rechthoekige, I of H vormige en holle rechthoekige
stalen doorsneden. Anders is deze optie gegrijsd.
De reden dat U-vormige profielen niet worden ondersteund voor het
schuin maken is, dat dan ook het dwarskrachtcentrum variabel wordt over
de lengte van de extra staven. Dit heeft een zeer complicerende invloed
op de invoer en verwerking van staafbelastingen voor het 3D deel van het
programma.
Ook is het mogelijk voor massieve rechthoekige doorsneden, waarbij de
keuze is gemaakt voor spanningscontrole van houtconstrcties (EC5), deze
staven taps te maken.

Indien het type profiel (nog) niet is ingevoerd dan wordt het onderstaande
getoond:

Het is dan mogelijk alsnog het type profiel in te voeren:

Mogelijkheid 1: m.b.v. de radio groep ‘Type profiel’
Vervolgens dienen dan nog de detailafmetingen van het profiel te worden
ingevoerd.

Ander voorbeeld:

Mogelijkheid 2: m.b.v. de knop

Indien bij de staafeigenschappen 2D of staafeigenschappen 3D de optie
van spanningscontrole
geactiveerd is en het vakje
is aangevinkt, dan wordt het volgende paneeltje getoond:
Voor de controle van knik wordt dan voor alle opgedeelde staven de
ingevoerde kniklengte in rekening gebracht, in plaats van de kortere
lengte van de gegenereerde extra staven.
Let op:
Indien het vakje
NIET is aangevinkt EN de
afmetingen van de onderdelen niet gewijzigd zijn, dan worden de
originele bij staafeigenschappen 2D of 3D ingevoerde eigenschappen
gebruikt.
Door middel van de weergave van wordt geïndiceerd dat de
ingevoerde waarden voor de afmetingen van de onderdelen worden
gehanteerd voor de berekening van de staafeigenschappen.
Door middel van de weergave van wordt geïndiceerd dat dat
afmetingen van de onderdelen worden gehanteerd NIET worden
gehanteerd, maar de originele bij ingevoerde staafeigenschappen 2D of
3D.
Als
getoond wordt, dan worden de doorsnedegrootheden zoals
oppervlak, traagheidsmomenten etc. wel opnieuw berekend aan de hand
van de gewijzigde staafonderdelen.

De bij staafeigenschappen 2D of 3D ingevoerde staafeigenschappen,
m.b.v. de knop
,worden ontleend aan een database
met waarden zoals die door leverenciers worden opgegeven.
De hier herberekende staafeigenschappen, aan de hand van de afmetingen
van de gewijzigde onderdelen , kunnen iets verschillen van de
gegevens in de database. De herberekeningen zijn enigszins benaderd.
Indien het vakje
is aangevinkt dan kunnen ‘n’
staven worden gegenereerd welke een stapsgewijs variërende hoogte
hebben (alleen voor I of H, massief rechthoekige of holle rechthoekige
profielen).

De tapse staven worden benaderd d.m.v. ‘n’ prismatische staven; zie
onderstaand voorbeeld:

De prismatische I-vormige staaf (52) wordt onderverdeeeld in 5 delen,
waarbij de hoogte stapsgewijs verloopt van 1,5 maal de oorspronkelijke
hoogte bij knoop I en bij knoop J gelijk aan de oorpronkelijke hoogte.

Oorspronkelijke gedaante van staaf (52)

Aangepast gedaante van staaf (52) d.m.v. toegevoegde extra staven,
waarvan de hoogte stapsgewijs varieert.
Het opdelen van staven kan achtereenvolgens worden herhaald m.b.v. de
knop
M.b.v. de knop
kunnen eerdere versies van het
generatieproces worden getoond c.q. weer actief gemaakt worden (met
een maximum van vijf versies).

Hint 1:
Voor stalen profielen, ingelezen m.b.v.
OF
door de directe invoer van de afmetingen van de onderdelen van het
profiel, worden door het programma de staafeigenschappen (zoals
oppervlak, traagheidsmomenten en weerstandsmomenten) stapgewijs
variërend berekend m.b.v. de breedte en dikte-afmetingen van flenzen en
lijven van de oorspronkelijk gekozen staaf.
Hint 2:
Indien onder het hoofdmenu‘Staafeigenschappen’ de knikcontrole is
ingeschakeld dan wordt de hier ingevoerde totale kniklengte voor elk van
de ‘n’ stapgewijs variërende staven gebruikt. Het werkt dan in relatie tot
knik als één combinatiestaaf.

Hint 3:
De keuze van de te verdelen staaf kan naast
ook op grafische wijze geschieden, door
m.b.v. de muis de betreffende staaf aan te klikken.
Hetzelfde geldt voor het klikken met de muis op een rij in het dataraster
in (Ligging staven 2D of Ligging staven 3D ) en (Staafeigenschappen 2D
of Staafeigenschappen 3D)
Hint 4:
Behalve m.b.v. de knop
in het scherm Ligging staven
2D of Ligging staven 3D , kan deze ‘wizard’ ook worden geopend door
het klikken op de betreffende staaf in het grafische scherm. Dit gaat dan
verder via Staafeigenschappen grafisch 2D of Staafeigenschappen
grafisch3D

Hint 5:
De staaf die in meerdere delen wordt opgedeeld (extra staven toegevoegd)
zijn te herkennen doordat ze door het programma dezelfde beschrijving
als karakterisering hebben gekregen; zie onderstaand voorbeeld:

In dit voorbeeld is staaf 52 de staaf welke in dit geval in 5 delen is
verdeeld; er zijn dus 4 nieuwe staven toegevoegd (98,99,100,101).
Indien in het hoofdmenu Staafeigenschappen 2D of 3D, m.b.v. de knop
, een kleurcodering is aangebracht dan is naast de
staafbeschrijving ook nog deze karakterisering aanwezig.
Deze specifieke karakterisering kan o.a. gebruik worden bij de volgende
opties:
- Zichtbare staven 2D of 3D

-

Krachtsverdeling in een Combinatiestaaf

Hint 6:
Reeds aanwezige staafbelastingen op de te verdelen staaf worden
herverdeeld over de ontstane aparte staven; zie als voorbeeld de twee
onderstaande figuren voor optie 1 (voor optie 2 op analoge wijze).
Het kan dus handig zijn de staafbelastingen op de te onderverdelen staaf
eerst in te voeren, anders dient de belasting op elke nieuw gegenereerde
staaf apart te worden ingevoerd.

Staafbelastingen voordat staaf (6) wordt opgedeeld in 2 aparte staven

Staafbelastingen nadat staaf (6) wordt opgedeeld in 2 aparte staven;
staven (6) en (9); extra knoop 10
Voor stapsgewijs benaderde tapse staven blijven de staafbelastingen
gedefineerd t.o.v. de rechte staafassen.
Deze optie werkt voor het 3-dimensionale deel van het programma op
gelijksoortige wijze.
In het grafische scherm kunnen extra staven bij getekend worden; zie
ook: Plot geometrie. Dit kan zowel tussen verschillende staven als
knopen.
Zie verder ook Ligging van de staven

Kopiëren staven met aangesloten knopen
Niet verplichte optie.
Met behulp van deze optie kan een reeds ingevoerde reeks staven
gekopiëerd worden naar andere plaatscoördinaten.

In het veld
dient de reeks te kopiëren
staven te worden ingevoerd.
Waarschuwing: Deze reeks van staven moet een onderdeel zijn van het
oorspronkelijk aanwezige raamwerk. Dus niet van de tussendoor
gegenereerde extra staven.
Dit kan door de staafnummers achtereenvolgens numeriek in te voeren of
via een selectie van staven met dezelfde staafbeschrijvingen (mits
voorhanden).

Invoer via dezelfde staafbeschrijvingen

Indien een kleurcodering voor de betreffende staafselectie aanwezig is
wordt dit weergegeven:

M.b.v. de knop
oorsponkelijke staven.

wordt snel de selectie gemaakt voor alle

Indien het keuzevakje
is aangevinkt dan kan de generatie, met
eventuele anders staafnummers, herhaald worden uitgevoerd.
Indien het keuzevakje
niet is aangevinkt dan kan de generatie
slechts eenmalig plaatsvinden.
De te kopiëren staven worden verplaatst naar een nieuwe oorsprong. Met
voor 2D de X- en Y-coördinaat en voor 3D de X-,Y- en Z-coördinaat

Opmerking: extra aansluitende knoopnummers worden tevens
automatisch gegenereerd.
Dit geldt ook voor de voorgeschreven verplaatsingen als opleggingen,
staafeigenschappen, staafbelastungen en knoopbelastingen.
De maximum en minimum coördinaten van het oorspronkelijke raamwerk
wordt ter oriëntatie getoond:

De daadwerkelijke generatie vindt plaats door op de knop
te
klikken.
Als het vakje
is aangevinkt dan kan de generatie herhaalde
malen achter elkaar geschieden.
Na de generatie wordt naast het oorspronkelijk aantal staven en knopen
het nieuwe aantal staven en knopen ter oriëntatie getoond:

M.b.v. de knop
kunnen de uitgevoerde generaties stap voor
stap teruggedraaid worden.

Let op
Bij de generatie van extra knopen en staven,kunnen deze knopen en
staven samenvallen met reeds aanwezige knopen en staven.
Bij de grafische afbeelding van de geometrie van het raamwerk is het
samenvallen van knopen en staven niet goed zichtbaar.
Het programma controleert dit samenvallen en geeft een waarschuwing
als dit het geval is.

Indien vervolgens op de ‘Ja’ knop wordt geklikt dan worden aanwezige
dubbele knopen en/of staven door het programma automatische
verwijderd:

In het onderstaande voorbeeld zijn de dubbele samenvallende knopen en
staven in de gemarkeerde gebieden door het programma automatisch
verwijderd.

Bij het kopiëren van staven worden aanwezige staaf- en knoopbelastingen
ook gekopiëerd
Als er daarbij samenvallende knopen en staven aanwezig zijn kan het
voorkomen dat er een staafbelasting van een langere naar een kortere
staaf worden gekopëerd.
Hierdoor kan de staafbelasting buiten de lengte van een staaf vallen. Als
dit het geval is dan wordt de volgende waarschuwing getoond:

Bij b.v. onderstaand voorbeeld is dit aan de orde:

De staafbelasting op staaf (1) wordt dan niet goed verdeeld naar staaf (8)
toe. Pas dit dan handmatig aan.

2 dimensionaal voorbeeld ter illustratie:

M.b.v. de knop
raamwerk geselecteerd.

zijn alle staven van het oorspronkelijke

De geselecteerde originele staven (1), (2) en (3) worden opnieuw
gekopieerd:

M.b.v.

generatie van nieuwe staven met aangesloten knopen

t.o.v.
Hint: na het gebruik van deze optie kunnen verder m.b.v. het scherm
Ligging staven 2D nog andere staven toegevoegd worden.

Eerste 3 dimensionaal voorbeeld ter illustratie:

Geselecteerde staven

M.b.v.

knopen t.o.v.

1e genereratie van nieuwe staven met aangesloten

M.b.v.

knopen t.o.v.

2e generatie van nieuwe staven met aangesloten

M.b.v.

3e generatie van nieuwe staven met aangesloten

knopen t.o.v.
en met alle oorspronkelijke staven

Tweede 3 dimensionale voorbeeld ter illustratie:
Generatie van 2 extra kopieën van het gehele oorspronkelijke raamwerk
aansluitend op elkaar (de samenvallende dubbele knopen en staven zijn
automatisch door het programma verwijderd).

Derde 3 dimensionale voorbeeld ter illustratie:

Generatie van een afzonderlijke parallelle brug:

Generatie van een aansluitende parallelle brug:

Hint: na het gebruik van deze optie kunnen verder m.b.v. het scherm
Ligging staven 2D of Ligging staven 3D nog andere staven toegevoegd
worden.

Generatie ligging van de staven; 2 of 3
dimensionaal
Met behulp van dit scherm kunt u snel van een aantal staven de ligging
genereren volgens een regelmatig schema
Allereerst moet een keuze worden gemaakt of de beginknopen i of de
eindknopen j van een aantal staven moet worden gegenereerd.
Verder moet de staaf, waarvan af (de beginstaaf) de knopen (i of j)
worden gegenereerd, worden ingevoerd De generatie wordt voortgezet
tot en met de eindstaaf.
Bij de beginstaaf wordt een waarde voor het nummer van de startknoop
gevraagd (i of j).
Vanaf de waarde voor de startknoop wordt telkens bij iedere staaf de
waarde voor de stapgrooteknoop gesommeerd. Bij positieve waarden
voor de stapgrootteknoop nemen de knoopnummers (i of j) in grootte
toe. Bij negatieve waarden voor de stapgrootteknoop nemen de
knoopnummers (i of j) in grootte af.

Hint
Tussen dit generatie scherm en het totale scherm mag ook eenvoudig
gewisseld worden door het achtereenvolgens activeren van deze twee
schermen door het klikken met de muis op één van beide.
Zo kan men achtereenvolgens eenvoudig een beginknoop (i) of
eindknoop (j) van een aantal staven genereren, zonder dat het
generatiescherm voortdurend geopend en gesloten moet worden (mag
wel).
Alle m.b.v. het generatiescherm ingevoerde waarden kunnen in het totale
invoerscherm weer gewijzigd worden.
Zie verder ook: Ligging staven

Definitie van het lokale assenstelsel; 3
dimensionaal
De richting van de lokale Y- en Z-as bepaalt de oriëntatie van de
hoofdassen van de betreffende staaf en welke richting de lokale
staafkrachten hebben; zie ook onderstaande figuur:

De positieve lokale X- as loopt van de beginknoop I naar de eindknoop
J.
De lokale Y- en Z-as vallen samen met de hoofdassen van de staaf.
Het lokale assenstelsel is rechtsdraaiend; vandaar dat de richting van de
Y- en Z-as ook afhankelijk zijn van de richting van de X- as en dus ook
van de volgorde van knoopnummering I - J of J - I.
Zie verder ook Kurkentrekkersregel
De positieve verplaatsingen loodrecht op de staafassen wijzen in
dezelfde richting als de positieve richting van respectievelijk de
lokale Y- en Z-as. De volgorde van de knoopnummering i-j bepaalt
dus de ligging van de lokale staafas en daarmee ook wat de bovenen onderzijde van de staaf is en in welke richting de verplaatsingen
loodrecht op de staafas positief zijn.

Verband tussen lokaal en globaal assenstelsel
De plaats van een staaf wordt in de ruimte geheel vastgelegd door de
coördinaten van zijn begin- en eindknoop. Er is echter nog één niet
gespecificeerde vrijheidsgraad, n.l. de rotatie om de lokale X-as van de
staaf, vanuit een zekere referentie positie. Deze rotatie kan worden
aangegeven met een bepaalde hoek BETA. De betekenis van de hoek
BETA wordt door middel van onderstaande figuren duidelijk gemaakt.

a. De lokale X-as wijst van knoop i naar knoop j

b. Hulpas Z’ loopt evenwijdig aan de ZGXG-vlak
De positieve richting wordt vastgelegd door de eis dat cos(Y’,YG)
positief is (dus de projectie van Y’ op YG geeft dezelfde richting).

c. Rotatie van lokale X-as
Roteer van Z’ naar ZL over een hoek β naar de gewenste positie.
Bijzonder geval: als XL // YG dan wordt Z’ // ZG genomen, waarbij Z’ en
ZG dezelfde positieve richting
hebben.

Bij de diverse 3-dimensionale grafische uitvoermogelijkheden kan onder
de knop
voor de optie
worden gekozen de lokale staafassen in de figuur af te beelden; zie
onderstaand voorbeeld:

Advies: controleer altijd op grafische wijze of de ligging van de
lokale staafassen overeenkomt met de gewenste oriëntatie, omdat
snel een fout is gemaakt

Instellen kleurcoderingen Staven 3D of 2D
M.b.v. deze optie kunnen subselecties van staven van een kleurcodering
worden voorzien t.b.v. de grafische weergave van de geometrie 3D of
grafische weergave van de geometrie 2D
Het betreft maximaal 12 verschillende kleuren.

In het scherm Staafeigenschappen 3D; 1e blad of Staafeigenschappen 2D;
1e blad kan m.b.v. de knop
het bovenstaand getoonde
scherm worden geopend.
Daartoe moet het vakje
niet aangevinkt zijn.
Bij een aangevinkt vakje vindt de toekenning van de diverse kleuren
autmatisch plaats na het aanklikken van de knop
.
De kleuren worden dan toegekend aan de hand van de verschillende
ingevoerde staafbeschrijvingen.
De toekenning van verschillende kleuren kan naast de automatische
toekenning ook op 2 andere wijzen worden gerealiseerd:
Optie 1
In het onderstaande vak kan een verzameling van staafnummers worden
ingevoerd welke dezelfde kleurcodering dienen te krijgen.

M.b.v. de combinatie lijst onder de tekst ‘Keuze van de kleur’ kan
vervolgens een kleur gekozen worden (vanuit een lijst van 12 stuks).

Optie 2
Als, zoals onderstaand getoond, de combinatie lijst onder de tekst
‘Gelijke staafbeschrijvingen’ wordt geopend, dan wordt een lijst met
verschillende reeds ingevoerde staafbeschrijvingen getoond.

M.b.v. de combinatie lijst onder de tekst ‘Keuze van de kleur’ kan
vervolgens een kleur gekozen worden (vanuit een lijst van 12 stuks).

Door op
de tekst ‘Keuze van de kleur’ te
klikken opent zich het standaard Windows kleuren dialoog scherm:

Door een keuze voor een bepaalde kleur te maken en op de ‘OK’ knop te
drukken wordt aan de lijst met kleuren een kleur gemarkeerd ‘Aangepast’
toegevoegd:

Onderstaand een voorbeeldweergave van een 3D raamwerk met
verschillend gekleurde deelverzamelingen van staven:

Zie verder ook:
Staafeigenschappen 3D; 1e blad of Staafeigenschappen 2D; 1e blad

Toewijzen van staven met hetzelfde type
spanningscontrole 3D
M.b.v. deze optie kan van subselecties van staven hetzelfde type
spanningscontrole worden gegenereerd.
Het betreft de volgende vier typen spanningscontrole: elastisch, Eurocode
3 (staal), Eurocode 5 (hout) en Eurocode 2 (beton); zie verder ook:
Spanningscontrole 3D.

Onder de tekst ‘Staafnummers invoeren’ dient per type spanningscontrole
een selectie van staven te worden ingevoerd.
Het daadwerkelijk toekennen van het type spanningscontrole geschiedt
door het indrukken van één van de gekleurde radioknoppen

Onder de tekst ‘Via staafbeschrijvingen’ kan automatisch een
staaafselectie worden gemaakt; via het scherm Staafeigenschappen 3D; 1e
blad (in de eerste kolom van dit scherm) ingevoerde staafbeschrijvingen,:

Deze kleurcodering moet niet verward worden met die andere
kleurcodering welke gebruikt wordt bij de grafische weergave van de
geometrie.

Toewijzen van staven met hetzelfde type
spanningscontrole 2D
M.b.v. deze optie kan van subselecties van staven hetzelfde type
spanningscontrole worden gegenereerd.
Het betreft de volgende vier typen spanningscontrole: elastisch, Eurocode
3 (staal), Eurocode 5 (hout) en Eurocode 2 (beton); zie verder ook:
Spanningscontrole 3D.

Onder de tekst ‘Staafnummers invoeren’ dient per type spanningscontrole
een selectie van staven te worden ingevoerd.
Het daadwerkelijk toekennen van het type spanningscontrole geschiedt
door het indrukken van één van de gekleurde radioknoppen

Onder de tekst ‘Via staafbeschrijvingen’ kan automatisch een
staaafselectie worden gemaakt; via het scherm Staafeigenschappen2D; 1e
blad (in de eerste kolom van dit scherm) ingevoerde staafbeschrijvingen,:

Aanvullende geometrische data voor elastische
knikcontrole (Euler); 2 dimensionaal
Deze optie is facultatief.

In dit scherm kan aanvullende informatie worden ingevoerd welke
benodigd is voor elastische knikcontroles (Euler) van de staven waaruit
het ingevoerde raamwerk bestaat. Knikcontroles worden alleen voor
prismatische staven uitgevoerd.
Deze optie mag ook worden gebruikt in combinatie met het definiëren
van één of meer staven als gewapend beton staven (de optie van
berekenen van wapening moet dan wel zijn ingeschakeld)
Onderscheid dient gemaakt te worden in knikcontrole IN het vlak waarin
het raamwerk gedefinieerd is en knikcontrole UIT het vlak.
Knik IN het vlak berekenen

De kniklengteverhouding lkv kan door het programma worden bepaald
aan de hand van randvoorwaarden aan de beide uiteinden van de
betreffende staaf; b.v. vast of scharnierend verbonden.
Of de kniklengteverhouding door het programma bepaald moet worden
(“Berekenen door programma”) of door de gebruiker ingevoerde waarden
gebruikt moeten worden, kan per staaf afzonderlijk worden vastgelegd
door afvinken van vakjes in het betreffende invoerscherm.
kniklengteverhouding lkv = lk/l
met
lk = kniklengte van de staaf
l = lengte van de staaf
lkv = kniklengteverhouding
Knik UIT het vlak berekenen
In het 2-dimensionale deel van het raamwerkprogramma wordt alleen de
krachtsverdeling in het vlak berekend. Door het afvinken van
wordt de optie ingeschakeld voor de controle van
knik uit het vlak van het raamwerk. Daartoe zijn per staaf twee
aanvullende grootheden benodigd: kniklengteverhouding uit het vlak en
de grootte van het traagheidsmoment voor buiging (ook kwadratisch
oppervlaktemoment genoemd) uit het vlak.
Als het keuzevakje ‘Knik UIT het vlak berekenen’ is aangevinkt wordt
behalve de buigingsknik IN het 2D-vlak ook de buigingsknik UIT het 2Dvlak berekend.
Eventuele momenten werkend uit het vlak kunnen in het 2-dimensionale
deel van het programma natuurlijk niet in rekening worden gebracht;
hiervoor is een berekening in het 3-dimensionale deel van het programma
noodzakelijk.
Bij een belasting van een staaf door alleen een normaalkracht, indien de
knik ook uit het vlak wordt gecontroleerd (wordt dan in beide richtingen
gecontroleerd), maakt het niet uit of de sterke of zwakke as van het
profiel is ingevoerd. Als alleen controle IN het vlak wordt uitgevoerd en
de sterke as in het 2D-vlak zit worden dan afwijkende (lagere) waarden
voor de u.c. berekend.
Bij aanwezigheid van momenten ligt het allemaal natuurlijk anders c.q.
gecompliceerder.

Punt van aandacht aangaande de bepaling van de
kniklengteverhouding, als de keuze gemaakt is dit door het
programma te laten bepalen:
Het programma bepaalt aan de hand van de aansluitvoorwaarden van de
staaf per plaatse van beide knopen de grootte van de
kniklengteverhouding (vaste en/of scharnierende aansluitingen).
De kniklengteverhoudingen van de staven (1) en (2), bepaalt door het
programma, zijn daarom in onderstaande 2 figuren gelijk. Omdat de
staven (1) en (2) in de linker figuur in fysieke zin een langere staaf
vormen dan de lengte van de afzonderlijke staven, dient dit dit in
voorkomende gevallen te worden gecorrigeerd. Bij de invoer kan per
staaf worden gekozen of de kniklengteverhouding door het programma
bepaald dient te worden of dat dit door de gebruiker wordt ingevoerd.

Indien de eigenschappen van de staven op het tabblad “Algemeen” m.b.v.
de knoppen
en
zijn
gegenereerd wordt de grootte van het traagheidsmoment (ook kwadratisch
oppervlaktemoment genoemd) uit het vlak ook ingelezen (niet voor de
andere aanwezige gereedschappen voor het genereren van
staafeigenschappen). De knop “Standaard staalprofielen” met dezelfde
functionaliteit is ook op dit scherm aanwezig.
Per default is de grootte van de kniklengteverhouding uit het vlak gelijk
aan 1.

Enige aanbevelingen bij de bepaling van effectieve
kniklengtes
In de Eurocode (EC3) worden helaas geen regels gegeven voor het
bepalen van 'praktische' kniklengtes.
In andere codes echter wel; zie bijvoorbeeld:

SANS 10162: 1-2005/ CAN/CSA-S16-01:2005 (CSA, 2001)

AS 4100:1998/NZS 3404:1997 (AS, 1998)

‘Non-sway braced frames’ en ‘Sway unbraced frames’
Dit scherm ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit.
Zie verder ook:
Spanningscontrole; 2 dimensionaal
Theorie elastische Eulerse knik
Ontwerpoptie
Staafeigenschappen

Aanvullende geometrische data voor knik- en
kipcontrole volgens Eurocode 3 (staal); 2dimensionaal
Deze optie is facultatief.
In dit scherm kan aanvullende informatie worden ingevoerd welke
benodigd is voor knik- en kipcontroles, volgens Eurocode 3 (EN 1993-11,Staal), van de staven waaruit het ingevoerde raamwerk bestaat. Kniken kipcontroles worden alleen voor prismatische staven uitgevoerd.
Deze aanvullende gegevens zijn alleen van toepassing voor die staven
welke spanningscontrole overeenkomstig Eurocode 3 (staal) dienen te
ondergaan; gemarkeerd als
.

Keuze van type profiel
Ter linkerzijde van dit venster wordt aangevinkt welk type staalprofiel het
per staaf betreft (rechthoekig massief, I of H profiel, rechthoekig hol,
cirkelvormig hol of U-vormig).

Aanvullende geometrische eigenschappen
Ter rechterzijde van bovenstaand grid worden onder de betreffende
tabbladen de geometrische gegevens van het betreffende type staalprofiel
getoond c.q. ingevoerd.
Deze geometrische gegevens zijn nodig om de kip- en knik controles
overeenkomstig Eurocode 3 te kunnen uitvoeren; zie verder ook
Achtergronden doorsnede controles volgens Eurocode 3 en Theorie knik
en kip volgens EC3.

Bij de grijs weergegeven cellen is geen invoer mogelijk.
De cellen worden grijs weergegeven als de betreffende staaf van een
ander profieltype is dan past bij het geopende tabblad.
De cellen worden ook grijs weergegeven als voor de betreffende staaf
geen spanningscontrole volgens Eurocode 3 plaats vindt, maar elastische
spanningscontrole, hout (EC5 of beton (EC2).

Let op
Indien de optie keuze uit lijst met tabellen van standaard staalprofielen is
gebruikt worden de gegevens, voor de gekozen staven, automatisch in
bovenstaande getoonde tabellen ingevuld.
Normaal is dit herberekenen niet noodzakelijk als de optie keuze uit lijst
met tabellen van standaard staalprofielen is gebruikt.
Het is echter ook mogelijk de waarden voor de geometrische
eigenschappen zelfstandig m.b.v. dit scherm te berekenen; zonder het
gebruik van keuze uit lijst met tabellen van standaard staalprofielen.
Als dit (her)berekenen wordt uitgevoerd kunnen de waarden iets
verschillen met de uit de bestanden met tabelgegevens ingelezen waarden.
De (her)berekening vindt plaats m.b.v. formules welke iets andere
waarden geven dan de tabelgegevens.
Indien dit scherm m.b.v. de knop
gesloten wordt, dan wordt
ter herinnering het volgende schermpje getoond:

Nadere uitleg
Het programma voert de volgende controles volgens Eurocode 3 uit:
spanningscontroles van de staafdoorsneden
knik- en kip controles van de staafdoorsneden

De controles zijn beperkt tot de volgende vijf profielvormen:
a. rechthoekige massief profiel

b. I of H vormig profiel

c. Rechthoekig of vierkant hol profiel

d. Cirkelvormig hol profiel

e. U-vormige open kanaalprofiel
De controles zijn beperkt tot de volgende profielvormen:
Rechthoekige massieve vorm
I en H vorm
Rechthoekige holle vorm
Cirkelvormige holle vorm
Voor de Rechthoekige massieve vorm zijn de volgende aanvullende
gegevens voor controles overeenkomstig Eurocode 3 benodigd:
breedte
hoogte

buiging om sterkte as of zwakke as (alleen voor het 2- dimensionale
deel)
Voor de I of H vorm zijn de volgende aanvullende gegevens voor
controles overeenkomstig Eurocode 3 benodigd:
breedte
hoogte
dikte lijf
dikte flens
straal afronding
buiging om sterkte as of zwakke as (alleen voor het 2- dimensionale
deel)
Voor de Rechthoekige holle vorm zijn de volgende aanvullende gegevens
voor controles overeenkomstig Eurocode 3 benodigd:
breedte
hoogte
wanddikte
straal inwendig
buiging om sterkte as of zwakke as (alleen voor het 2- dimensionale
deel)
Voor de Cirkelvormig holle vorm is het volgende aanvullende gegeven
voor controles overeenkomstig Eurocode 3 benodigd:
wanddikte
Voor het U- vormige open kanaalprofiel zijn de volgende aanvullende
gegevens voor controles overeenkomstig Eurocode 3 benodigd:
breedte
hoogte
dikte lijf
dikte flens
straal afronding
buiging om sterkte as of zwakke as (alleen voor het 2- dimensionale
deel)
Al deze extra geometrische data betreffende de profieldoorsnede zijn o.a.
benodigd voor het bepalen door het programma van de profielklasse
volgens Eurocode 3.

Let op: het programma ondersteunt alleen profielklassen 1, 2 en 3;
NIET profielklasse 4
Of een profiel in een bepaalde profielklasse valt is volgens Eurocode 3
niet alleen afhankelijk van de geometrische afmetingen maar ook van
de heersende spanningstoestand.
De staafbelastingen grijpen in het programma aan op het
dwarskrachtencentrum van de staafdoorsnede.
Voor symmetrische profielen komt het dwarskrachtencentrum overeen
met het zwaartepunt van de doorsnede.
Voor asymmetrische doorsneden valt het dwarskrachtencentrum niet
samen met zwaartepunt van de doorsnede.
Als de staafbelasting niet samenvalt met het dwarskrachtencentrum
ontstaat door de excentriciteit t.o.v. het dwarskrachtencentrum een
torsiemoment.
Zo’n torsiemoment kan in het 2-dimensionale deel van het programma
niet in rekening worden gebracht.
Een U-profiel is een voorbeeld waarbij het dwarskrachtencentrum niet
samenvalt met het zwaartepunt:

Indien de eigenschappen van de staven op het tabblad “Algemeen” m.b.v.
de knoppen
en
zijn
gegenereerd worden ALLE gegevens ingeladen welke benodigd zijn voor
de controles volgens Eurocode 3 (niet voor de andere aanwezige
gereedschappen voor het genereren van staafeigenschappen). De knop
“Standaard staalprofielen” met dezelfde functionaliteit is ook op dit
scherm aanwezig.
Let op: Voor eenheidscontroles volgens Eurocode 3 (staal) dient het
programma te kunnen herkennen welk type staalprofiel het is. Het
programma herkent dit aan de hand van de naam van het betreffende
*.Section bestand.
De volgende vier typen staalprofielen worden door het programma
onderscheiden:

a. I of H vormig profiel

b. Rechthoekig of vierkant hol profiel

c. Cirkelvormig hol profiel

d. U-vormige open kanaalprofielen
Onderstaande tekst is niet van toepassing als dit hulpscherm benaderd
is vanaf het scherm “Ontwerplijst”
Als in het scherm Spanningen het volgende vakje
aangevinkt is, zijn de volgende opties beschikbaar:

Gewalste of gelaste profielen
In onderstaand weergeven kolom kan bij I of H-profielen weergegeven
worden of het een ‘gewalst’ of ‘gelast’ staalprofiel betreft.

Het knik en kip gedrag wordt beïnvloedt door het gegeven of het een
gewalst of gelast staalprofiel is (zie NEN EN 1993-1-1, tabel 6.2 en tabel
6.5).
In onderstaand weergegeven kolom kan bij Cirkelvormig holle profielen
en Rechthoekige of vierkante holle profielen worden aangegeven of het
profiel ‘warmvervaardigd’ of ‘koudgevormd en gelast’ is.

Het knikgedag wordt hierdoor volgens NEN EN 1993-1-1, tabel 6.2 door
beïnvloed.
In onderstaand weergeven kolom kan worden aangegeven of knik in het
vlak t.o.v. de sterke-as of de zwakke-as optreedt (default is t.o.v. de sterke
as)
(zie NEN EN 1993-1-1, tabel 6.2)

Onderscheid dient gemaakt te worden in knik- en kip controle IN het vlak
waarin het raamwerk gedefinieerd is en knik- en kipcontrole UIT het
vlak.

Knik IN het vlak berekenen
De kniklengteverhouding lkv kan door het programma worden bepaald
aan de hand van randvoorwaarden aan de beide uiteinden van de
betreffende staaf; b.v. vast of scharnierend verbonden.
Of de kniklengteverhouding door het programma bepaald moet worden
(“Berekenen door programma”) of door de gebruiker ingevoerde waarden

gebruikt moeten worden, kan per staaf afzonderlijk worden vastgelegd
door afvinken van vakjes in het betreffende invoerscherm.
kniklengteverhouding lkv = lk/l
met
lk = kniklengte van de staaf
l = lengte van de staaf
lkv = kniklengteverhouding
Voor de berekening van de kniklengtes door het programma; zie verder
Theorie elastische Eulerse knik

Knik UIT het vlak berekenen
In het 2-dimensionale deel van het raamwerkprogramma wordt alleen de
krachtsverdeling in het vlak berekend. Door het afvinken van
wordt de optie ingeschakeld voor de controle van
knik en kip uit het vlak van het raamwerk. Daartoe is per staaf de
kniklengteverhouding uit het vlak benodigd. Per default is de grootte van
de kniklengteverhouding uit het vlak gelijk aan 0.5 (vaste aansluitingen).
Eventuele momenten werkend uit het vlak kunnen in het 2-dimensionale
deel van het programma natuurlijk niet in rekening worden gebracht;
hiervoor is een berekening in het 3-dimensionale deel van het programma
noodzakelijk.
Bij een belasting van een staaf door alleen een normaalkracht, indien de
knik ook uit het vlak wordt gecontroleerd (wordt dan in beide richtingen
gecontroleerd), maakt het niet uit of de sterke of zwakke as van het
profiel is ingevoerd. Als alleen controle IN het vlak wordt uitgevoerd en
de sterke as in het 2D-vlak zit worden dan afwijkende (lagere) waarden
voor de u.c. berekend.
Bij aanwezigheid van momenten ligt het allemaal natuurlijk anders c.q.
gecompliceerder.
Methode voor de berekening van interactiefactoren
Voor de berekening van de interactiefactoren, voor het in rekening
brengen van de invloed van het gelijktijdig optreden van normaalkracht
en buiging bij kink en kip, geeft Eurocode 3 twee verschillende
methoden. In de nationale bijlage kan een keuze gemaakt zijn voor één
van deze twee methoden.

De methode volgens Annex A van Eurocode 3 is meer compleet t.o.v. de
methode gegeven in Annex B.
De keuze tussen de twee methoden wordt gemaakt d.m.v. twee
radioknoppen.

NEN-EN 1993-1-1+C2/NB geeft in art. 6.3.3 aan dat voor de bepaling
van de interactiefactoren kyy, kyz, kzy en kzz Annex B moet zijn
toegepast.
Invoer partiële factoren overeenkomstig Eurocode
3

= partiële factor voor de weerstand van dwarsdoorsneden
onafhankelijk van de profielklasse
= partiële factor voor de weerstand van staven tegen instabiliteit
gebruikt bij controle van staven
= partiële factor voor de weerstand van dwarsdoorsneden belast door
trek tot breuk
De hier gegeven zijn de door Eurocode 3 aanbevolen waarden (default
instelling in het programma).
Als
aangevinkt is, zijn de volgende opties verder nog
beschikbaar:
Voor het 2-dimensionale deel van het programma zijn verder nog
onderstaande keuzes mogelijk:
Als het keuzevakje ‘Knik UIT het vlak berekenen’ is aangevinkt wordt
behalve de buigingsknik IN het 2D-vlak ook de buigingsknik UIT het 2Dvlak berekend.
Eventuele momenten werkend uit het vlak kunnen in het 2-dimensionale
deel van het programma natuurlijk niet in rekening worden gebracht;
hiervoor is een berekening in het 3-dimensionale deel van het programma
noodzakelijk.

Bij een belasting van een staaf door alleen een normaalkracht maakt het
niet uit of de sterke of zwakke as van het profiel is ingevoerd; indien de
knik ook uit het vlak wordt gecontroleerd (wordt dan in beide richtingen
gecontroleerd). Als alleen controle IN het vlak wordt uitgevoerd en de
sterke as in het 2D-vlak zit worden dan afwijkende (lagere) waarden voor
de u.c. berekend.
Bij aanwezigheid van momenten ligt het allemaal natuurlijk anders c.q.
gecompliceerder.
Als het keuzevakje ‘Inclusief torsieknikstabiliteit en torsieknikstabiliteit’
is aangevinkt wordt, voor staven met alleen centrische normaalkracht,
zowel de torsiestabiliteit als torsieknikstabiliteit berekend, anders alleen
de buigingsknik.
In NEN-EN 1993-1-1+C2:2011/NB:2011 art. 6.3.1.4 staat het volgende vermeld:
(4) Voor de walsprofielen IPE, HEA, HEB en HEM hoeft geen toetsing op torsiestabiliteit
te worden uitgevoerd.
Dit geldt ook voor buisprofielen.
(5) Voor dubbel-symmetrische en puntsymmetrische profielen hoeft bij centrische druk
geen toetsing op torsieknikstabiliteit te zijn uitgevoerd.
Voor I-profielen, voorzien van kniksteunen, die niet in het zwaartepunt van de doorsnede
aangrijpen en voor staven met een willekeurig andere doorsnede, is een toetsing op
torsieknikstabiliteit noodzakelijk.
OPMERKING
De walsprofielen IPE, HEA, HEB en HEM zijn dubbel-symmetrische profielen. Wel
behoort een controle op torsieknikstabiliteit te worden uitgevoerd voor onder andere:
— enkel-symmetrische doorsneden;
— asymmetrische doorsneden;
— I-profielen voorzien van kniksteunen die niet in het zwaartepunt van de staafdoorsnede
aangrijpen.

M.b.v.
gewenst, recht aan worden gedaan.

kan hier, indien

Het keuzevakje
is alleen
toegankelijk als het programma in de Nederlandse taal is ingesteld.

Enige aanbevelingen bij de bepaling van effectieve
kniklengtes
In de Eurocode (EC3) worden helaas geen regels gegeven voor het
bepalen van 'praktische' kniklengtes.

In andere codes echter wel; zie bijvoorbeeld:

SANS 10162: 1-2005/ CAN/CSA-S16-01:2005 (CSA, 2001)

AS 4100:1998/NZS 3404:1997 (AS, 1998)

‘Non-sway braced frames’ en ‘Sway unbraced frames’
De klassieke bepaling van de effectieve kniklengtes is zeker geen exacte
wetenschap.
Dit scherm ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit.
Zie verder ook:
Spanningscontrole; 2 dimensionaal
Achtergronden controles volgens Eurocode 3 (staal)
Theorie elastische Eulerse knik
Ontwerpoptie
Staafeigenschappen

EN 1912: Structural Timber - Strength classes - Assignment
of visual grades and species
This European Standard lists the visual strength grades, species and sources of timber, and
specifies the strength classes to which they are assigned, as documented in EN 338.

According EN 1912:2012/AC:2013 (E) the following corrections:
Add in the row C27 for France, "Pines" (4th column), "France" (5th column) and "37,47"
(6th column).
Delete in the row C24 for France, the identification "44" for Pines.
Add in the row C22 for Germany, the grade "LS10L & better".
Replace in the row C22 for Italy, the grade "S2 &" for Larch with "S2 & better" and replace
"better" for Douglas fir with "S2".
Delete in the row C18 for France, the identification "44" for Pines.
Add the line at the end of the table for France under the strength class C14.

According EN 1912:2012/AC:2013 (E) the following corrections:

Delete in the row D50, all the information for the row France.
Add in the row D40 for Germany, the grades "LS13K", "LS10K and better".
Add in the row D35 for Germany, the grade "LS10K and better".
Add in the row D30 for Germany, for both oak and maple, "and better" for the grade LS10
and "LS10K
and better"

EN 14080: Timber structures - Glued laminated timber and
glued solid timber – Requirements

Aanvullende data t.b.v. spanningsberekeningen
volgens Eurocode 5 (hout); 2 en 3 dimensionaal
Deze optie is facultatief.
In dit scherm kan aanvullende informatie worden ingevoerd welke
benodigd is voor spanningscontroles, volgens Eurocode 5 (EN 1995-1-1,
hout), van de staven waaruit het ingevoerde raamwerk bestaat.

Voor het 2-dimensionale deel van het programma kan deze optie ook
gebruikt worden in combinatie met het definiëren van één of meer staven
als gewapend beton staven (de optie van berekenen van wapening moet
dan wel zijn ingeschakeld)
Voor het 3-dimensionale deel van het programma geldt:
De aanvullende gegevens zijn alleen van toepassing voor die staven
welke een spanningscontrole overeenkomstig Eurocode 5 dienen te
ondergaan; gemarkeerd als
.
De waarden voor die staven welke op andere wijze gecontroleerd dienen
te worden zijn gegrijsd; invoer van data is echter wel toegestaan.
De ingevoerde karakteristieke maximale trek- en drukspanningen dienen
volgens EN 1995-1-1 te worden gecorrigeerd door een factor kmod,
welke afhankelijk van de houtsoort, gebruiksklasse (vochtgehalte) en de
belastingduurklasse. Verder moet nog worden gedeeld worden door de
partiële materiaalfactor; welke ook afhankelijk is van de houtsoort.
In het bovenstaande scherm dienen de volgende aspecten te worden
afgevinkt:
Keuze van het type hout materiaal

Gezaagd hout
Gelijmd gelamineerd
Gelijmd fineer *LVL)
Multiplex (of triplex)
Gerichte hout schilfers (OSB)
Spaanplaten
Vezelplaten; hard
Vezelplaten; medium
Vezelplaten; MDF

In de laatste kolom van dit invoerveld kan de gebruiker een waarde voor
de partiële materiaalfactor invoeren; als dit achterwege wordt gelaten
bepaalt het programma de partiële materiaalfactor overeenkomstig de
standaardwaarden volgens EN 1995-1-1. Deze optie kan gebruikt worden
als in de nationale annex voor de waarde van de partiële materiaalfactor
een afwijkende waarde is opgenomen.
Let op: Eurocode 5 (hout) is uniek in het gegeven dat de rekenwaarde
voor de E-modulus bepaald wordt door de gemiddelde waarde van de Emodulus te delen door de partiële materiaalfactor. De invoer van de Emodulus in het programma betreft de gemiddelde waarde; het programma
bepaalt zelf de rekenwaarde voor de E-modulus:
zie verder ook Achtergronden controles volgens Eurocode
5 (hout)
Zie voor verdere numerieke waarden voor o.a. de E-modulus houtsterktes
en soorten.
Keuze van de gebruiksklasse

Gebruiksklasse 1 (vochtgehalte lucht > 65%; voor enkele weken per
jaar)
Gebruiksklasse 2 (vochtgehalte lucht > 85%; voor enkele weken per
jaar)
Gebruiksklasse 3 (hogere vochtgehaltes dan volgens gebruiksklasse
2)
Keuze van de belastingduurklasse

Permanent (langer dan 10 jaar ;b.v. eigengewicht)
Lange termijn (6 maanden – 10 jaar; b.v. opslag)
Middellange termijn (1 week - 6 maanden; b.v voorgeschreven
belasting, sneeuw)
Korte termijn (korter dan 1 week; b.v. sneeuw, wind)
Instantaan (b.v. wind, accidenteel)
Volgens EN 1995-1-1 dient voor belastingcombinaties de factor kmod,
welke de belastingduurklasse in rekening brengt, de belastingduur van de
kortste belastingduurklasse van een zeker basisbelastinggeval in de totale
belastingcombinatie in rekening te worden gebracht. Het programma
draagt hier automatisch zorg voor.

Aanvullende gegevens knik en kip voor een 2-dimensionaal
raamwerk

Onderscheid dient gemaakt te worden in knik- en kip controle IN het vlak
waarin het raamwerk gedefinieerd is en knik- en kipcontrole UIT het
vlak.
Knik IN het vlak berekenen

De kniklengteverhouding lkv kan door het programma worden bepaald
aan de hand van randvoorwaarden aan de beide uiteinden van de
betreffende staaf; b.v. vast of scharnierend verbonden.
Of de kniklengteverhouding door het programma bepaald moet worden
(“Berekenen door programma”) of door de gebruiker ingevoerde waarden
gebruikt moeten worden, kan per staaf afzonderlijk worden vastgelegd
door afvinken van vakjes in het betreffende invoerscherm.
kniklengteverhouding lkv = lk/l
met
lk = kniklengte van de staaf
l = lengte van de staaf
lkv = kniklengteverhouding
Punt van aandacht aangaande de bepaling van de
kniklengteverhouding, als de keuze gemaakt is dit door het
programma te laten bepalen:
Het programma bepaalt aan de hand van de aansluitvoorwaarden van de
staaf per plaatse van beide knopen de grootte van de
kniklengteverhouding (vaste en/of scharnierende aansluitingen).
De kniklengteverhoudingen van de staven (1) en (2), bepaalt door het
programma, zijn daarom in onderstaande 2 figuren gelijk. Omdat de
staven (1) en (2) in de linker figuur in fysieke zin een langere staaf
vormen dan de lengte van de afzonderlijke staven, dient dit in
voorkomende gevallen te worden gecorrigeerd. Bij de invoer kan per
staaf worden gekozen of de kniklengteverhouding door het programma
bepaald dient te worden of dat dit door de gebruiker wordt ingevoerd: zie
Achtergronden controles volgens Eurocode 5 (hout)

Knik UIT het vlak berekenen
In het 2-dimensionale deel van het raamwerkprogramma wordt alleen de
krachtsverdeling in het vlak berekend. Door het afvinken van
wordt de optie ingeschakeld voor de controle van
knik en kip uit het vlak van het raamwerk. Daartoe is per staaf de
kniklengteverhouding uit het vlak benodigd. Per default is de grootte van
de kniklengteverhouding uit het vlak gelijk aan 0.5 (vaste aansluitingen).
Verder zijn voor de knik uit het 2 dimensionale vlak nog de volgende
gegevens benodigd:
kniklengte verhouding UIT het vlak
buigtraagheidsmoment (ook kwadratisch oppervlaktemoment
genoemd) UIT het vlak
Voor kipberekeningen is nog benodigd:
wel of niet een rechthoekige doorsnede van de staaf
staaf bestaat uit hardhout of zachthout
torsietraagheidsmoment van de staaf
M.b.v. de knop
kan voor een aantal verschillende doorsneden het
traagheidsmoment Ixx worden berekend; zie verder ook Berekening
Torsietraagheidsmoment
verhouding effectieve lengte in relatie tot kip van de staaf

Aanvullende gegevens knik voor een 3-dimensionaal
raamwerk

Als dit vakje
is afgevinkt dan behoeft in dit
scherm niets te worden ingevoerd. Door het uitvoeren van een
Eigenwaarde analyse worden de kniklengtes indirect automatisch
bepaald.
Als dit vakje
wel is afgevinkt dient per staaf de
kniklengteverhouding te worden ingevoerd.
Onderscheid dient gemaakt te worden in knikcontrole t.o.v respectievelijk
de locale Y- en Z- as.
kniklengteverhouding lkv = lk/l
met
lk = kniklengte van de staaf
l = lengte van de staaf
lkv = kniklengteverhouding
De defaultwaarde is 0.5
Dit zowel voor de Y- als Z- as.
Zie ook
Theorie elastische Eulerse knik
Theorie knik volgens EC5
Punt van aandacht aangaande de bepaling van de
kniklengteverhouding
Omdat de staven (1) en (2) in de linker figuur in fysieke zin een langere
staaf vormen dan de lengte van de afzonderlijke staven, dient dit in
voorkomende gevallen te worden gecorrigeerd.

Dit scherm ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit.
Zie verder ook:
Spanningscontrole; 2 dimensionaal
Spanningscontrole; 3 dimensionaal
Achtergronden controles volgens Eurocode 5 (hout)
Ontweroptie
Staafeigenschappen
Theorie elastische Eulerse knik
Theorie knik volgens EC5

‘Tovenaar ’ bepalen betondekking in
overeenstemming met EN 1992-1-1 (2D en 3D)

M.b.v. dit scherm kan de benodigde betondekking op het wapeningsstaal
overeenkomstig EN 1992-1-1 worden bepaald aan de hand van een aantal
parameters.
M.b.v. de keuzematrix ‘Keuze van de milieuklasse (Tabel 4.1)’ wordt de
betreffende milieuklasse gekozen door het aanvinken van een cel in de 2e
kolom (‘Keuze’) van de keuzematrix.
M.b.v. de knop
worden bij ‘Constructieve classificatie’ en
bij ‘Verschillende correcties’ de in de hoofdtekst van EN 1992-1-1
aanbevolen waarden ingevuld.
De gebruiker dient eventuele afwijkende waarden volgens de betreffende
nationale bijlage zelf in te voeren.

Het keuzevakje
aanvinken als de betondruksterkte groter is dan
de aangegeven waarde (de aangegeven waarde is afhankelijk van de
gemaakte keuze voor de milieuklasse).
Indien de ontwerplevensduur 100 jaar is in plaats van 50 jaar is, dan het
vakje
aanvinken.
Indien het een element met plaatgeometrie betreft (plaats van de
wapening niet beïnvloed door het bouwproces) dan het vakje
aanvinken
Indien specifieke kwaliteitsbeheersing van de betonproductie
gewaarborgd is het vakje
aanvinken.

M.b.v. de combobox
kan ingesteld worden wat de
standaard constructieklasse is; standaard is dat volgens EN 1992-1-1
constructieklasse S4.

is een aan te houden uitvoeringstolerantie.
Voor oneffen oppervlakken (bijvoorbeeld uitgewassen beton met
zichtbaar toeslagmateriaal aan het oppervlak) behoort de
minimumdekking te zijn vermeerderd met ten minste 5 mm; daartoe het
vakje
aanvinken.
ΔCdev

Aan de hand van de ingevoerde parameters wordt automatisch een drietal
waarden voor de betondekking bepaald:

De getoonde waarde voor

kan m.b.v.

naar het scherm voor de
staafeigenschappen (Spanningen (1)) worden gekopieerd.
Afhankelijk van vanuit welke kolom het ‘Tovenaar’ scherm geopend is
wordt naar de betreffende kolom gekopieerd.
Door het aanvinken van het vakje
kan
echter in één keer naar alle vier kolommen worden gekopieerd.
M.b.v de knop
wordt het daadwerkelijk kopiëren
gerealiseerd; zie onderstaand:

2-dimensionaal

3-dimensionaal

Fragmenten uit EN 1992-1-1

Zie verder ook invoer 3D staafeigenschappen ‘Spanningen (1)’ en 2D
staafeigenschappen wapening

Invoer extra zachtstaal wapening bij een staaf
met voorspanning; 2 dimensionaal

M.b.v. dit venster kan extra zachtstaal wapening worden ingevoerd naast de aanwezigheid van
voorspanning.
Deze wapening wordt meegenomen bij de berekening van de eenheidswaarden (unity checks) voor
de bezwijktoestand (ULS).
In de laatste 2 kolommen wordt ter informatie (alleen te lezen) de ‘Breedte’ en ‘Hoogte’ van de
betreffende staaf getoond.
De waarden zijn berekend m.b.v. de eigenschappen ingevoerd bij het tabblad Algemeen. Daarbij
wordt uitgegaan van een rechthoekige doorsnede.

Voor een prismatische staaf worden de ‘Breedte’ en ‘Hoogte’ afgeleid uit
de ingevoerde waarden voor oppervlak en traagheidsmoment
(rechthoekige doorsnede); voor niet prismatische staven kan de
variërende hoogte van de staaf en de breedte rechtstreeks vanuit de
ingevoerde gegevens worden gebruikt.
De volgende grootheden dienen per staaf te worden ingevoerd: staal kwaliteit, dekking aan resp.
BOVENzijde en ONDERzijde van de staaf, de hoeveelheid wapening aan resp. BOVENzijde en
ONDERzijde.
Met ‘dekking’ wordt hier bedoeld de afstand van het hart van de wapening tot het oppervlak van
het beton (een niet zo gebruikelijke definitie, omdat de diameter van de wapening niet gevraagd
wordt).
Verder dient de grootte van de partiële materiaalfactor γs ingevoerd te worden; zie NEN-EN 19921-1; art. 2.4.2.2, tabel 2.1N. De default waarde is 1.150

Let op!!
De invoer van voorspanning in een staaf dient te geschieden m.b.v. invoer voorspanbelasting
Zie verder ook:
Staafeigenschappen/Sterkte
Invoer staafbelastingen

Voorspanbelasting nagerekte voorspanning op
staven (wizard); 2 dimensionaal

Hint: de bovenstaande figuur is aan te klikken
Met behulp van deze optie, te kiezen m.b.v. de menu-ingang Staafbelastingen, kan vanuit de ingevoerde
geometrie en eigenschappen van de nagerekte voorspankabels de voorspanbelasting worden gegeneerd
op gekozen staven.
Bij de generatie van de voorspanbelasting op de staven worden deze gegenereerd in de vorm van
blokbelastingen, Puntbelastingen en momentbelastingen.
Als uitgangspunt wordt er verder vanuit gegaan dat de normaalkrachtvervorming tijdens het spannen
van de betreffende staaf vrij kan optreden. Daarna is de staaf wel verbonden met andere staven van het
raamwerk.

Voor het berekenen van de voorspaneffecten dient bij
Staafeigenschappen/Sterkte (sub-tabblad: ‘EC2 beton/Keuze wapening’) eerst
de keuze voor het berekenen van voorspanning gemaakt te worden:

Let op!!

De gebruiker dient m.b.v. de optie COMBINATIEbelastinggevallen de
noodzakelijke grootte van de partiële belastingfactoren in te voeren. De
partiële materiaalfactoren dienen in dit paneel ingevoerd te worden.

Invoer van verschillende kabelgeometrieën
Het programma ondersteund 4 verschillende kabelgeometrieën.
Bij alle kabelgeometrieën zijn 3 dwangpunten aanwezig: bij knoop m en n; en een punt p in het veld.
Bij deze 3 punten dient de kabelligging t.o.v. de neutrale lijn te worden ingevoerd.
Excentriciteiten boven de neutrale lijn dienen als negatieve waarde te worden ingevoerd;
excentriciteiten beneden de neutrale lijn als positieve waarde.

Kabelgeometrie 1

Door de 3 dwangpunten wordt door het programma een kwadratische polynoom getrokken (constante
kromming).

Kabelgeometrie 2

Naast de 3 dwangpunten dient tevens de straal Rm bij knoop m en Rn bij knoop n te worden
ingevoerd.
Met behulp van deze gegevens worden door het programma 3 kwadratische polynomen getrokken.
De polynoom nabij knoop m sluit aan bij de polynoom in veld ter plaatse van hun gezamenlijke
buigpunt; nabij knoop n geldt het zelfde.
De kromming van de polynomen nabij de knooppunten m en n hebben een tegengesteld teken dan het
teken van de polynoom in het veld.

Kabelgeometrie 3

Naast de 3 dwangpunten dient tevens de straal Rm bij knoop m te worden ingevoerd.
Met behulp van deze gegevens worden door het programma 2 kwadratische polynomen getrokken.
De polynoom nabij knoop m sluit aan bij de polynoom in veld ter plaatse van hun gezamenlijke
buigpunt.
De kromming van de polynoom nabij het knooppunten m heeft een tegengesteld teken dan het teken
van de polynoom in het veld.

Kabelgeometrie 4

Naast de 3 dwangpunten dient tevens de straal Rn bij knoop n te worden ingevoerd.
Met behulp van deze gegevens worden door het programma 2 kwadratische polynomen getrokken.
De polynoom nabij knoop n sluit aan bij de polynoom in veld ter plaatse van hun gezamenlijke
buigpunt.
De kromming van de polynoom nabij het knooppunten n heeft een tegengesteld teken dan het teken van
de polynoom in het veld.

Het programma geeft een waarschuwing als de ingevoerde excentriciteiten van de kabelligging buiten
de uiterste vezel van de rechthoekige doorsnede liggen.
Let op:
Bij elk van de vier kabelgeometrieën wordt de kabelligging gestuurd door de excentriciteiten Em, Ep en
En.
Voor de uiteinden van de ligger is de ligging van de voorspankabel eenduidig: Em respectievelijk En.

Ep is het tussenliggende dwangpunt waardoor de kabelligging doorheen moet gaan. Daarbij is het zeer
wel mogelijk dat de grootste waarde voor de excentriciteit gelegen tussen Em en En groter is dan Ep.
Dit is geheel afhankelijk waar punt p precies langs de staafas is gekozen.
Basisprincipe van de ‘load balancing method’
De algemene vergelijking van een kwadratische parabool is:
y = a.x2 + b.x +c
waarin
a, b en c constanten zijn
dy/dx = 2.a.x +b = helling

met
qbelasting = verdeelde staafbelasting
Pkracht = voorspankracht
qbelasting wordt dus bepaald door de grootte van de kromming van de voorspankabel, niet door de
exacte hoogte van de kabelligging in de balk; zie onderstaan voorbeeld:

Hoewel kabel 1 en kabel 2 in bovenstaande figuur op verschillende hoogtes in de doorsnede liggen
hebben ze gelijke kabelkrommingen.
Dit houdt dan in dat verdeelde staafbelastingen gelijk zijn, wat weer inhoudt dat de momentenverdeling
als gevolg van voorspankabels 1 of 2 ook gelijk is.
M.b.v.

kan per kabelgeometrie het aantal kabels worden ingesteld met verschillende

waarden voor de invoerparameters.

M.b.v. de knop

kan het verloop van de betreffende kabelgeometrie worden

getoond; zie verder ook Kabelgeometrie

Zijde waar gespannen wordt

In de kolom getiteld ‘Zijde’ wordt aangegeven aan welke zijde van de staaf gespannen wordt; er zijn 3
mogelijkheden:
m is alleen gespannen bij knoop m
n is alleen gespannen bij knoop n
mn is gespannen zowel bij knoop m als knoop n
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Invoer van eigenschappen van voorspansystemen; in overeenstemming
met NEN-EN 1992-1-1

In het bovenstaand getoonde invoergrid dienen de volgende waarden te worden ingevoerd:
-

een omschrijving van het voorspansysteem (niet verplicht)

-

wrijving
wrijvingscoëfficiënt tussen spanelementen en hun kanalen (μ-wrijving)
toevallige richtingsverandering voor inwendige spanelementen (per eenheid van lengte) (k-

wobble)
-

slip verankering
intrekking van de wiggen in de verankering; bij respectievelijk knoop m en knoop n (Δm-slip
en Δn-slip)

-

relaxatie
relaxatieklassen:
klasse 1: draad of streng – normale relaxatie
klasse 2: draad of streng – lage relaxatie
klasse 3: warmgewalste en -bewerkte staven
het relaxatieverlies (in %) bij 1000 uur na het spannen en bij een gemiddelde temperatuur van
20 °C (ρ1000)

de totale relaxatietijd (default 500000 uren)
-

voorspankracht
karakteristieke treksterkte van voorspanstaal (fpk)
karakteristieke 0,1 %-rekgrens van voorspanstaal (fp0,1k)
oppervlakte van de doorsnede van een voorspanelement (Ap)
aanvangskracht aan het spaneinde van het spanelement onmiddellijk na het spannen (Pmo)
m.b.v. de knop

kan de aanvangskracht ook berekend worden volgens art. 5.10.3(2)

uit NEN-EN 1992-1-1.
Daartoe dienen de waarden voor de coëfficiënten k7 en k8 te worden ingevoerd (default:
k7=0.75; k8=0.85)
Pm0=min {k7. Ap.fpk ; k8.Ap.fp0,1k}
M.b.v.

kan het aantal voorspansystemen worden ingesteld.

M.b.v. de knop

kunnen de benodigde invoergegevens vanuit een

bibliotheek met fabrikantengegevens worden gekopieerd; zie verder ook Bibliotheek
voorspansystemen.
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Spanningsverliezen beton

In bovenstaand invoergrid dient de krimpvervorming ecs en kruipfactor φ(t,to) van het beton te worden
ingevoerd (zie NEN-EN 1992-1-1; art. 3.1.4 Kruip en krimp)
M.b.v. de knop

kunnen deze 2 grootheden berekend worden volgens NEN-EN 1992-1-1;

bijlage B Kruip- en krimpvervorming; zie verder ook Berekening spanningsverliezen beton.
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Partiële materiaalfactoren

In het bovenstaande dienen de volgende factoren te worden ingevuld:
-

Partiële factor (γP,fav)

-

Partiële factor voorspanstaal (γsp) en partiële factor beton (γc)
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Koppeling Kabelgeometrie aan de eigenschappen van een
voorspansysteem

In de op een laatste kolom van het invoergrid in bovenstaande afbeelding (linkerzijde) wordt de
kabelgeometrie gekoppeld aan de eigenschappen van het betreffende voorspansysteem (rechterzijde).
De rechthoekige rood omkaderde kolommen verwijzen naar elkaar (Nr.).
In de kolom ‘Aantal’ (linkerzijde) kan het aantal aanwezige voorspankabels ingevoerd worden, ten
einde de totale voorspankracht te kunnen berekenen.
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Generatie voorspanbelasting op staaf

Indien bij Staafeigenschappen/Sterkte (sub-tabblad: ‘EC2 beton/Keuze
wapening’) voor een staaf niet de keuze voor het berekenen van
voorspanning is gemaakt verschijnt onderstaand getoonde waarschuwing:

Tip
Door op de tekst

beton/Keuze wapening’ geopend:

te klikken wordt het sub-tabblad:

‘EC2

De staafbelastingen als gevolg van de ingevoerde voorspanning (‘load balancing method’) wordt
gegenereerd voor 2 speciale door het programma extra aangemaakte BASISbelastinggevallen.
In het ene BASISbelastinggeval worden de staafbelastingen EXCLUSIEF tijdsafhankelijke verliezen
opgenomen; in het andere belastinggeval worden de staafbelastingen INCLUSIEF tijdsafhankelijke
verliezen opgenomen
Boven aan het invoerscherm staat aangegeven welke BASISbelastinggevallen het betreft:

Hier dient het BASISbelastinggeval te worden gekozen vanaf welk belastinggeval
(BASISbelastinggeval (EXCL. tijdsafhankelijke verliezen) de voorspanbelastingen dienen te worden
gegenereerd.

In bovenstaand deel van het scherm kan m.b.v.

ingesteld voor welke staaf de

voorspanbelasting voor de betreffende kabelgeometrie gegenereerd dient te worden.
Het betreffende kabelgeometrie nr. is die welke actief is in de rij onderstaande tabs:

M.b.v. de knop

kan afgebeeld worden hoe de voorspankracht

varieert in de lengterichting van de betreffende staaf; zie verder ook Verloop kabelkracht
M.b.v. de knop

wordt de daadwerkelijke belasting op de

betreffende staaf gegenereerd; in de vorm van Blokbelastingen, Puntbelastingen en Momentbelastingen.
Dit gebeurt voor 2 BASISbelastinggevallen (EXCL. en INCL. tijdsafhankelijke effecten).
De Blokbelastingen hebben voor hun grootte een lineair verloop tussen 2 punten op de staafas; dit
lineaire verloop is een benadering; zie onderstaand voorbeeld voor de voorspanbelasting werkend op
een staaf met kabelgeometrie 3.

Aan de linkerzijde werkt een blokbelasting naar beneden, tot dat ter plaatse van het buigpunt het teken
van de kromming wijzigt. Ter rechterzijde werkt de krommingsdruk van de voorspanning daarom naar
boven gericht.
Op de koppen van de staaf is aan weerszijden een moment aanwezig, veroorzaakt door de excentriciteit
van de voorspanning (resp. Em en En).
Ter rechterzijde is, in dit geval bij kabelgeometrie 3, een verticale puntlast aanwezig. Dit als gevolg van
de verticale ontbondene van de voorspankracht; die aan de rechterzijde onder een hoek werkt.
Dit ‘load balancing’ systeem is in verticaal evenwicht en momenten evenwicht; de krachten in de
voorspankabels zijn immers een ‘inwendige’ belasting.
De normaalkracht veroorzaakt door de voorspanning wordt niet als staafbelasting gegenereerd, maar
apart door het programma in rekening gebracht.
Let op:
Het programma gaat er vanuit dat in de spanfase de verkorting van de betreffende staaf in de richting
van de staafas vrij kan optreden (geen verhindering van normaalkrachtvervorming bij het spannen); na
het spannen zijn extra vervormingen in langsrichting niet meer vrij.
M.b.v. het keuzevak

kan aangegeven worden of reeds aanwezige belasting op de

betreffende staaf eerst verwijderd dient te worden alvorens de nieuwe staafbelasting voor de 2
BASISbelastinggevallen gegenereerd wordt.
Als het keuzevak niet aangevinkt is dan wordt de voorspanbelasting toegevoegd bij de reeds aanwezige
staafbelasting.
M.b.v. de knop

wordt ALLE staafbelasting op ALLE staven tegelijk

verwijderd voor de 2 speciale BASISbelastinggevallen.
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Overzicht ingevoerde voorspanbelasting
In het onderstaande grid wordt een overzicht gegeven op welke staaf belasting aanwezig is en
gegeneerd volgens welke kabelgeometrie.

Dit grid is ‘read only’.

Een rood gekleurde cel in de eerste kolom houdt in dat voor de betreffende staaf geen
voorspanbelasting mogelijk is, omdat bij

Staafeigenschappen/Sterkte (sub-tabblad:
‘EC2 beton/Keuze wapening’) geen keuze voor het berekenen van
voorspanning voor de betreffende staaf is gemaakt.
Naar begin pagina
Let op!!
Naast de invoer van voorspanning in dit scherm kan bij de menu-optie Staafeigenschappen/Sterkte, als
daar de keuze voor voorgespannen beton is gemaakt, extra zachtstaalwapening worden ingevoerd.
Deze extra zachtstaalwapening wordt, naast het aanwezige voorspanstaal, meegenomen voor de
berekening van ‘unity check’ in de bezwijktoestand (ULS); zie verder b.v. uitvoer Numeriek (per staaf)

Algemene achtergronden voorspanverliezen
Het verlies aan voorspanning kan in 2 categoriën worden verdeeld:
-

Initiële verliezen
. wrijving
. elastische verkorting
. ankerintrekking (specifiek voor nagespannen voorspanning)

-

Tijdsafhankelijke verliezen (lange termijn verliezen)
. betonkrimp
. betonkruip
. staalrelaxatie

Initiële verliezen
Wrijving

-

Opheffen wrijving:
. overspannen (beperkt)
. spannen aan beide zijden

-

Berekening van verliezen is een functie van:
. kromming/wrijving coëfficiënt
. hoekverandering of de lengte van de voorspankabel
. ‘wobble’ wrijvingscoëfficiënt
. lengte van voorspanpunt tot de betreffende plaats

Verliezen door elastische verkorting

-

Als slechts één kabel wordt voorgespannen zijn er geen verliezen aanwezig als gevolg van
elastische verkorting bij na gespannen voorspanning

-

Met meerdere voorspanstrengen met na gespannen voorspanning:
. voorspanstrengen welke volgordelijk eerder gespannen zijn zullen spanningsverliezen
ondergaan door het spannen van andere voorspanstrengen naderhand
. de eerste voorspanstreng zal het meeste spanningsverlies ondergaan

. de laatste voorspanstreng ondergaat geen spanningsverliezen als gevolg van elastische
verkorting van het beton
. bij goede benadering kan het gemiddelde van de eerste en de laatste genomen worden:

ΔfpEs=Ep.ep
met

ΔfpEs is de spanningsverandering als gevolg van elastische verkorting van het beton
Ep is de E- modulus van het voorspanstaal
ep is de rek in de voorspanstreng
Veronderstel volledige aanhechting tussen voorspanstaal en beton à ep=ec

ec=fcgp/Eci
met
fcgp is betonspanning t.p.v. het hart van de voorspanstreng
Eci is de E-modulus van het beton op het tijdstip van spannen

Gemiddelde van eerste en laatste voorspanstreng welke spanningsverliezen; de laatste voorspanstreng
ondergaat geen spanningsverlies, daarom de (N-1) term.

Anker intrekking
Hoe zijn voorspanstrengen verankerd?

Berekening van verliezen:
-

Wat van de opgelegde rek in de voorspanstreng gaat verloren als de wiggen zich gaan zetten.
Dit is een functie van:
. gebruikte apparatuur
. type voorspanvijzel

Tijdsafhankelijke verliezen

Krimp en kruip van het beton

Kruip = verkorting van het beton onder blijvende drukspanning

staalrelaxatie
spanningsverlies bij constante verlenging van het voorspanstaal
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Relevante achtergrondinformatie uit NEN-EN 1992-1-1
Voorspanning Algemeen

Voorspankracht tijdens het spannen

Direct optredende verliezen

Tijdsafhankelijke verliezen
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Weergave ingevoerde gegevens voorspanning
De invoergegevens worden weergeven bij de numerieke uitvoer; zie onderstaand voorbeeld:

Eigenschappen voorspansystemen
Totale relaxatietijd [uren]:
Systeemkabeltype nr.:

500000

1

Omschrijving: Freysinet 25C15 Y1770 S7
Wrijvingscoëfficiënt:

0.1900

Wobble-effect:

0.0070

Slip bij knoop m:

6.000 [mm]

Slip bij knoop n:

6.000 [mm]

Relaxatie klasse:

2

Relaxatie na 1000 uur:

2.50 [%]

Karakteristieke sterkte:

1770 [N/mm2]

Aanvangsvoorspankracht:

4626.000 [kN]

Oppervlak:

3500.000 [mm2]

Systeemkabeltype nr.:

2

Omschrijving: CONA CMI

9 06 140 1770

Wrijvingscoëfficiënt:

0.1800

Wobble-effect:

0.0050

Slip bij knoop m:

6.000 [mm]

Slip bij knoop n:

6.000 [mm]

Relaxatie klasse:

2

Relaxatie na 1000 uur:

2.50 [%]

Karakteristieke sterkte:

1770 [N/mm2]

Aanvangsvoorspankracht:

5003.000 [kN]

Oppervlak:

3780.000 [mm2]

Voorspankabels
Bij BASISbelasting nr. 2 voorspanbelasting direct na afspannen aangebracht
Bij BASISbelasting nr. 3 voorspanbelasting na lange duur aangebracht
Geometrische gegevens van nagerekte voorspankabels met aanhechting:
Staaf nr.: 1
Kabelgeometrie 4

Excentriciteit bij knoop m:

-0.200 [mm]

X-coördinaat bij Xp:

12.500 [m]

Excentriciteit bij Xp:

0.400 [mm]

Excentriciteit bij knoop n:

-0.200 [mm]

Straal bij knoop n:

20.000 [m]

Systeemkabeltype nr.:

1

Aantal systeemkabels:

1

Spanningsverliezen beton
Krimpvervorming eps_cs:

4.00E-04

Kruipfactor phi(t,to):

1.000

Partiële materiaalfactoren in relatie tot voorspanning (ULS)
Partiële factor (gamma_P,fav): 1.000
Partiële factor voorspanstaal (gamma_ps): 1.150
Partiële factor beton (gamma_c): 1.500
De bovenstaande figuur (Kabelgeometrie) wordt toegevoegd als de knop

wordt aangeklikt in de

ingebouwde editor.
Bij de betreffende BASISbelastinggevallen wordt het verloop van de voorspankracht in een staaf
ZONDER en MET tijdsafhankelijke effecten weergegeven:

Basis-belastinggeval nr. 2
Voorspanbelastingen EXCL. tijdsafhankelijke verliezen

**** S T A A F B E L A S T I N G E N ****
Vanuit de kabelgeometrie en kabeleigenschappen zijn onderstaande staafbelastingen aangemaakt

*** Normaalkracht in staven veroorzaakt door voorspanning ***
Staaf nr.:
Kabel nr.: 1;

1;

ZONDER tijdsafhankelijke effecten
Kabelgeometrie

Punt Coördinaat Grootte
[m]

[kN]

4

Parallel as
[kN]

Loodrechtas

Toelichting

[kN]

-----+----------+-----------+------------+------------+--------------

1

0.000

-4236.437

-4215.415

421.512

Punt "m"

2

9.998

-4361.534

-4360.917

73.340

3

12.500

-4332.200

-3673.699

2296.062

4

17.439

-4397.048

-4392.586

198.036

Slippunt vanaf

5

23.080

-4325.450

-4305.655

413.343

Buigpunt "Xbn"

6

25.000

-4236.437

-4236.437

0.000

Slippunt vanaf

"n"
Punt "Xp"

"m"
Punt "n"

Basis-belastinggeval nr. 3
Voorspanbelastingen INCL. tijdsafhankelijke verliezen

**** S T A A F B E L A S T I N G E N ****
Vanuit de kabelgeometrie en kabeleigenschappen zijn onderstaande staafbelastingen aangemaakt

*** Normaalkracht in staven veroorzaakt door voorspanning ***
Staaf nr.:
Kabel nr.: 1;

1;

MET tijdsafhankelijke effecten
Kabelgeometrie

Punt Coördinaat Grootte
[m]

[kN]

4

Parallel as
[kN]

Loodrechtas

Toelichting

[kN]

-----+----------+-----------+------------+------------+-------------1

0.000

-3576.088

-3558.343

355.810

2

9.998

-3693.632

-3693.110

62.109

3

12.500

-3675.322

-3116.667

1947.917

4

17.439

-3702.057

-3698.300

166.735

Punt "m"
Slippunt vanaf

"n"

"m"

Punt "Xp"
Slippunt vanaf

5

23.080

-3633.938

-3617.308

347.262

6

25.000

-3576.088

-3576.088

0.000

De bovenstaande figuren worden toegevoegd als de knop
editor.
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Voor meer informatie zie:
Staafeigenschappen/Spanningen
Invoer van staafbelastingen

Buigpunt "Xbn"
Punt "n"

wordt aangeklikt in de ingebouwde

Bibliotheek ontwerpoptie; 2 dimensionaal
Dit scherm kan gebruikt worden om de ontwerplijst (zie Ontweroptie) op
relatief snelle wijze te vullen met profieleigenschappen.

Net als bij het tabblad “Algemeen” (zie ook Staafeigenschappen) kan
gekozen worden uit een aantal “gereedschappen” (Standaard
staalprofielen, Gebruikersprofielen, Properties calculator en Willekeurig
profiel).
Alleen de data onder de knop
ondersteunt alle data
benodigd voor een doorsnedecontrole volgens Eurocode 3 (staal). Bij de
andere “gereedschappen” wordt slechts een deel van de benodigde data
voor een Eurocode 3 berekening geladen.
Let op: Bij het gebruik van de knop “Standaard profielen” en voor
eenheidscontroles volgens Eurocode 3 (staal) dient het programma te
kunnen herkennen welk type staalprofiel het is. Het programma herkent
dit aan de hand van de naam van het betreffende *.Section bestand.
De volgende vier typen staalprofielen worden door het programma
onderscheiden:

a. I of H vormig profiel

b. Rechthoekig of vierkant hol profiel

c. Cirkelvormig hol profiel

d. U-vormige open kanaalprofielen
De volgorde in de lijst qua grootte van de weerstandsmomenten is niet
van belang; de kleinste waarde behoeft niet als eerste ingevoerd te zijn;
de grootste waarde behoeft niet als laatste ingevoerd te zijn.
M.b.v. de knop
wordt de lijst, voor zover afgevinkt
in de laatste kolom, naar de ontwerplijst in het tabblad “Ontwerplijst”
gekopieerd.
In
kan worden opgegeven vanaf welke plaats in het
tabblad “Ontwerplijst” dit kopiëren plaats moet vinden
Zie verder ook:
Ontweroptie
Spanningen
Staafeigenschappen

Temperatuurbelasting; 2 dimensionaal
Met behulp van deze optie kunnen staafbelastingen in de vorm van een
temperatuur verhoging en/of temperatuurgradiënt per
BASISbelastinggeval worden ingevoerd.
Het gebruik van deze optie is FACULTATIEF

Alle staafbelastingen kunnen voor elk BASISbelastinggeval en per
staafbelasting apart worden geactiveerd of gedeactiveerd door het

afvinken van vakjes in de kolom;
.
Een gedeactiveerde staafbelasting wordt in de berekening NIET
meegenomen. Op deze wijze kan snel geschakeld worden tussen het wel
of niet aanwezig zijn van een staafbelasting en het effect daarvan
berekend worden.
Zowel bij de numerieke als grafische uitvoer wordt ter
herinnering/waarschuwing vermeld als staafbelasting(en) niet actief zijn.
Verder wordt in de linker kolom de cel gekleurd als
voor het geval
in de betreffende rij 1 of meer van nul verschillende waarden zijn
ingevoerd en de belasting als actief is gemarkeerd.
Verder wordt in de linker kolom de cel gekleurd als
voor het geval
in de betreffende rij 1 of meer van nul verschillende waarden zijn

ingevoerd en de belasting als NIET actief is gemarkeerd.
Onderstaande figuur geeft een verduidelijking:

Met behulp van deze belastingoptie kunnen twee vormen van
temperatuurbelasting worden opgegeven:
a. Verhoging (+) c.q. verlaging (-) van de gemiddelde temperatuur van
een staaf.
b. Verschiltemperatuur / hoogte van de staaf (de temperatuurgradiënt)
De verschiltemperatuur is de temperatuur aan de bovenzijde minus de
temperatuur aan de onderzijde van de staaf. De verschiltemperatuur mag
zowel positief als negatief zijn.
ε = α. ΔTgem
κ = α.(Tb-To)/h
met
α = temperatuuruitzettingscoëfficiënt
ΔTgem = gelijkmatige (gemiddelde) temperatuurverschil (positief of negatief)
(Tb-To)/h = temperatuurgradiënt (positief of negatief)
ε = rek (positief of negatief)
κ = temperatuurgradiënt = kromming
Let op
De ingevoerde waarde in de kolom ‘Uitz. coëff.’ wordt door het
programma vermenigvuldigd met de factor 1E-5 teneinde de grootte van
de temperatuuruitzettingscoëfficiënt α te bepalen.
BEPERKINGEN !!!
- Op staven met continue verende bedding kan slechts één type
staafbelasting worden aangebracht: “de verdeelde staafbelasting”; zie
verder Verdeelde staafbelastingen 2D.
Het programma ondersteunt voor verend ondersteunde staven geen
staafbelastingen als “puntlast”, “temperatuurbelasting” en

“willekeurige staafbelasting”. Voordat de berekening wordt uitgevoerd
controleert het programma of in combinatie met continu verend
ondersteunde staven wel het toegestane type staafbelasting is
ingevoerd. Zo nodig vindt een foutmelding plaats.
- Voor een ‘trekstaaf’ is het alleen toegestaan een waarde voor ΔTgem
in te voeren. Ingevoerde waarden voor de gradiënten worden niet in
rekening gebracht, omdat een ‘trekstaaf’ alleen normaalkracht
vervormingen kan ondergaan.
Hint
Met behulp van deze optie van de invoer van temperatuurbelastingen kan
ook indirect een opgelegde verkorting of verlenging van één of meer
staven worden ingevoerd (terwijl de betreffende staaf altijd een onderdeel van het totale
raamwerk is).

a. als gevolg van een over de gehele lengte van de staaf werkende
constante normaalkracht N (positief of negatief)
b. als gevolg van een over de gehele lengte van de staaf werkend constant
moment M (positief of negatief)
Deze laatste optie b. is niet toegestaan voor ’trekstaven’.
Er is een analogie aanwezig met de invoer van niet passende staven
De waarden voor E, A en I zijn ingevoerd bij staafeigenschappen
De begrippen onderzijde en bovenzijde zijn gekoppeld aan de oriëntatie
van het lokale assenstelsel.
Naast de temperaturen moet de grootte van de lineaire
uitzettingscoëfficiënt nog worden ingevoerd.
Let op:
de ingevoerde waarde voor de uitzettingscoëfficiënt wordt door het
programma automatisch vermenigvuldigd met 10E-5 (0.00001).
Indien het keuzevakje in de laatste kolom niet is aangevinkt worden de
ingevoerde waarden voor de krachten op de betreffende staaf in de

berekening NIET gebruikt
Met behulp van deze optie kan het effect van de al of niet aanwezigheid
van een bepaalde staafbelasting worden verkend.
In het numerieke invoerscherm kan via de knop
op een aantal
staven een temperatuurbelasting automatisch worden gegenereerd.
M.b.v. de knop
kunnen de staafbelastingen, per
BASISbelastinggeval, op een zekere staaf in één keer naar een combinatie
van andere staven worden gekopieerd.
Per staaf mag slechts één temperatuurbelasting worden ingevoerd.
Hoe is nu de BOVENZIJDE en ONDERZIJDE van een staaf
gedefinieerd ?
De richting van de lokale Y- as bepaalt de ligging van de boven- en
onderzijde van de staaf; zie ook onderstaande figuur:

De positieve lokale X- as loopt van de beginknoop I naar de eindknoop J.
Het lokale assenstelsel is rechtsdraaiend; vandaar dat de richting van de
Y- as ook afhankelijk is van de richting van de X- as en dus ook van de
volgorde van knoopnummering I - J of J - I.
Als de Y-as naar beneden als logisch wordt ervaren dan moeten de beginen eindknopen van de staven van links naar rechts worden genummerd;
dit is echter niet verplicht.

In het grafische scherm voor de staafbelastingen (plot Staafbelastingen (2
en 3D)) wordt bij een opgegeven temperatuurgradiënt aangeven aan
welke zijde van de balk de temperatuur het hoogst is.
Aan de zijde van de rode lijn is de temperatuur het hoogst; aan de zijde
van de blauwe lijn is de temperatuur het laagst. Zie als voorbeeld de
temperatuurbelasting op staaf 3 in onderstaande figuur.

Voor het geval dat er geen temperatuurgradiënt is ingevoerd, maar alleen
een gemiddelde temperatuurverhoging of verlaging, wordt door een dikke
rode lijn aangegeven dat het een temperatuurverhoging betreft en een
dikke blauwe lijn als het een temperatuurverhoging betreft.
In onderstaande figuur is voor staaf 3 alleen een gemiddelde
temperatuurverhoging opgegeven; voor staaf 1 is een gemiddelde
temperatuurverlaging opgegeven.

Voor een goed begrip twee zeer simpele gevallen
Temperatuurbelastingen als inwendig aanwezige staafbelastingen hebben
een ander gedrag dan “normale” uitwendig werkende staafbelastingen.
Om dit te verduidelijken worden twee basisgevallen beschouwd: de
tweezijdig scharnierend opgelegde balk en de tweezijdig volledig
ingeklemde balk.
Tweezijdig scharnierend opgelegde balk

Voor dit belastinggeval zijn zowel de momenten als de dwarskrachten
langs de balkas NUL. Ook zijn er bij deze inwendige
temperatuurbelasting geen oplegkrachten aanwezig.
De verplaatsing in het midden van de balk is echter niet nul.
De maximale doorbuiging in het midden van de balk is (balk buigt door
in de richting van de zijde waar de temperatuur het hoogst is):
met
a = temperatuuruitzettingscoëfficiënt

Merk op dat er wel verplaatsingen aanwezig zijn terwijl er geen
momenten en dwarskrachten in de balk aanwezig zijn. Bij “normale”
uitwendige staafbelastingen buigt de balk alleen door als de momentenlijn
niet nul is.
Tweezijdig ingeklemde balk

Voor dit belastinggeval heeft het moment een constante waarde over de
lengte van de balk.

met
EI = het product van elasticiteitsmodulus en traagheidsmoment (ook
kwadratisch oppervlaktemoment genoemd)
a = temperatuuruitzettingscoëfficiënt
Ook hier zijn de dwarskrachten langs de balkas NUL. Verder zijn er bij
deze inwendige temperatuurbelasting ook weer geen oplegkrachten
aanwezig.
De verplaatsingen langs de balkas zijn nu echter overal NUL. Dit omdat
bij een constante momentenverdeling ook een constante kromming van de
verschillende doorsneden behoort. Vertrekkend van b.v. de linker vast
oplegging kan dan alleen ter rechterzijde een verticale nul verplaatsing
aanwezig zijn als de constante kromming overal gelijk aan nul is.
Merk op dat geen verplaatsingen optreden terwijl er wel momenten in de
balk aanwezig zijn. Bij “normale” uitwendige staafbelastingen buigt de
balk door als de momentenlijn niet nul is.

Het nog simpeler geval van de staaf met alleen een homogene
temperatuurverhoging (of verlaging) is geheel analoog. In een
vakwerkstaaf welke vrij kan vervormen treedt geen normaalkracht op; de
vervormingen zijn echter maximaal. In een vakwerkstaaf welke NIET vrij
kan vervormen (100% verhinderd) treedt WEL een normaalkracht op; de
vervormingen zijn echter overal langs de staafas nul. Bij b.v. een
verhitting zal een drukkracht optreden; in elke doorsnede dezelfde
drukspanning, dus ook dezelfde rek. Omdat de totale verplaatsing
(sommatie van rekken) nul moet zijn, moet in elke doorsnede de rek nul
zijn.
M.b.v. de knop

kopieer van positie naar staven kan eenvoudig de

staafbelasting van een positie in het invoerdatagrid worden gekopieerd naar één of meerder staven.

Het invoerscherm ondersteunt: ”Drag and drop” mogelijkheden voor de
invoer van data, ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit en interface
naar Microsoft Excel.
.
Voor meer algemene informatie zie: Invoer van staafbelastingen

Temperatuurstaafbelastingen; 3 dimensionaal
Met behulp van deze optie kunnen staafbelastingen in de vorm van een
temperatuur verhoging en/of temperatuurgradiënt per
BASISbelastinggeval worden ingevoerd.
Het gebruik van deze optie is FACULTATIEF

Alle staafbelastingen kunnen voor elk BASISbelastinggeval en per
staafbelasting apart worden geactiveerd of gedeactiveerd door het

afvinken van vakjes in de kolom;
.
Een gedeactiveerde staafbelasting wordt in de berekening NIET
meegenomen. Op deze wijze kan snel geschakeld worden tussen het wel
of niet aanwezig zijn van een staafbelasting en het effect daarvan
berekend worden.
Zowel bij de numerieke als grafische uitvoer wordt ter
herinnering/waarschuwing vermeld als staafbelasting(en) niet actief zijn.

Verder wordt in de linker kolom de cel gekleurd als
voor het geval
in de betreffende rij 1 of meer van nul verschillende waarden zijn
ingevoerd en de belasting als actief is gemarkeerd.
Verder wordt in de linker kolom de cel gekleurd als
voor het geval
in de betreffende rij 1 of meer van nul verschillende waarden zijn
ingevoerd en de belasting als NIET actief is gemarkeerd.
Het betreft de volgende typen belastingen:
- gemiddelde temperatuurverhoging of verlaging over de balkdoorsnede
- temperatuurgradiënt in lokale Y-richting
- temperatuurgradiënt in lokale Z-richting
Onderstaande figuur geeft een verduidelijking:

ε = α. ΔTgem
κ = α.(Tb-To)/h
met
α = temperatuuruitzettingscoëfficiënt
ΔTgem = gelijkmatige (gemiddelde) temperatuurverschil (positief of negatief)
(Tb-To)/h = temperatuurgradiënt (positief of negatief)
ε = rek (positief of negatief)
κ = temperatuurgradiënt = kromming (in beide hoofdrichtingen van het betreffende
staafprofiel; κI en κII)
Let op:
1. de ingevoerde waarde voor de uitzettingscoëfficiënt wordt door het
programma automatisch vermenigvuldigd met 10E-5 (0.00001).
2. De temperatuurgradiënten zijn gedefinieerd t.o.v. het LOKALE
assenstel van de betreffende staaf; welke altijd een onderdeel is van het
totale raamwerk (in het algemeen kan de betreffende staaf dus niet vrij vervormen).
Dit houdt o.a. in dat een temperatuurgradiënt in lokale Y-richting ook
verplaatsingen langs de staafas in dezelfde lokale Y-richting kan generen.
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de lokale Z-richting.

In het grafische scherm wordt een gemiddelde temperatuurverhoging in
de kleur rood weergegeven en een temperatuurverlaging in de kleur
blauw.
In het grafische scherm wordt een positieve temperatuurgradiënt in de
kleur rood weergegeven en een negatieve temperatuurgradiënt in de kleur
blauw.
BEPERKINGEN !!!
- Op staven met continue verende bedding kan slechts één type
staafbelasting worden aangebracht: “de verdeelde staafbelasting”; zie
verder Verdeelde staafbelastingen 3D.
Het programma ondersteunt voor verend ondersteunde staven geen
staafbelastingen als “puntlast”, “temperatuurbelasting” en
“willekeurige staafbelasting”. Voordat de berekening wordt uitgevoerd
controleert het programma of in combinatie met continu verend
ondersteunde staven wel het toegestane type staafbelasting is
ingevoerd. Zo nodig vindt een foutmelding plaats.
- Voor een ‘trekstaaf’ is het alleen toegestaan een waarde voor ΔTgem
in te voeren. Ingevoerde waarden voor de gradiënten worden niet in
rekening gebracht, omdat een ‘trekstaaf’ alleen normaalkracht
vervormingen kan ondergaan.
Let op: de ingevoerde waarde voor de uitzettingscoëfficiënt wordt door
het programma automatisch vermenigvuldigd met 10E-5 (0.00001).
Hint
Met behulp van deze optie van de invoer van temperatuurbelastingen kan
ook indirect een opgelegde verkorting of verlenging van één of meer
staven worden ingevoerd (terwijl de betreffende staaf altijd een onderdeel van het totale
raamwerk is).

a. als gevolg van een over de gehele lengte van de staaf werkende
constante normaalkracht N (positief of negatief)
b. als gevolg van een over de gehele lengte van de staaf werkend constant
moment M (positief of negatief)
Dit in de hoofdrichting II
en/of III
Deze laatste optie b. is niet toegestaan voor ’trekstaven’.
Er is een analogie aanwezig met de invoer van niet passende staven.

De waarden voor E, A en I zijn ingevoerd bij de staafeigenschappen 1e
blad en staafeigenschappen 2e blad
Dit scherm ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit en Interface naar
Microsoft Excel.
Zie verder ook: Verdeelde staafbelastingen 3D, PUNTstaafbelastingen
3D, voor willekeurig gevormde staafbelasting Willekeurige staaf
belastingen 3D)
Voor het snel invoeren van temperatuurbelastingen zie: Genereren
Temperatuurstaafbelastingen 3D

Generatie staafeigenschappen; 3 dimensionaal
Met behulp van dit scherm kan van een aantal staven, in het totale
invoerscherm, snel een aantal staven met gelijke staafeigenschappen
worden gegeneerd.

De generatie vindt plaats d.m.v. het invoeren van een range van staven
gescheiden door komma’s en of streepjes.
De streepjes scheiden een deelverzameling; bij voorbeeld: 7-10 = 7,8,9,10
De deelverzamelingen dienen onderling ook door komma's gescheiden te
zijn; bij voorbeeld: 7-10,15-21,33-42
Een mengvorm van afzonderlijke staven en deelverzameling is
toegestaan; bij voorbeeld: 3,4,7-10,2 = 3,4,7,8,9,10,2
M.b.v. de knop
kan aan de gekozen staafselectie een
kleurcodering worden toegekend t.b.v. de grafische weergave van de
geometrie.
De generatie overschrijft eventueel reeds aanwezige waarden in het totale
invoerscherm: let dus op !!
Door het aanklikken van de knop
vindt de
daadwerkelijke generatie plaats naar het algemene scherm voor de invoer
van staafeigenschappen. Dit kan herhaald worden uitgevoerd voor een
andere generatie zonder het scherm te sluiten.
Als in plaats van een getal in één of meer invoervelden het karakter # is
ingevoerd, dan wordt de betreffende grootheid niet mee genomen bij de
generatie.
Door het aanklikken van de knop
kan een scherm
worden geopend waarmee de keuze uit een lijst met staalprofielen kan
worden gemaakt; zie ook: Standaard staalprofielen 3D
De bij het raamwerkprogramma geleverde profielenbibiliotheek bevindt
zich in de map “\Program Files\Wolsink\Mechanical Programs\Sections”
De oppervlakte, de traagheidsmomenten (ook kwadratisch
oppervlaktemomenten genoemd) en de weerstandsmomenten worden
dan naast het type profiel uit de lijst ingelezen; t.b.v. eenheidscontroles
overeenkomstig Eurocode 3 (staal) worden aanvullende benodigde
gegevens ingelezen (zoals diktes van flenzen en lijven etc. ).

Let op: Voor eenheidscontroles volgens Eurocode 3 (staal) dient het
programma te kunnen herkennen welk type staalprofiel het is. Het
programma herkent dit aan de hand van de naam van het betreffende
*.Section bestand.
De volgende vier typen staalprofielen worden door het programma
onderscheiden:

a. I of H vormig profiel

b. Rechthoekig of vierkant hol profiel

c. Cirkelvormig hol profiel

d. U-vormige open kanaalprofielen
Let op: Bij de onderstaande gereedschappen worden geen gegevens
ingelezen benodigd voor eenheidscontroles overeenkomstig Eurocode 3
(staal); wordt alleen ondersteund onder de knop “Standaard
staalprofielen”.

Door het aanklikken van de knop
kan een scherm
worden geopend waarmee een door de gebruiker aan te mak en te
onderhouden lijst met profielen toegepast kan worden; Zie verder ook:
Lijst met gebruikersprofielen 3D
Door het aanklikken van de knop
kunnen de
geometrische eigenschappen van een d.m.v. coördinaten in te voeren
willekeurig profiel worden bepaald; zie verder ook: Willekeurig profiel
Door het aanklikken van de knop
kan een soort
rekenmachine voor doorsnedegrootheden worden geopend; zie verder: 3D
doorsnede calculator
Door het aanklikken van de knop
worden een
aantal Internet links getoond waarmee online eigenschappen van
staalprofielen kunnen worden bepaald.
Door het aanklikken van de knop
worden een
aantal Internet links getoond waarmee online, als spreadsheet en als
commercieel te installeren programma berekeningen kunnen worden
uitgevoerd naar staal- en houtverbindingen t.p.v. de knopen.
Indien bij ligging staven één of meer staven niet actief zijn gemaakt dan
wordt hier als volgt aan herinnerd:

Let op: De staafeigenschappen dienen ook voor niet actieve staven te
worden ingevoerd.
Indien staafeigenschappen al waren ingevoerd bij Staafeigenschappen
(eerste blad) en Staafeigenschappen (tweede blad) voordat dit venster
werd geopend, kan in dit venster met behulp van

de bestaande staafeigenschappen van
een bepaalde staaf naar dit invoervenster worden overgebracht.

Op deze manier is tot op zekere hoogte een tweerichtingscommunicatie
mogelijk tussen Staafeigenschappen (eerste blad) en Staafeigenschappen
(tweede blad) en dit invoervenster.
Zie verder ook:
Staafeigenschappen (eerste blad)
Staafeigenschappen (tweede blad)
Spanningen(1) (derde blad)
Spanningen(2) (vierde blad)

Keuze te plotten type ruimtelijke
krachtswerking; 3 dimensionaal
Met behulp van dit scherm kan een keuze worden gemaakt van welk type
krachtswerking men de rekenresultaten ruimtelijk getoond wil zien (acht
verschillende).
De rekenresultaten worden in het algemeen getoond ten opzichte van de
LOKALE staafassen. De uitzondering hierop wordt gevormd door de
krachtswerking // aan de lokale X-as (Normaalkracht en Wringmoment);
deze wordt in de LOKALE Z-richting getoond. De reden hiervoor is de
zichtbaarheid. Wanneer langs de staafas geplot wordt is de zichtbaarheid
zeer gering.
Als eenmaal het grafische scherm geopend is kan verder tussen dit
keuzescherm en het grafische scherm gewisseld door aanklikken (de
Open knop behoeft dan niet te worden gebruikt; mag wel).

Radioknoppen zonder 1 of meer staven met aanwezige wapening
Indien gekozen is voor de berekening van wapening in één meer staven
overeenkomstig Eurocode 2 (zie Staafeigenschappen/Spanningen 3D)
dan heeft het keuzescherm de onderstaande gedaante:

Radioknoppen voor wapening zijn toegevoegd
Indien gekozen is om geen sterktecontrole voor de diverse staven uit te
voeren, dan verschijnt onderstaand scherm:

Geen radioknop voor eenheidscontrole aanwezig
Een raamwerk aangemaakt m.b.v. wizard Balkrooster EN PlaatBalkrooster benadering (alleen 3D)
Indien gebruik gemaakt is van de schematisatie van een plaat d.m.v. een
balkrooster alleen dan is het onderstaande pop-up paneel beschikbaar:

Voor de plaatmomenten Myy,plaat in de locale Y-richtingen van de
diverse staven worden, bij de plaat-balkrooster benadering, de
plaatmomenten op de volgende wijze berekend:

met
γ = dwarscontractiecoëfficiënt (Poisson constante)
Door het afvinken van het vakje
worden de
dwarskrachten in lokale Z-richting, de wringmomenten rondom de
lokale X-assen, de buigmomenten rondom de lokale Y-assen en de
wapening rondom de lokale Y-assen per eenheid van breedte afgebeeld.
Door het afvinken van het vakje
worden de
dwarskrachten in lokale Z-richting, de wringmomenten rondom de
lokale X-assen, de buigmomenten rondom de lokale Y-assen en de
wapening rondom de lokale Y-assen afgevlakt.
In een plaat heeft de krachtsverdeling over de knopen heen een continu
verloop.
Bij de benadering van een plaat m.b.v. een balkrooster ontstaan sprongen
in de momenten t.p.v. aansluitende staven over de knopen heen. Dit als
gevolg van aanwezige wringingmomenten in aansluitende loodrechte
staven.
In het onderstaand getoonde voorbeeld geldt dan: Tb3=Mb1-Mb2

M.b.v. deze optie wordt de momentenverdeling continu gemaak: Mb =
(Mb1+ Mb2)/2.

Niet uitgevlakte momentenverdeling rondom lokale Y-assen

Uitgevlakte momentenverdeling rondom lokale Y-assen
Ook voor dwarskrachten en wringmomenten treden, als gevolg van de
schematisatie van de continue plaat tot discreet balkrooster, sprongetjes
t.p.v. de knopen op:

Niet uitgevlakte dwarskrachtverdeling in de richting van de lokale Zassen

Uitgevlakte dwarskrachtverdeling in de richting van de lokale Z-assen

Niet uitgevlakte wringmomentenverdeling rondom lokale X-assen

Uitgevlakte wringmomentenverdeling rondom lokale X-assen

Door het afvinken van het vakje
kunnen de
wapeningsmomenten in de lokale Y-richting worden afgebeeld.
In de wapeningsmomenten zijn zowel het buigende en het wringmoment
als volgt verwerkt (Wood en Armer methode):
Indien

geldt:

Waarbij ± staat voor het in ongunstige zin ‘optellen’ van de waarden,
opdat in absolute zin de maximale waarde voor Myy_wap wordt
verkregen.
Indien het vakje
niet is aangevinkt geldt Myy_wap
= Myy
Opmerking 1:
De hoeveelheid benodigde wapening wordt alleen berekend als bij
Staafeigenschappen voor het berekenen van wapening is gekozen. Hiebij
wordt alleen NEN-EN 1992-1-1 (Eurocode) ondersteund.
Opmerking 2:
Indien de wapeningsmomenten bij deze optie m.b.v. de Plaat-Balkrooster
benadering verschoven dienen te zijn dat dient het vakje
in het scherm Staafeigenschappen
3D/Sterkte(1)/EC2 wapening ook aangevinkt te zijn.
Opmerking 3: Indien het raamwerk gegenereerd is mb.v. de PlaatBalkrooster benadering EN voor het geval de dwarscontractie coëfficiënt
<> 0 is EN het vakje
is aangevinkt worden ook
diagonale staven gegeneerd. Deze zijn echter alleen bedoeld om de
stijfheid van de plaat beter te benaderen. Deze diagonale staven worden
echter verder niet gebruikt en zijn hier dan ook niet toegankelijk.

Opmerking 4:
Als gevolg van het in ongunstige zin optellen van het buigende en
wringmoment kan er een sprong optreden in het wapeningsmoment langs
de staafas; zie onderstaand voorbeeld ter illustratie:

Geen wapeningsmomenten à geen sprong in Myy

Sprong in wapeningsmoment
Niet actieve staven

Indien m.b.v. ligging staven één of meerdere staven als niet actief worden
gemarkeerd dan worden de betreffende niet actieve staven door een rode
gestippelde lijn weergegeven. En verder nog aangeduid in het
onderstaand getoonde numerieke weergave:.

Gedeactiveerde ‘draadstaven’
Als ‘draadstaven’ aanwezig zijn en één of meer er van gedeactiveerd zijn
(omdat geen drukkracht toegestaan is) dan wordt dit per belastinggeval
getoond in het onderstaande memoveld:

Door het aanklikken van de radioknop
wordt de
waarde op het scherm getoond (hint tekst), van de betreffende grootheid,

op de plaats waarnaar de muis wordt toebewogen :
Deze optie is niet beschikbaar als het afvinkvakje
aangevinkt en bij het tonen van de

is

Door het aanklikken van de radioknop
is het
mogelijk op een staaf enkelvoudig te klikken, waarna een apart scherm
wordt geopend waarin de betreffende grootheid voor de aangeklikte staaf
wordt getoond.
Door het afvinken van het vakje
getoond.

worden de omhullenden

M.b.v. de knop
kunnen de BASISbelastinggevallen of
belastingCOMBINATIES worden gekozen waaruit de omhullenden
samengesteld dienen te worden.
Standaard betreft dit alle BASISbelastinggevallen of
belastingCOMBINATIES.
Waarschuwing !!
Het eenvoudig veranderen van de staafrichting door knoop i en knoop j
om te verwisselen heeft tot gevolg dat de lokale staafas wordt omgekeerd

in zijn positieve richting. De “BOVEN- en ONDER”zijde wordt dan ook
omgewisseld. De tekens van de moment-, dwarskracht- en
normaalkrachtlijnen krijgen bij omkering van het lokale assenstelsel een
ander teken. Zie ook: Lokale assenstelsel
Snedegrootheden interactief
Door het aanklikken van de radioknop
kan, op een
interactieve wijze, de waarden voor resp. de normaalkrachten,
dwarskrachten en momenten t.p.v. een knoop OF voor een zekere plaats
op een staaf worden getoond in het geopende grafische scherm..
Ter illustratie van de werking hieronder enkele afbeeldingen:

Muis bewogen naar een zekere knoop, waardoor automatisch de grootte
van de krachten in de aansluitende staven, optredende direct naast de
gekozen knoop, worden getoond.

Muis bewogen naar een plaats op een zekere staaf, waardoor automatisch
de grootte van de krachten ter plaatse van het gekozen punt worden
getoond.
Tegelijkertijd wordt dan het volgende schermpje getoond

.
Als het keuzevak
opties beschikbaar

is aangevinkt zijn de getoonde

De getoonde waarde voor de ‘Afstand’ is t.o.v. knop I (beginknoop).
M.b.v. de keuzevakken
kan
de numerieke weergave van de normaalkracten, dwarskrachten of
momenten worden in- en uitgeschakeld.
Aardbevingsbelasting (alleen 3D)
Indien een aardbevingsbelasting is ingevoerd dan worden de
uitvoergegevens bij het laatste BASISbelastinggeval samengesteld
volgens de ‘Complete Quadratric Combination’ (CQC) methode; zie ook
Achtergrond theorie 3D (paragraaf 7)
De uitvoer m.b.v. de CQC methode betreft absolute piekwaarden, d.w.z.
de tekens van de grootheden zijn verdwenen (alleen positieve waarden).

Alternatieve weergave numerieke waarden bij de knopen
Bij de grafische weergave kunnen numerieke waarden geplot worden
door het afvinken van het vakje
.
Dezelfde keuze kan worden gemaakt in het scherm met opties door het
aanklikken van de knop
Door het keuzevakje

.
in

af te vinken kunnen de numerieke
waarden van de diverse grootheden op een alternatieve wijze worden
afgebeeld.
Deze wijze van weergave geeft bij de knopen vaak een betere weergave.
In het tekstvakje kan ingevoerd worden voor welke knopen deze
alternatieve weergave getoond dient te worden.
M.b.v. de knop
kan de grootte van het font, bij de alternatieve
weergave bij de knopen, aangepast worden.
‘0’is de default grootte; + is 1 punt groter, ++ is 2 punten groter, +++ is 3
punten groter, - is 1 punt kleiner, -- is 2 punten kleiner, --- is 3 punten
kleiner.
M.b.v. de knop
kan de weergave van de ingevoerde selectie af te
beelden knopen worden geactiveerd.

Verder kan bij de
het aantal weergaven van
de numerieke waarden nog verder beperkt worden tot de EVEN
genummerde knopen of de ONEVEN genummerde knopen:

Tussen ‘(..)’ is het nummer van de aansluitende staaf aangegeven en
vervolgens de waarde van de betreffende grootheid.
In het grafische scherm

kan als de
knop
ingedrukt wordt ook per knoop afzonderlijk de alternatieve
weergave van de grootheden worden getoond.
Daartoe moet met ingedrukte knop
de muis naar de betreffende knoop
bewogen. Er verschijnt dan bij de aangewezen knoop de alternatieve
weergave.

Door de knop
niet ingedrukt te doen zijn wordt de alternatieve
weergave bij alle knopen weer gewist.
De keuze voor de alternatieve weergave wordt bewaard, zodat deze keuze
ook naderhand van toepassing is.
Voor een korte beschrijving van het principe van Eenheidswaarden (Unity
Check) zie: Principe UC-waarden
Bij de optie “Regenboogkleuren” wordt tussen de minimale en maximale
waarden een kleurenschaal toegepast van het spectrum van wit licht
tussen de golflengten 380 nm (violet) en 760 nm (rood).

Bij de afbeelding van eenheidscontroles worden bij het afvinken van
waarden kleiner dan 1 kleurnuances van groen
gebruikt; voor waarden groter dan 1 kleurnuances in rood. Waarden voor
de eenheidscontroles <= 1 voldoen aan de sterktecriteria; voor de
eenheidscontroles > 1 voldoen NIET aan de sterktecriteria.
Als dit keuzevakje niet aangevinkt is wordt één van de andere
kleurpaletten gebuikt.
Voor een beschrijving van de oriëntatie in het 3D model zie verder
camera model

Let op: Indien het raamwerk aangemaakt is met de wizard Balkrooster
EN Plaat-balkrooster conversie (dwarscontractiecoëfficiënt < > 0) dan
wordt de krachtswerking in de diagonale staven niet weergegeven. Dit
omdat deze staven alleen bedoeld zijn om de torsiestijfheid van de plaat
beter in rekening te brengen.Indien dit van toepassing is wordt dit
aangegeven:
Zie verder ook: Plotten per staaf of plotten COMBINATIEstaaf
Uitvoer

PUNTstaafbelastingen; 3 Dimensionaal
Met behulp van deze menu-ingang kunnen PUNTstaafbelastingen per
BASISbelastinggeval worden ingevoerd. Voor
temperatuurstaafbelastingen zie verder Temperatuurstaafbelastingen
3D
en voor verdeelde staafbelastingen Verdeelde staafbelastingen 3D, voor
willekeurig gevormde staafbelasting Willekeurige staaf belastingen 3D)
Het gebruik van deze menu-ingang is FACULTATIEF

Alle staafbelastingen kunnen voor elk BASISbelastinggeval en per
staafbelasting apart worden geactiveerd of gedeactiveerd door het

afvinken van vakjes in de kolom;
.
Een gedeactiveerde staafbelasting wordt in de berekening NIET
meegenomen. Op deze wijze kan snel geschakeld worden tussen het wel
of niet aanwezig zijn van een staafbelasting en het effect daarvan
berekend worden.
Zowel bij de numerieke als grafische uitvoer wordt ter
herinnering/waarschuwing vermeld als staafbelasting(en) niet actief zijn.
Verder wordt in de linker kolom de cel gekleurd als
voor het geval
in de betreffende rij 1 of meer van nul verschillende waarden zijn
ingevoerd en de belasting als actief is gemarkeerd.
Verder wordt in de linker kolom de cel gekleurd als
voor het geval
in de betreffende rij 1 of meer van nul verschillende waarden zijn

ingevoerd en de belasting als NIET actief is gemarkeerd.
Per staaf kunnen meerdere puntlasten worden ingevoerd.
Per basisbelastinggeval kunnen in aparte tabschermen puntlasten in X-, Yen Z-richting worden ingevoerd.
De richting van de belasting kan per staaf worden vastgelegd resp. ten
opzichte van het globale assenstelsel of het lokale assenstelsel. De
belastingen werken in de richting van de betreffende as (globaal of
lokaal).
Door een combinatie van puntlasten in deze drie richtingen kan een
samengestelde puntlast worden gecreëerd wijzend in elke willekeurige
richting.
Het opgeven van de PUNTstaafbelastingen t.o.v. het globale assenstelsel
is eenvoudiger; de kans op fouten is geringer. De reden hiervoor is dat de
richtingen van het lokale staafassenstelsel per staaf uniek zijn en o.a.
afhankelijk van de volgorde van de volgorde van knoopnummering.
Hebben de belastingen een directe koppeling met de zwaartekracht (zoals
vaak het geval is) dan is het logisch de richting van de staafbelastingen te
definiëren t.o.v. het globale assenstelsel.
In onderstaande figuur wordt het principe van het globale en lokale
assenstelsel getoond:

Het globale assenstelsel is het unieke assenstelsel waarin alle
knoopcoördinaten zijn vastgelegd.
Elke staaf heeft zijn eigen lokale assenstelsel. De lokale X-as loopt langs
de staafas van beginknoop i naar eindknoop j en is daarmee afhankelijk
van de volgorde waarin de knopen aan de staaf genummerd zijn. Verder
kan de staafas nog geroteerd worden over de hoek β. Als de
PUNTbelasting gekoppeld is aan het lokale assenstelsel dan draait deze
mee met de hoek β.

Beide assenstelsel zijn rechtsdraaiend (kurkentrekkerregel).
Voor een diepgaander beschrijving van de assenstelsels zie: Definitie
lokaal assenstelsel
In onderstaande figuren wordt weergegeven hoe de PUNTstaafbelastingen
in de verschillende richtingen op een staaf werken:
Belastingen t.o.v GLOBALE assenstelsel

PUNTstaafbelasting in GLOBALE X-richting

PUNTstaafbelasting in GLOBALE Y-richting

PUNTstaafbelasting in GLOBALE Z-richting

Belastingen t.o.v LOKALE assenstelsel

PUNTstaafbelasting in LOKALE X-richting

PUNTstaafbelasting in LOKALE Y-richting

PUNTstaafbelasting in LOKALE Z-richting

Als bij Staafeigenschappen (tweede blad); 3 dimensionaal door invoer
van de variabel BETA de rotatiehoek rondom de staafas wijzigt, dan
draait ook de ingevoerde staafbelasting rondom de staafas met BETA
mee; mits de staafbelasting is gedefinieerd t.o.v. het lokale
staafassenstelsel.
Als de staafbelasting gedefinieerd is t.o.v. het globale systeemassenstelsel
dan wordt de richting van de staafbelasting niet beïnvloedt door de
waarde van BETA.

Onderstaand een eenvoudig voorbeeld:

Voor beide staven Beta = 45 graden.

Voor staaf nr.1 is de staafbelasting gedefinieerd t.o.v. het lokale
staafassenstelsel; voor staaf nr. 2 t.o.v. het globale systeem assenstelsel.

Voor staaf (1) werkt de staafbelasting onder 45 graden; in richting van de
gedraaide lokale Z-richting (Beta = 45 graden)
Voor staaf (2) werkt de staafbelasting in de globale Z-richting (niet
beïnvloed door de grootte van lokale draaiingshoek Beta).

BEPERKINGEN !!!
Op staven met continue verende bedding kan slechts één type
staafbelasting worden aangebracht: “de verdeelde staafbelasting”; zie
verder Verdeelde staafbelastingen 3D.
Het programma ondersteunt voor verend ondersteunde staven geen
staafbelastingen als “puntlast”, “temperatuurbelasting” en “willekeurige
staafbelasting”. Voordat de berekening wordt uitgevoerd controleert het
programma of in combinatie met continu verend ondersteunde staven wel
het toegestane type staafbelasting is ingevoerd. Zo nodig vindt een
foutmelding plaats.
Afstand van het aangrijpingspunt van een puntlast op een staaf t.o.v.
het dwarskrachtcentrum van de doorsnede van de betreffende staaf
Als het aangrijpingspunt van de belasting niet samenvalt met het
dwarskrachtencentrum dan creëert de belasting ook een wringmoment.
Voor profielen welke symmetrisch zijn rondom de betreffende buigingsas
valt het dwarskrachtcentrum samen met het zwaarte punt; voor niet
symmetrische profielen is dit niet het geval.
Voorbeeld van een symmetrisch profiel:

Staafbelasting is georiënteerd in de richting van het lokale
staafassenstelsel

Staafbelasting is georiënteerd in de richting van het globale assenstelsel
Voorbeeld van een asymmetrisch profiel:

Het dwarskrachtcentrum, voor een belasting in de richting van de Z-as,
valt hier niet samen met zwaartepunt.
In de op een na laatste kolom van de invoertabel kan een waarde voor de
afstand van het aangrijpingspunt van de belasting tot het
dwarskrachtrcentrum (DC) worden ingevoerd (met het juiste teken: plus
of min);

Of de DC-waarden t.o.v. het globale systeemassenstelsel of t.o.v. de
lokale staafassenstelsels gedefinieerd zijn is afhankelijk van de gemaakte
keuze in de kolom ‘Globaal’ van de invoertabel
Iets over de werking van het programma
Bij dit raamwerkprogramma volgens de verplaatsingsmethode worden
naar het rekenhart toe de eigenschappen van de staven en belastingen in
de knopen geconcentreerd. Als basisonbekenden worden de
knoopverplaatsingen (in X- Y- en Z-richting) en de drie
hoekverdraaiingen van de knopen door het programma berekend. Met
deze onbekenden als uitgangspunt wordt door terug substitutie de
krachtsverdeling in de staaf (normaal- , dwarskrachten en momenten)
direct naast de knoop berekend.
Vervolgens wordt achteraf (postprocessing) de krachtsverdeling in de
gehele staaf bepaald (momenten- , dwarskracht- en
normaalkrachtenlijnen).
Uit het bovenstaande volgt dat de ingevoerde staafbelastingen in eerste
instantie omgezet moeten worden tot knoopbelastingen (dit wordt door
het programma geheel zelfstandig verzorgd).
Naast het type belasting is de aard van de overdracht naar de knopen ook
afhankelijk van de aansluitstijfheid van de staaf aan de knoop.
De staaf kan ofwel vast ofwel zuiver scharnierend aangesloten zijn.
Absolute of relatieve plaats coördinaten
De afstand Xp van de puntlast tot de beginknoop i kan op 2 wijzen
worden ingevoerd:
- in absolute grootte
- geparametriseerd in relatie tot de lengte van de staaf: Xp = α .L; met ≥
0α≤1

Als de lengte L van de staaf wordt aangepast dan wijzigt de afstand in
absolute grootte automatisch, terwijl de relatieve plaats op de staaf gelijk
blijft.

M.b.v. de knop
kopieer van positie naar staven
kan eenvoudig de staafbelasting van een positie in het invoerdatagrid
worden gekopieerd naar één of meerder staven.
In het numerieke invoerscherm kan via de knop
op een
aantal staven puntbelastingen automatisch worden gegenereerd.
Het invoerscherm ondersteunt: ”Drag and drop” mogelijkheden voor de
invoer van data, ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit en Interface
naar Microsoft Excel.
Sluiten van het scherm
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden alle
aangebrachte wijzigingen binnen dit grafische scherm bewaard.
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden
aangebrachte wijzigingen binnen dit grafische scherm NIET bewaard. De
voor het openen van dit scherm aanwezige data wordt dan hersteld tot de
oorspronkelijke inhoud.
Zie verder ook: Knoopbelastingen en Achtergronden theorie

Willekeurig verdeelde belasting; 3 dimensionaal
Met behulp van deze optie kunnen willekeurig gevormde staafbelastingen
per BASISbelastinggeval worden ingevoerd; d.w.z. dat op maximaal 10
plaatsen langs de lengte van de staaf een waarde voor de staafbelasting
kan worden ingevoerd. Tussen deze punten verloopt de belasting lineair.

Voor temperatuurstaafbelastingen zie verder Temperatuurstaafbelastingen
3D, voor verdeelde staafbelastingen Verdeelde staafbelastingen 3D en
voor puntlasten Puntlasten 3D
Het gebruik van deze optie is FACULTATIEF

Alle staafbelastingen kunnen voor elk BASISbelastinggeval en per
staafbelasting apart worden geactiveerd of gedeactiveerd door het

afvinken van vakjes in de kolom;

.

Een gedeactiveerde staafbelasting wordt in de berekening NIET
meegenomen. Op deze wijze kan snel geschakeld worden tussen het wel
of niet aanwezig zijn van een staafbelasting en het effect daarvan
berekend worden.
Zowel bij de numerieke als grafische uitvoer wordt ter
herinnering/waarschuwing vermeld als staafbelasting(en) niet actief zijn.
Verder wordt in de linker kolom de cel gekleurd als
voor het geval in
de betreffende rij 1 of meer van nul verschillende waarden zijn ingevoerd
en de belasting als actief is gemarkeerd.
Verder wordt in de linker kolom de cel gekleurd als
voor het geval in
de betreffende rij 1 of meer van nul verschillende waarden zijn ingevoerd
en de belasting als NIET actief is gemarkeerd.
Per staaf kan slechts één willekeurige gevormde staafbelasting
worden ingevoerd.
Per basisbelastinggeval kunnen in aparte tabschermen willekeurig
gevormde belastingen in X-, Y- en Z-richting worden ingevoerd.
De richting van de belasting kan per staaf worden vastgelegd resp. ten
opzichte van het globale assenstelsel of het lokale assenstelsel. De
belastingen werken in de richting van de betreffende as (globaal of
lokaal).
Door een combinatie van willekeurig verdeelde belastingen in deze drie
richtingen kan een samengestelde willekeurig gevormde staafbelasting
worden gecreëerd wijzend in elke willekeurige richting.
Het opgeven van de willekeurig gevormde staafbelastingen t.o.v. het
globale assenstelsel is eenvoudiger; de kans op fouten is geringer. De
reden hiervoor is dat de richtingen van de lokale staafassenstelsel per
staaf uniek zijn en o.a. afhankelijk van de volgorde van de volgorde van
knoopnummering.
Hebben de belastingen een directe koppeling met de zwaartekracht (zoals
vaak het geval is) dan is het logisch de richting van de staafbelastingen te
definiëren t.o.v. het globale assenstelsel.
In onderstaande figuur wordt het principe van het globale en lokale
assenstelsel getoond:

Het globale assenstelsel is het unieke assenstelsel waarin alle
knoopcoördinaten zijn vastgelegd.
Elke staaf heeft zijn eigen lokale assenstelsel. De lokale X-as loopt langs
de staafas van beginknoop i naar eindknoop j en is daarmee afhankelijk
van de volgorde waarin de knopen aan de staaf genummerd zijn. Verder
kan de staafas nog geroteerd worden over de hoek β. Als de willkeurig
gevormde staafbelasting gekoppeld is aan het lokale assenstelsel dan
draait deze mee met de hoek β.
Beide assenstelsel zijn rechtsraaiend (kurkentrekkerregel).
Voor een diepgaander beschrijving van de assenstelsels zie: Definitie
lokaal assenstelsel
In onderstaande figuren wordt weergegeven hoe de willekeurig gevormde
staafbelastingen in de verschillende richtingen op een staaf werken:

Belastingen t.o.v GLOBALE assenstelsel

WILLEKEURIGE Staafbelasting in GLOBALE X-richting

WILLEKEURIGE staafbelasting in GLOBALE Y-richting

WILLEKEURIGE staafbelasting in GLOBALE Z-richting

Belastingen t.o.v LOKALE assenstelsel

WILLEKEURIGE staafbelasting in LOKALE X-richting

WILLEKEURIGE staafbelasting in LOKALE Y-richting

WILLEKEURIGE staafbelasting in LOKALE Z-richting
Het programma geeft een foutmelding als de willekeurig verdeelde
belasting buiten de staaf wordt geplaatst.
De willekeurige verdeelde belasting mag wel op een knoop eindigen of
beginnen (de willekeurig verdeelde belasting sluit de verdeelde belasting,
de blokbelasting en de driehoeksbelasting in).
De waarden voor Fi mogen een ander teken hebben dan die voor b.v. Fi+1
(de ene positief, de andere negatief).
De waarden voor xi moeten een oplopende grootte hebben. Twee
opeenvolgende x-coördinaten mogen wel gelijk zijn; zie als voorbeeld de
onderstaande figuur (x2=x3):

Als de belasting plaatselijk onderbroken moet zijn dan dient daar ter
plaatse een “nulbelasting” te worden ingevoerd, zoals in onderstaande
figuur. Bij “x2” behoort de grootte van de belasting “F2”; bij “x3”
behoort de grootte van de belasting “F3=0” (“x2”=”x3”). Evenzo geldt bij
“x4” een grootte van “F4=0”; bij “x5” behoort de grootte van de belasting
“F5” (“x4=”x5).

Waarschuwing !!
Het eenvoudig veranderen van de staafrichting door knoop i en knoop j
om te draaien heeft dus ook andere aangrijpingspunten van de willekeurig
verdeelde belasting tot gevolg, omdat de aangrijpingspunten gedefinieerd
zijn in het lokale staafassenstelsel.ten opzichte van de beginknoop i
Alle staafbelastingen staan direct op de as van de betreffende staaf.
Dit houdt in dat de totale belasting op een staaf afhankelijk is van de
grootte van de belasting per strekkende meter en de werkende lengte
van de belasting gemeten langs de as van de staaf.
BEPERKINGEN !!!
Als bij Staafeigenschappen (tweede blad); 3 dimensionaal door invoer
van de variabel BETA de rotatiehoek rondom de staafas wijzigt, dan
draait ook de ingevoerde staafbelasting rondom de staafas met BETA
mee; mits de staafbelasting is gedefinieerd t.o.v. het lokale
staafassenstelsel.
Als de staafbelasting gedefinieerd is t.o.v. het globale systeemassenstelsel
dan wordt de richting van de staafbelasting niet beïnvloedt door de
waarde van BETA.
Onderstaand een eenvoudig voorbeeld:

Voor beide staven Beta = 45 graden.

Voor staaf nr.1 is de staafbelasting gedefinieerd t.o.v. het lokale
staafassenstelsel; voor staaf nr. 2 t.o.v. het globale systeem assenstelsel.

Voor staaf (1) werkt de staafbelasting onder 45 graden; in richting van de
gedraaide lokale Z-richting (Beta = 45 graden)

Voor staaf (2) werkt de staafbelasting in de globale Z-richting (niet
beïnvloed door de grootte van lokale draaiingshoek Beta).
Absolute of relatieve plaats coördinaten
De afstanden Xi van de lasten tot de beginknoop i kunnen op 2 wijzen
worden ingevoerd:
- in absolute grootte
- geparametriseerd in relatie tot de lengte van de staaf: Xi = α .L; met ≥
0α≤1
Als de lengte L van de staaf wordt aangepast dan wijzigt de afstand in
absolute grootte automatisch, terwijl de relatieve plaats op de staaf gelijk
blijft.

Per staaf kan slechts één willekeurige belasting per basisbelastinggeval worden ingevoerd.
Op staven met continue verende bedding kan slechts één type
staafbelasting worden aangebracht: “de verdeelde staafbelasting”; zie
verder Verdeelde staafbelastingen 3D.
Het programma ondersteunt voor verend ondersteunde staven geen
staafbelastingen als “puntlast”, “temperatuurbelasting” en “willekeurige
staafbelasting”. Voordat de berekening wordt uitgevoerd controleert het
programma of in combinatie met continu verend ondersteunde staven wel
het toegestane type staafbelasting is ingevoerd. Zo nodig vindt een
foutmelding plaats.
M.b.v. de knop
wordt hulp geboden bij de bepaling van
de grootte van windbelastingen overeenkomstig EN 1991-1-4.
M.b.v. de knop
kunnen de staafbelastingen, per
BASISbelastinggeval en richting, op een zekere staaf in één keer naar een
combinatie van andere staven worden gekopieerd.

Iets over de werking van het programma
Bij dit raamwerkprogramma volgens de verplaatsingsmethode worden
naar het rekenhart toe de eigenschappen van de staven en belastingen in
de knopen geconcentreerd. Als basisonbekenden worden de
knoopverplaatsingen (in X- Y- en Z-richting) en de drie
hoekverdraaiingen van de knopen door het programma berekend. Met
deze onbekenden als uitgangspunt wordt door terugsubstitutie de
krachtsverdeling in de staaf (normaal- , dwarskrachten en momenten)
direct naast de knoop berekend.
Vervolgens wordt achteraf (postprocessing) de krachtsverdeling in de
gehele staaf bepaald (momenten- , dwarskracht- en
normaalkrachtenlijnen).
Uit het bovenstaande volgt dat de ingevoerde staafbelastingen in eerste
instantie omgezet moeten worden tot knoopbelastingen (dit wordt door
het programma geheel zelfstandig verzorgd).
Naast het type belasting is de aard van de overdracht naar de knopen ook
afhankelijk van de aansluitstijfheid van de staaf aan de knoop.
De staaf kan ofwel vast ofwel zuiver scharnierend aangesloten zijn.
Het invoerscherm ondersteunt: ”Drag and drop” mogelijkheden voor de
invoer van data, ”Undo/Redo” functionaliteit en interface naar Microsoft
Excel.
Sluiten van het scherm
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden alle
aangebrachte wijzigingen binnen dit grafische scherm bewaard.
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden
aangebrachte wijzigingen binnen dit grafische scherm NIET bewaard. De
voor het openen van dit scherm aanwezige data wordt dan hersteld tot de
oorspronkelijke inhoud.
Zie verder ook: Knoopbelastingen en Achtergronden theorie

Hoe kan de wringstijfheid Ixx worden bepaald (St.Venant
torsie)?
Het wringtraagheidsmoment Ixx is voor een aantal doorsneden exact te
bepalen; voor andere doorsneden kan dit alleen bij benadering.

met
T = torsie moment
L = lengte staaf
Φ = hoekverdraaiing

Ixx = wringtraagheidsmoment

Het schuifspanningsverloop voor open en gesloten doorsneden is
principieel verschillend; zie bovenstaande figuur.
Ter oriëntatie worden hier een aantal formules gegeven voor een aantal
doorsneden.
1. cirkelvormige massieve doorsnede

2. Holle cirkelvormige doorsnede

3. ellipsvormige massieve doorsnede

4. Gelijkzijdige massieve driehoek

De waarden voor Ixx bij de bovenstaande cirkelvormige doorsneden zijn
exact.
De waarden voor Ixx van de onderstaande doorsneden zijn benaderingen
5. Holle dunwandige gesloten doorsneden van willekeurige vorm met
constante wanddikte t (t is << t.o.v andere afmetingen)

met
A is het oppervlak van de doorsnede
S is de omtrek van de doorsnede

6. Dunne massieve strip (t << L)

7. Rechthoekige massieve doorsnede

Bovenstaande tabel is bepaald m.b.v. de volgende benaderende formule
(voor a>= b)

met

Voor a < b de variabelen a en b in bovenstaande formules cyclisch
verwisselen.

8. Open dunwandige doorsneden
Verdeel de doorsnede in n strippen volgens punt 6. en sommeer volgens

met

Voor bovenstaande figuur geldt:

met

Merk op dat de onderstaande doorsnede een aanzienlijk grotere
wringstijfheid bezit dan bovenstaande iets open doorsnede (zie ook het
vermelde bij punt 5.)

Tabel voor de berekening van het wringingstraagheidsmoment (J) en de
welvingsconstante (Cw).
In de bij het programma geleverde lijst met standaardprofielen zijn
ook de groottes voor de welvingsconstante opgenomen; zie verder
ook: zie ook: Standaard staalprofielen 3D

Berekening torsietraagheidsmoment diverse
doorsneden (voor het 3D deel van het programma)
Niet verplichte optie
M.b.v. dit invoerscherm kan het torsietraagheidsmoment van een aantal
doorsneden worden berekend:

M.b.v. de knop

wordt het torsietraagheidsmoment

berekend:
De waarde kan m.b.v kopiëren naar een ander invoerscherm worden
gekopieerd met
De waarde kan ook naar een aantal staven tegelijk worden gekopieerd
m.b.v. de knop
naar het invoerscherm van de staafeigenschappen (2e
tab, 3e kolom: ‘Geometrische eigenschappen’):

Welvingsconstante bij open profielen
Zoals bij de open profielen kan hier ook hier de
berekend
worden.
Voor de open profielen ‘Symmetrisch I-profiel’, ‘Asymmetrisch I-profiel’,
‘U-profiel’, ‘Z-profiel’ en ‘T-proefiel’ is hier het keuzevakje
daarom beschikbaar.
De
H wordt m.b.v. de knop
gekopieerd naar het
e
invoerscherm van de staafeigenschappen (2 tab, 4e kolom:
‘Geometrische eigenschappen’):
Opmerking
Als in het Generatiescherm3D één van de Standaard staalprofielen 3D
wordt ingelezen, dan wordt de grootte voor het traagheidsmoment Ixx
ook ingelezen; de optie m.b.v. de knop
is dan niet nodig.
Dit geldt, indien relevant, ook voor de grootte van de welvingsconstante
H.
Voor de gebruikte formules voor de berekening van de
torsietraagheidsmomenten Ixx zie hieronder:
1. Massieve cirkel

2. Holle cirkel

3. Ellipsvormig massief

4. Dunwandige ellips

5. Gelijkzijdige massieve driehoek

6. Gelijkbenige massieve driehoek

Dit zijn benaderende formules welke alleen nauwkeurig zijn voor α =
60° en α = 90°
7. Holle dunwandige gesloten willekeurige doorsnede

met
A is het oppervlak van de doornede
S is de omtrek van de doornede
8. Holle dunwandige rechthoek

9. Dunne massieve strip

10. Vierkante massieve doorsnede

11. Rechthoekige massieve doorsnede

met

12. Gelijkmatige zeshoekige massieve doorsnede

13. Open dunwandige doorsnede

14. Symmetrisch I-profiel

met
h’ = h-tf
15. Symmetrisch I-profiel

met

16. U-profiel

met

17. Z-profiel

met

18. T-profiel

met

19. Willekeurig gevormde doorsnede
Voor deze keuze is de knop
Zie verder ook: formules welvingsconstante

beschikbaar.

Berekening torsie-welvingsconstante voor
diverse open doorsneden (voor het 3D deel van het
programma)

Niet verplichte optie
M.b.v. dit invoerscherm kan het torsietraagheidsmoment van een aantal
open doorsneden worden berekend:

Voor gesloten massieve doorsneden kan in het algemeen de grootte van
de welvingsconstante verwaarloodst worden; vandaar dat het hier alleen
open doorsneden betreft.
M.b.v. de knop
berekend:

wordt de torsie-welvingsconstante

De waarde kan m.b.v kopiëren naar een ander invoerscherm worden
gekopieerd
De waarde kan ook naar een aantal staven tegelijk worden gekopieerd
m.b.v. de knop
naar het invoerscherm van de staafeigenschappen 3D
(2e tab, 4e kolom: ‘Geometrische eigenschappen’):

Opmerking
Als in het Generatiescherm3D één van de Standaard staalprofielen 3D
wordt ingelezen, dan wordt de grootte voor de welvingsconstante H ook
ingelezen; de optie m.b.v. de knop
is dan niet nodig.
Voor de theoretische achtergronden, waarvoor de waarden voor de
welvingsconstante van toepassing zijn, zie verder de Vlasov torsietheorie
(paragraaf 5).
Voor de gebruikte formules voor de berekening van de
welvingsconstanten H zie hieronder:
1. Symmetrisch I-profiel

met
h’ = h-tf
2. Asymmetrisch I-profiel

met
3. U-profiel

met

4. Z-profiel

met

5. T-profiel

met

Generatie van een aantal staafeigenschappen; 2
dimensionaal
Met behulp van dit scherm kan van een aantal staven, in het totale
invoerscherm, snel een aantal staven met gelijke staafeigenschappen
worden gegeneerd.

De generatie vindt plaats d.m.v. het invoeren van een range van staven
gescheiden door komma’s en of streepjes.
De streepjes scheiden een deelverzameling; bij voorbeeld: 7-10 = 7,8,9,10
De deelverzamelingen dienen onderling ook door komma's gescheiden te
zijn; bij voorbeeld: 7-10,15-21,33-42
Een mengvorm van afzonderlijke staven en deelverzameling is
toegestaan; bij voorbeeld: 3,4,7-10,2 = 3,4,7,8,9,10,2
De generatie overschrijft eventueel reeds aanwezige waarden in het totale
invoerscherm: let dus op !!
De generatie van gelijke staafeigenschappen, naar het algemene
invoerscherm voor staafeigenschappen, gebeurt m.b.v. de knop
De generatie vindt plaats van een BEGIN ligger nr. tot een EIND ligger
no. (inclusief deze laatste). Waarbij het aantal liggers bekend is (via
ligging staven). De generatie overschrijft aanwezige waarden; let op dus!!
Als in plaats van een getal in één of meer invoervelden het karakter # is
ingevoerd, dan wordt de betreffende grootheid niet mee genomen bij de
generatie.
Onder de knop
is een invoerscherm aanwezig
waarmee een keuze uit een profielenlijst gemaakt kan worden.
De oppervlakte, het traagheidsmoment (ook kwadratisch
oppervlaktemoment genoemd) en de weerstandsmomenten worden dan
naast het type profiel uit de lijst ingelezen; t.b.v. eenheidscontroles
overeenkomstig Eurocode 3 (staal) worden aanvullende benodigde
gegevens ingelezen.
Let op: Voor eenheidscontroles volgens Eurocode 3 (staal) dient het
programma te kunnen herkennen welk type staalprofiel het is. Het
programma herkent dit aan de hand van de naam van het betreffende
*.Section bestand.

De volgende vier typen staalprofielen worden door het programma
onderscheiden:

a. I of H vormig profiel

b. Rechthoekig of vierkant hol profiel

c. Cirkelvormig hol profiel

d. U-vormige open kanaalprofielen
Let op: Bij de onderstaande gereedschappen worden geen gegevens
ingelezen benodigd voor eenheidscontroles overeenkomstig Eurocode 3
(staal); wordt alleen ondersteund onder de knop “Standaard
staalprofielen”.
Onder de knop
is een invoerscherm aanwezig
waarmee een keuze uit een door de gebruiker aan te maken en bij te
houden profielenlijst gemaakt kan worden; zie verder ook Profielen lijst
gebruiker2D
Met behulp van de knop
kan van een door de
gebruiker ingevoerd profiel de geometrische eigenschappen worden

bepaald) zie verder: Berekening willekeurig profiel
Verder is een “Properties calculator” toegankelijk onder de knop
(met dank aan Szabolcs Varga) zie verder: Profiel
calculator2D
Door het aanklikken van de knop
worden een
aantal Internet links getoond waarmee online eigenschappen van
staalprofielen kunnen worden bepaald.
Door het aanklikken van de knop
worden een
aantal Internet links getoond waarmee online, als spreadsheet en als
commercieel te installeren programma berekeningen kunnen worden
uitgevoerd naar staal- en houtverbindingen t.p.v. de knopen.
Hint
Tussen dit generatie scherm en het totale scherm mag ook eenvoudig
gewisseld worden door het achtereenvolgens activeren van deze twee
schermen door het klikken met de muis op één van beide.
Zo kan men achtereenvolgens eenvoudig staven met verschillende
eigenschappen genereren, zonder dat het generatiescherm voortdurend
geopend en gesloten moet worden (mag wel).
Alle m.b.v. het generatiescherm ingevoerde waarden kunnen in het totale
invoerscherm weer gewijzigd worden.
M.b.v. de knop
kan voor een aantal verschillende doorsneden het
traagheidsmoment Ixx worden berekend; zie verder ook Berekening
Torsietraagheidsmoment
Indien bij ligging staven één of meer staven niet actief zijn gemaakt dan
wordt hier als volgt aan herinnerd:

Let op: De staafeigenschappen dienen ook voor niet actieve staven te
worden ingevoerd.
Indien staafeigenschappen al waren ingevoerd bij Staafeigenschappen
voordat dit venster werd geopend, kan in dit venster met behulp van

de bestaande staafeigenschappen van
een bepaalde staaf naar dit invoervenster worden overgebracht.
Op deze manier is tot op zekere hoogte een tweerichtingscommunicatie
mogelijk tussen Staafeigenschappen en dit invoervenster.
Zie verder ook: Staafeigenschappen

Keuze van profiel uit profielenlijst; 3
dimensionaal
De staafeigenschappen (zoals oppervlak en traagheidsmoment (ook
kwadratisch oppervlaktemoment genoemd)) kunnen m.b.v. dit scherm
gekozen worden uit de aangeschakelde profielenlijst.

De volgende vier typen staalprofielen worden door het programma
onderscheiden:

a. I of H vormig profiel

b. Rechthoekig of vierkant hol profiel

c. Cirkelvormig hol profiel

d. U-vormige open kanaalprofielen
Let op:
De staafbelastingen grijpen in het programma aan op het
dwarskrachtencentrum van de staafdoorsnede.
Voor symmetrische profielen komt het dwarskrachtencentrum overeen
met het zwaartepunt van de doorsnede.
Voor asymmetrische doorsneden valt het dwarskrachtencentrum niet
samen met zwaartepunt van de doorsnede.
Als de staafbelasting niet samenvalt met het dwarskrachtencentrum
ontstaat door de excentriciteit t.o.v. het dwarskrachtencentrum een
torsiemoment.
Een U-profiel is een voorbeeld waarbij het dwarskrachtencentrum niet
samenvalt met het zwaartepunt:

Indien de gebruiker het programma heeft ingesteld op het gebruik van het
IMPERIALE systeem (duimen), zie ook Keuze systeem van eenheden,
dan vindt automatische conversie van het SI systeem naar het

IMPERIALE systeem plaats (het programma meldt dit als dit wordt
uitgevoerd).
Bij het gebruik van de Eurocodes (beton, staal en hout) is het gebruik van
“U.S. customary/Imperial British units” niet mogelijk.
Dit omdat de Eurocodes gebaseerd zijn op het SI systeem van eenheden.

De gebruiker kan echter ook zijn eigen bestanden met
profieleigenschappen aanmaken; zowel gebaseerd op het SI als
IMPERIAL systeem van eenheden.
De data bestanden dienen puur ASCII te zijn (geen ingesloten
formatteringscodes).
De verplichte structuur van de profielbestanden is als volgt:
Op de eerste regel moet een willekeurige tekst worden ingevoerd; b.v.
een tekst waarin de diverse doorsnede grootheden worden vermeld:
Description A Iyy Izz Ixx=torsion My Mz H=Warping MyPlast MzPlast
Width Height Thickness_Web Thickness_Flange Radius_Root

Hoofdassen profiel
Op de tweede regel moet worden aangeven op welk systeem van
eenheden de waarden in de file gebaseerd zijn; twee mogelijkheden:
- vermelden van de tekst: SI_system; d.w.z. de waarden zijn gebaseerd op
het SI systeem van eenheden (centimeters)
- vermelden van de tekst: IMPERIAL_system; d.w.z. de waarden zijn
gebaseerd op het IMPERIALE systeem van eenheden (duimen)
Op de derde regel dient aangegeven te worden welk type profiel de lijst
bevat; de volgende mogelijkheden zijn aanwezig:
Voor I of H vormige profielen:
IPE_SECTION, HE_SECTION, UNIVERSAL, AMERICAN W
SHAPES
Voor rechthoekige of vierkante holle profielen:

RECTANGULAR, SQUARE
Voor U-vormige profielen
U_CHANNEL
Voor cirkelvormige holle profielen:
CIRCULAR
Voor I of H vormige profielen
Vervolgens moeten de volgende gepaarde regels worden ingevoerd:
- type beschijving van profiel, b.v. IPE_140
Elke willekeurige tekst is toegestaan.
- waarden voor respectievelijk Description A Iyy Izz Ixx=torsion My Mz
H=Warping MyPlast MzPlast Width Height Thickness_Web
Thickness_Flange Radius_Root
b.v. 34.0 864 318 13.9144 52.9 0.009 165 81 120 120 6.5 11 12
De aangegeven volgorde is essentieel.
Hierin is:
A = oppervlakte
Iyy = traagheidsmoment voor buiging om locale Y-as (ook kwadratisch
oppervlaktemoment genoemd)
Izz = traagheidsmoment voor buiging om locale Z-as (ook kwadratisch
oppervlaktemoment genoemd)
Ixx=torsion= traagheidsmoment voor torsie
My = weerstandsmoment voor buiging om locale Y-as
Mz = weerstandsmoment voor buiging om locale Z-as
H=Warping = welvingsconstante (overeenkomstig de torsietheorie van
Vlasov)
MyPlast= volplastische weerstandsmoment voor buiging om locale Y-as
MzPlast= volplastische weerstandsmoment voor buiging om locale Z-as
Width = breedte van het profiel
Height = hoogte van het profiel
Thickness_Web = dikte van het lijf
Thickness_Flange = dikte van de flens
Radius_Root = straal afronding lijf-flens
Deze bestanden zijn zowel bruikbaar in het 2-dimensionale als 3dimensionale deel van programma.
Het aantal gepaarde regels bepaalt het aan verschillende profieltypen.

Als uitgegaan wordt van het SI systeem van eenheden dan de grootheden
baseren op centimeters en millimeters; omdat het raamwerkprogramma
uitgaat van de standaardeenheid meter worden de diverse grootheden
automatisch daar naar toe geconverteerd.
A, Iyy, Izz, Ixx-torsion, My, Mz, MyPlast, MzPlast zijn gebaseerd op
centimetres (in de tabellen van de fabrikanten is dat meestal zo
weergegeven).
H-warping is in decimeters.
Width, Height, Thickness, Thickness_Flange, Radius_Root zijn gebaseerd
op millimeters (in de tabellen van de fabrikanten is dat meestal zo
weergegeven).
Het programma converteert de ingelezen profielbestanden automatisch
naar het systeem van eenheden welke de gebruiker bij Keuze systeem van
eenheden ingesteld heeft; afhankelijk van het type van eenheid welke in
het profielbestand gebruikt is. Bij de conversie maakt het programma
hiervan melding .
Een profielenbestand kan er b.v. zo uit zien:
Description A Iyy Izz Ixx=torsion My Mz H=Warping MyPlast MzPlast Width Height Thickness_Web
Thickness_Flange Radius_Root
HE_SECTION
SI_system
HE_100AA
15.6

237

4.2

5.5 12

92.1

2.33

52.0

18.4

0.002

58.4

28.4

100

91

134

5.28

72.8

26.8

0.003

83

41.1

100

96

167

9.33

89.9

33.5

0.003

104

51.4

100

100

159

2.59

75.8

26.5

0.004

84.1

40.6

120

109

231

6.04

106

38.5

0.006

119

58.9

120

114

HE_100A
21.2

349

5

8

12

HE_100B
26.0

450

6

10

12

HE_120AA
18.6

413

4.2

5.5 12

HE_120A
25.3

606

5

8

HE_120B

12

34.0

864

6.5

11

318

13.9

144

52.9

0.009

165

81

120

120

275

3.43

112

39.3

0.010

124

59.9

140

128

389

8.10

155

55.6

0.015

173

84.8

140

133

550

20.2

216

78.5

0.023

245

120

140

140

12

HE_140AA
23.0

719

4.3

6

12

HE_140A
31.4

1033

5.5

8.5 12

HE_140B
43.0

1509

7

12

12

De naam van de bestanden met profieldata heeft als extensie *.Section
De als onderdeel van het raamwerkprogramma geïnstalleerde
profielbestanden kunnen worden gevonden op: “\Program
Files\Wolsink\Mechanical Programs\Sections”
Een logische keuze is het traagheidsmoment Iyy als de sterke as van het
profiel te nemen; deze Iyy wordt aangesproken door belastingen werkend
in de locale Z-richting; zie de figuur hier onder:

Bovenstaande geometrische gegevens zijn benodigd voor een 3dimensionale raamwerkberekening; zie verder ook: Oriëntatie locale
assen en Kurkentrekkerregel.
Let op:
Bij het gebruik van het “Vast decimaal formaat” worden te kleine getallen
afgekapt, waardoor precisie verloren kan gaan. Het kan zelfs effectief de

waarde nul krijgen. Als dit aan de orde is wordt, na het aanklikken van
, de volgende waarschuwin/mededeling getoond:

Zie voor tabellen met eigenschappen van staalprofielen o.a.:
https://orangebook.arcelormittal.com/design-data/ of
https://www.steelforlifebluebook.co.uk/
Zie verder ook: Staafeigenschappen 3D

Aanvullend benodigde gegevens t.b.v. kip- en
knik controles overeenkomstig Eurocode 3
(staal); 3-dimensionaal
Deze optie is facultatief.

In dit scherm kan aanvullende informatie worden ingevoerd welke
benodigd is voor knik- en kipcontroles, volgens Eurocode 3 (EN 1993-11,Staal), van de staven waaruit het ingevoerde raamwerk bestaat
Deze aanvullende gegevens zijn alleen van toepassing voor die staven
welke spanningscontrole overeenkomstig Eurocode 3 (staal) dienen te
ondergaan; gemarkeerd als
.
Ter linkerzijde van dit venster wordt aangevinkt welk type staalprofiel het
per staaf betreft (rechthoekig massief, I of H profiel, rechthoekig hol,
cirkelvormig hol of U-vormig).

Ter rechterzijde van dit venster worden onder de betreffende tabbladen de
geometrische gegevens van het betreffende type staalprofiel getoond c.q.
ingevoerd.
Deze geometrische gegevens zijn nodig om de kip- en knik controles
overeenkomstig Eurocode 3 te kunnen uitvoeren; zie verder ook
Achtergronden doorsnede controles volgens Eurocode 3 en Theorie knik
en kip volgens EC3.

Bij de grijs weergegeven cellen is geen invoer mogelijk.
De cellen worden grijs weergegeven als de betreffende staaf van een
ander profieltype is dan past bij het geopende tabblad.
De cellen worden ook grijs weergegeven als voor de betreffende staaf
geen spanningscontrole volgens Eurocode 3 plaats vindt, maar elastische
spanningscontrole, hout (EC5 of beton (EC2).

Let op
Indien de optie keuze uit lijst met tabellen van standaard staalprofielen is
gebruikt worden de gegevens, voor de gekozen staven, automatisch in
bovenstaande getoonde tabellen ingevuld.
Voor dit geval kunnen de weergegeven waarden als alleen informatie
worden beschouwd.
Het is echter ook mogelijk de waarden voor de geometrische
eigenschappen zelfstandig m.b.v. dit scherm te berekenen; zonder het
gebruik van keuze uit lijst met tabellen van standaard staalprofielen.
Deze herberekening is alleen noodzakelijk als afmetingen gewijzigd zijn.
Als dit (her)berekenen wordt uitgevoerd kunnen de waarden iets
verschillen met de keuze uit lijst met tabellen van standaard staalprofielen
ingelezen waarden.
De (her)berekening vindt plaats m.b.v. formules welke iets andere
waarden geven dan de tabelgegevens.
Indien dit scherm m.b.v. de knop
gesloten wordt, dan wordt
ter herinnering het volgende schermpje getoond:

Nadere toelichting
Het programma voert de volgende controles volgens Eurocode 3 uit:

- spanningscontroles van de staafdoorsneden
- knik- en kip controles van de staafdoorsneden
De controles zijn beperkt tot de volgende vijf profielvormen:
a. rechthoekig massief profiel

b. I of H vormig profiel

c. Rechthoekig of vierkant hol profiel

d. Cirkelvormig hol profiel

e. U-vormige open kanaalprofielen
Voor de Rechthoekige massieve vorm zijn de volgende aanvullende
gegevens voor controles overeenkomstig Eurocode 3 benodigd:
· breedte
· hoogte
· buiging om sterkte as of zwakke as (alleen voor het 2dimensionale deel)

Voor de I of H vorm zijn de volgende aanvullende gegevens voor
controles overeenkomstig Eurocode 3 benodigd:
· breedte
· hoogte
· dikte lijf
· dikte flens
· straal afronding
· buiging om sterkte as of zwakke as (alleen voor het 2dimensionale deel)
Voor de Rechthoekige holle vorm zijn de volgende aanvullende gegevens
voor controles overeenkomstig Eurocode 3 benodigd:
· breedte
· hoogte
· wanddikte
· straal inwendig
· buiging om sterkte as of zwakke as (alleen voor het 2dimensionale deel)
Voor de Cirkelvormig holle vorm is het volgende aanvullende gegeven
voor controles overeenkomstig Eurocode 3 benodigd:
· wanddikte
Voor de U-vormige vorm zijn de volgende aanvullende gegevens voor
controles overeenkomstig Eurocode 3 benodigd:
· breedte
· hoogte
· dikte lijf
· dikte flens
· straal afronding
· buiging om sterkte as of zwakke as (alleen voor het 2dimensionale deel)
Al deze extra geometrische data betreffende de profieldoorsnede zijn o.a.
benodigd voor het bepalen door het programma van de profielklasse
volgens Eurocode 3.
Let op: het programma ondersteunt alleen profielklassen 1, 2 en 3;
NIET profielklasse 4

Of een profiel in een bepaalde profielklasse valt is volgens Eurocode 3
niet alleen afhankelijk van de geometrische afmetingen maar ook van
de heersende spanningstoestand.
Let op:
De staafbelastingen grijpen in het programma aan op het
dwarskrachtencentrum van de staafdoorsnede.
Voor symmetrische profielen komt het dwarskrachtencentrum overeen
met het zwaartepunt van de doorsnede.
Voor asymmetrische doorsneden valt het dwarskrachtencentrum niet
samen met zwaartepunt van de doorsnede.
Als de staafbelasting niet samenvalt met het dwarskrachtencentrum
ontstaat door de excentriciteit t.o.v. het dwarskrachtencentrum een
torsiemoment.
Zo’n torsiemoment kan in het 3-dimensionale deel van het programma in
rekening worden gebracht door het invoeren van de afstand, van het
aangrijpingsput tot het dwarskrachtcentrum, in het invoerveld van de
diverse staafbelastingen; zie verder:
- Verdeelde staafbelastingen 3D
- Puntvormige staafbelastingen 3D
- Willekeurige staafbelastingen 3D
Een U-profiel is een voorbeeld waarbij het dwarskrachtencentrum niet
samenvalt met het zwaartepunt:

Indien de eigenschappen van de staven op het tabblad “Algemeen” m.b.v.
de knoppen
en
zijn
gegenereerd worden ALLE gegevens ingeladen welke benodigd zijn voor
de controles volgens Eurocode 3 (niet voor de andere aanwezige
gereedschappen voor het genereren van staafeigenschappen). De knop
“Standaard staalprofielen” met dezelfde functionaliteit is ook op dit
scherm aanwezig.
Let op: Voor eenheidscontroles volgens Eurocode 3 (staal) dient het
programma te kunnen herkennen welk type staalprofiel het is. Het
programma herkent dit aan de hand van de naam van het betreffende
*.Section bestand.
De volgende vier typen staalprofielen worden door het programma
onderscheiden:
a. I of H vormig profiel
b. Rechthoekig of vierkant hol profiel
c. Cirkelvormig hol profiel
d. U-vormige open kanaalprofielen
Onderstaande tekst is niet van toepassing als dit hulpscherm benaderd
is vanaf het scherm “Ontwerplijst”
Als in het scherm Spanningen(1) het vakje
aangevinkt
is, zijn de volgende opties beschikbaar:

Gewalste of gelaste profielen
In onderstaand weergeven kolom kan bij I of H-profielen weergegeven
worden of het een ‘gewalst’ of ‘gelast’ staalprofiel betreft.

Het knik en kip gedrag wordt beïnvloedt door het gegeven of het een
gewalst of gelast staalprofiel is (zie NEN EN 1993-1-1, tabel 6.2 en tabel
6.5).

In onderstaand weergegeven kolom kan bij Cirkelvormig holle profielen
en Rechthoekige of vierkante holle profielen worden aangegeven of het
profiel ‘warmvervaardigd’ of ‘koudgevormd en gelast’ is.

Het knikgedag wordt hierdoor volgens NEN EN 1993-1-1, tabel 6.2 door
beïnvloed.
In onderstaand weergeven kolom kan worden aangegeven of knik in het
vlak t.o.v. de sterke-as of de zwakke-as optreedt (default is t.o.v. de sterke
as)
(zie NEN EN 1993-1-1, tabel 6.2)

1. Bepaling van de kniklengtes; ‘Klassieke methode’
Deze procedure heeft betrekking op geïsoleerde staven en is de conventionele techniek oplossing
voor knik problemen, maar de toepassing ervan is beperkt tot prismatische staven met eenvoudige
ondersteuning en belastingcondities.
Deze methode maakt twee vereenvoudigingen, één door te kijken naar de staaf geïsoleerd van de
constructie onder toepassing van de randvoorwaarden, en de andere door het bepalen van de knik
van de staaf afzonderlijk voor de pure knikvorm (d.w.z. buigingsknik voor pure compressie en
laterale torsieknik voor zuivere buiging) en gecombineerd door het toepassen van
interactiefactoren.

Als het afkruisvakje
niet is afgevinkt dan
dienen de volgende zaken nog te worden ingevoerd:
Als onderdeel van de ‘Klassieke methode’ de kniklengteverhouding lk te

worden ingevoerd:
De defaultwaarde is 0.5 (vaste aansluitingen)
Onderscheid dient gemaakt te worden in knikcontrole t.o.v respectievelijk
de locale Y- en Z- as.
kniklengteverhouding lkv = lk/l
met
lk = kniklengte van de staaf
l = lengte van de staaf
lkv = kniklengteverhouding
Dit zowel voor de Y- als Z- as.
In NEN-EN 1993-1-1+C2:2011/NB:2011 art. 6.3.1.4 staat het volgende vermeld:
(4) Voor de walsprofielen IPE, HEA, HEB en HEM hoeft geen toetsing op torsiestabiliteit
te worden uitgevoerd.
Dit geldt ook voor buisprofielen.
(5) Voor dubbel-symmetrische en puntsymmetrische profielen hoeft bij centrische druk
geen toetsing op torsieknikstabiliteit te zijn uitgevoerd.
Voor I-profielen, voorzien van kniksteunen, die niet in het zwaartepunt van de doorsnede
aangrijpen en voor staven met een willekeurig andere doorsnede, is een toetsing op
torsieknikstabiliteit noodzakelijk.
OPMERKING
De walsprofielen IPE, HEA, HEB en HEM zijn dubbel-symmetrische profielen. Wel
behoort een controle op torsieknikstabiliteit te worden uitgevoerd voor onder andere:
— enkel-symmetrische doorsneden;
— asymmetrische doorsneden;
— I-profielen voorzien van kniksteunen die niet in het zwaartepunt van de staafdoorsnede
aangrijpen.

M.b.v.
gewenst, recht aan worden gedaan.

kan hier, indien

Het keuzevakje
is alleen
toegankelijk als het programma in de Nederlandse taal is ingesteld.
Punt van aandacht aangaande de bepaling van de
kniklengteverhouding door de gebruiker.
Omdat de staven (1) en (2) in de linker figuur in fysieke zin een langere
staaf vormen dan de lengte van de afzonderlijke staven, dient dit in
voorkomende gevallen door de gebruiker te worden gecorrigeerd.

Zie verder ook Theorie elastische Eulerse knik
Methode voor de berekening van interactiefactoren

Voor de berekening van de interactiefactoren, voor het in rekening
brengen van de invloed van het gelijktijdig optreden van normaalkracht
en buiging bij kink en kip, geeft Eurocode 3 twee verschillende
methoden. In de nationale bijlage kan een keuze gemaakt zijn voor één
van deze twee methoden.
De methode volgens Annex A van Eurocode 3 is meer compleet t.o.v. de
methode gegeven in Annex B.
De keuze tussen de twee methoden wordt gemaakt d.m.v. twee
radioknoppen.

NEN-EN 1993-1-1+C2/NB geeft in art. 6.3.3 aan dat voor de bepaling
van de interactiefactoren kyy, kyz, kzy en kzz Annex B moet zijn
toegepast.

Enige aanbevelingen bij de bepaling van effectieve
kniklengtes

In de Eurocode (EC3) worden helaas geen regels gegeven voor het
bepalen van 'praktische' kniklengtes.
In andere codes echter wel; zie bijvoorbeeld:

SANS 10162: 1-2005/ CAN/CSA-S16-01:2005 (CSA, 2001)

AS 4100:1998/NZS 3404:1997 (AS, 1998)

‘Non-sway braced frames’ en ‘Sway unbraced frames’
De klassieke bepaling van de effectieve kniklengtes is zeker geen exacte
wetenschap.

2. Algemene geïntegreerde methode
Als het afkruisvakje
wel is afgevinkt dan
behoeft c.q. kan de kniklengteverhouding niet worden ingevoerd, omdat
via de berekening van Eigenwaarden dat bij de ‘Algemene geïntegreerde
methode’ niet noodzakelijk is.
Als een constructie ruimtelijk (3D) is werken alle elementen samen. Ze beïnvloeden en
ondersteunen elkaar. Bij die situatie is het erg moeilijk om te bepalen wie het ondersteunende dan
wel het gesteunde element is.
Het is onmogelijk om direct hun effectieve kniklengten te berekenen. Deze lengten worden gebruikt
in de klassieke vergelijkingen van normen om elementen op het verlies van stabiliteit te
controleren.
De algemene geïntegreerde methode is een zeer krachtig instrument om ruimtelijke structuren op
het lokale en/of algemene verlies van stabiliteit te controleren.
Deze methode isoleert de staven en scheidt de pure knikvormen niet meer. Het beschouwt in plaats
daarvan het complexe systeem van krachten in een staaf en evalueert de geschikte samengestelde
knikvormen van het gehele raamwerk.

Zie verder ook:
Theorie elastische Eulerse knik
Theorie knik en kip volgens EC3
Enkele voorbeelden voor de bepaling van de stabiliteit volgens de algemene geïntegreerde
methode

Invoer partiële factoren overeenkomstig Eurocode 3

= partiële factor voor de weerstand van dwarsdoorsneden
onafhankelijk van de profielklasse
= partiële factor voor de weerstand van staven tegen instabiliteit
gebruikt bij controle van staven
= partiële factor voor de weerstand van dwarsdoorsneden belast door
trek tot breuk
De hier gegeven zijn de door Eurocode 3 aanbevolen waarden (default
instelling in het programma).
Dit scherm ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit.
Zie verder ook:
Achtergronden controles volgens Eurocode 3 (staal)
Theorie elastische Eulerse knik
Theorie knik en kip volgens EC3
Ontweroptie
Staafeigenschappen3D

Aanvullend benodigde gegevens t.b.v. Eulerse
elastische knikcontrole; 3 dimensionaal
De invoer op dit scherm is facultatief.

In dit scherm kan aanvullende informatie worden ingevoerd welke
benodigd is voor elastische knikcontroles (Euler) van de staven waaruit
het ingevoerde raamwerk bestaat.
Zie ook Theorie knik en kip Elastisch; 3-dimensionaal
Deze aanvullende gegevens zijn alleen van toepassing voor die staven
welke een elastische spanningscontrole dienen te ondergaan; gemarkeerd
als
.
De waarden voor die staven welke op andere wijze gecontroleerd dienen
te worden zijn gegrijsd; invoer van data is echter wel toegestaan.

Als dit vakje
is afgevinkt dan behoeft in dit
scherm niets te worden ingevoerd. Door het uitvoeren van een
Eigenwaarde analyse worden de kniklengtes indirect automatisch
bepaald.
Als dit vakje
wel is afgevinkt dient per staaf de
kniklengteverhouding te worden ingevoerd.
Onderscheid dient gemaakt te worden in knikcontrole t.o.v respectievelijk
de locale Y- en Z- as.
kniklengteverhouding lkv = lk/l
met
lk = kniklengte van de staaf
l = lengte van de staaf
lkv = kniklengteverhouding
Dit zowel voor de Y- als Z- as.

Enige aanbevelingen bij de bepaling van effectieve
kniklengtes
In de Eurocode (EC3) worden helaas geen regels gegeven voor het
bepalen van 'praktische' kniklengtes.
In andere codes echter wel; zie bijvoorbeeld:

SANS 10162: 1-2005/ CAN/CSA-S16-01:2005 (CSA, 2001)

AS 4100:1998/NZS 3404:1997 (AS, 1998)

‘Non-sway braced frames’ en ‘Sway unbraced frames’
Zie ook Theorie elastische Eulerse knik
Punt van aandacht aangaande de bepaling van de
kniklengteverhouding
Omdat de staven (1) en (2) in de linker figuur in fysieke zin een langere
staaf vormen dan de lengte van de afzonderlijke staven, dient dit in
voorkomende gevallen te worden gecorrigeerd.

Dit scherm ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit.
Zie verder ook:
Berekening spanningen en/of eenheidscontroles; 3 dimensionaal
Theorie elastische Eulerse knik
Theorie knik en kip Elastisch; 3-dimensionaal
Ontweroptie
Staafeigenschappen3D

Aanvullend benodigde gegevens t.b.v. elastische
spanningsberekeningen als gevolg van
verhinderde torsie; 3-dimensionaal
Deze optie is facultatief.

In dit scherm kan aanvullende informatie worden ingevoerd welke
benodigd is voor de elastische berekening van spanningen als gevolg van
verhinderde torsie.
Voor de volgende vijf profielvormen worden de spanningen als gevolg
van torsie in detail berekend:
a. rechthoekig massief profiel

b. I of H vormig profiel

c. Rechthoekig of vierkant hol profiel

d. Cirkelvormig hol profiel

e. U-vormige open kanaalprofielen
Verder is een kolom “NIET van toepassing” aanwezig.
Indien in deze kolom bij een staaf het vakje is afgevinkt dan vindt voor
deze staaf geen controle van de spanningen voor verhinderde welving
plaats.
Bij het I of H vormig profiel en het U-vormige open kanaalprofielen
worden de spanningen bij verhinderde welving volgens de Vlasov theorie
berekend; voor de achtergronden zie verder: Theoretische achtergronden
3D (paragraaf 3) Bij de andere profielvormen treedt geen welving op
(H=0).
Daartoe moet bij het tabblad “Geometrische eigenschappen”

ergens in de kolom bij H (welving)
een waarde ongelijk 0 ingevoerd zijn en bij Verhinderd het karakter B, L
of R (ongelijk F)
Bij B is de welving aan beide zijden van de betreffende staaf verhinderd
(knoop I en knoop J).; bij L wordt de welving aan de linkerzijde van de
betreffende staaf verhinderd (knoop I); bij R wordt de welving aan de
rechterzijde van de betreffende staaf verhinderd (knoop J); bij F wordt de

welving aan beide zijden van de betreffende staaf niet verhinderd (knoop
I en knoop J).
Voor de Rechthoekige massieve vorm zijn de volgende aanvullende
gegevens voor controles benodigd:
· breedte
· hoogte
Voor de I of H vorm zijn de volgende aanvullende gegevens voor
controles benodigd:
· breedte
· hoogte
· dikte lijf
· dikte flens
· straal afronding
Voor de Rechthoekige holle vorm zijn de volgende aanvullende gegevens
voor controles benodigd:
· breedte
· hoogte
· wanddikte
· straal inwendig
Voor de Cirkelvormig holle vorm is het volgende aanvullende gegeven
voor controles benodigd:
· wanddikte
Voor de U-vormige vorm zijn de volgende aanvullende gegevens voor
controles benodigd:
· breedte
· hoogte
· dikte lijf
· dikte flens
· straal afronding
Indien de eigenschappen van de staven op het tabblad “Algemeen” m.b.v.
de knoppen
en
zijn
gegenereerd worden ALLE gegevens ingeladen welke benodigd zijn voor
de elastische spanningscontroles, incl. verhinderde welving (niet voor de
andere aanwezige gereedschappen voor het genereren van
staafeigenschappen). De knop “Standaard staalprofielen” met dezelfde
functionaliteit is ook op dit scherm aanwezig.
Dit scherm ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit.

Zie verder ook:
Theoretische achtergronden 3D (paragraaf 3)
Ontwerpoptie
Staafeigenschappen3D

Elastisch berekenen van buigspanningen; 3
dimensionaal
Met behulp van dit tabblad kunnen een viertal weerstandsmomenten
worden ingevoerd.
Met behulp hiervan worden de maximale en minimale buigspanningen
berekend en wel op de volgende wijze:
Sig1 = N/A + Myy/Wb,y + Mzz/Wo,z
Sig2 = N/A - Myy/Wo,y - Mzz/Wb,z
Sig3 = N/A - Myy/Wo,y + Mzz/Wo,z
Sig4 = N/A + Myy/Wb,y - Mzz/Wb,z
Met
N = normaalkracht in lokale X-richting (staafas)
A = oppervlak profieldoorsnede.
Myy = moment om lokale Y-as
Mzz = moment om lokale Z-as
Wb,y = weerstandsmoment om lokale Y-as, aan bovenzijde (t.o.v. Z-as)
van het profiel
Wo,y = weerstandsmoment om lokale Y-as, aan onderzijde (t.o.v. Z-as)
van het profiel
Wb,z = weerstandsmoment om lokale Z-as, aan bovenzijde (t.o.v. Y-as)
van het profiel
Wo,z = weerstandsmoment om lokale Z-as, aan onderzijde (t.o.v. Y-as)
van het profiel
In onderstaand figuur is schematisch weergegeven hoe de diverse
hierboven genoemde grootheden t.o.v. de lokale Y- en Z-as gedefinieerd
zijn.

Het programma bepaalt uit Sig1, Sig2, Sig3 en Sig4 een maximale
spanning Sigmax en een minimale spanning Sigmin.
Deze laatste twee waarden worden door het programma uitgevoerd
(numeriek en grafisch).
In onderstaande figuur is weergegeven hoe afstanden tot de uiterste
vezels van een profieldoorsnede gedefinieerd zijn voor de berekening
van de diverse weerstandsmomenten te kunnen berekenen:

Wb,y = Iyy / eb,z
Wo,y = Iyy / eo,z
Wb,z = Izz / eb,y
Wo,z = Izz / eo,y

Voor het symmetrische profiel in de figuur hierboven is: Wb,y = Wo,y en
Wb,z = Wo,z
Voor niet symmetrische profielen zijn deze waarden echter niet gelijk
aan elkaar.
Let op: Uit het bovenstaande volgt dat alleen normaal- en
buigspanningen bij een elastische berekening in rekening worden
gebracht. Het effect van schuifspanningen als gevolg van aanwezige
dwarskrachten wordt NIET in rekening gebracht. Voor het berekenen van
schuifspanningen zijn de gegevens van de complete geometrie van de
staafdoorsnede benodigd; voor de vereenvoudigde vorm van een
elastische spanningscontrole is echter alleen het oppervlak en de
weerstandsmomenten beschikbaar.
Indien de optie voor het bepalen van de eenheidscontrole volgens
Eurocode 3 (staal) of Eurocode 5 (hout) is ingeschakeld wordt wel
rekeningen gehouden met schuifspanningen als gevolg van
dwarskrachten; zie verder ook: Achtergronden Eurocode 3 (staal)
Achtergronden Eurocode 5 (hout)

Torsie
Naast de berekening van de buigspanningen worden ook de
schuifspanningen als gevolg van torsie berekend volgens de
standaardformule:
met
= maximum schuifspanning als gevolg van torsie
T = grootte van het torsiemoment
Wt = grootte van het torsieweerstandsmoment
Als door de gebruiker voor het torsieweerstandsmoment de waarde nul
wordt ingevoerd, dan worden de torsiespanningen niet berekend.
Voor een aantal typen dwarsdoorsneden zijn in Berekeningen
schuifspanningen door torsie formules gegeven voor het berekenen van
de wringtraagheids- en weerstandsmomenten.
De buig- en torsiespanningen worden gecombineerd volgens het Von
Mises criterium:

met
= equivalente Von Mises spanning
= buigspanning (incl. normaalspanning)
t = torsiespanning
Indien voor het torsieweerstandsmoment de waarde nul is ingevoerd
blijft de berekening van bovenstaand beschreven torsie schuifspanningen
achterwege.
Dwarskrachtschuifspanningen worden verwaarloosd, omdat de plaats
van deze spanningen niet samenvalt met de uiterste vezels van het profiel
(maximum treedt op in het hart van het profiel).
De veiligheid van de constructie wordt als het ware samengevat in de
grootte van de Eenheidswaarde.
De spanningen worden alleen door het programma berekend als in
berekening spanningen het betreffende keuzevak is afgevinkt:

Zie verder ook:
Staafeigenschappen
Dwarskrachtvervormingen3D

Bibliotheek ontwerpoptie; 3 dimensionaal\

Dit scherm kan gebruikt worden om de ontwerplijst (zie
Ontwerpoptie3D) op relatief snelle wijze te vullen met
profieleigenschappen.
Net als bij het tabblad “Algemeen” (zie ook Staafeigenschappen3D) kan
gekozen worden uit een aantal “gereedschappen” (Standaard
staalprofielen, Gebruikersprofielen, Properties calculator en Willekeurig
profiel).
Alleen de data onder de knop
ondersteunt alle data
benodigd voor een doorsnedecontrole volgens Eurocode 3 (staal). Bij de
andere “gereedschappen” wordt slechts een deel van de benodigde data
voor een Eurocode 3 berekening geladen.
Let op: Bij het gebruik van de knop “Standaard profielen” en voor
eenheidscontroles volgens Eurocode 3 (staal) dient het programma te
kunnen herkennen welk type staalprofiel het is. Het programma herkent
dit aan de hand van de naam van het betreffende *.Section bestand.
De volgende vier typen staalprofielen worden door het programma
onderscheiden:

a. I of H vormig profiel

b. Rechthoekig of vierkant hol profiel

c. Cirkelvormig hol profiel

d. U-vormige open kanaalprofielen
De volgorde in de lijst qua grootte van de weerstandsmomenten is niet
van belang; de kleinste waarde behoeft niet als eerste ingevoerd te zijn;
de grootste waarde behoeft niet als laatste ingevoerd te zijn.
M.b.v. de knop
wordt de lijst, voor zover afgevinkt
in de laatste kolom, naar de ontwerplijst in het tabblad “Ontwerplijst”
gekopieerd.
In
kan worden opgegeven vanaf welke plaats in het
tabblad “Ontwerplijst” dit kopiëren plaats moet vinden
Zie verder ook:
Ontwerpoptie3D
Staafeigenschappen3D

Generatie van opleggingen van het zelfde type
2D
Met behulp van deze optie kunnen, voor een ingevoerde reeks van
knoopnummers, opleggingen van het zelfde type in één worden
gegenereerd.

Bij ‘Vast kn. nr.’ worden voor de gekozen knopen alle 3
vrijheidsgraden op 0 gezet
Bij ‘Scharnier kn. nr.’ worden voor de gekozen knopen de 2 translatie
vrijheden op 0 gezet; de rotatie vrijheid blijft vrij
Bij ‘Glijdoplegging kn. nr. HOR.’ wordt voor de gekozen knopen
alleen de translatie vrijheid in Y-richting op 0 gezet; de rotatie vrijheid
blijft vrij
Bij ‘Glijdend/niet roterend. nr. HOR.’ wordt voor de gekozen knopen
alleen de translatie vrijheid in Y-richting op 0 gezet
Bij ‘Glijdend/niet roterend. nr. VERT.’ wordt voor de gekozen
knopen alleen de translatie vrijheid in X-richting op 0 gezet

Bij ‘Glijdoplegging kn. nr. VERT’ wordt voor de gekozen knopen
alleen de translatie vrijheid in X-richting op 0 gezet; de rotatie vrijheid
blijft vrij
Bij ‘Vrijmaken kn. nr.’ worden voor de gekozen knopen alle 3
vrijheidsgraden weer vrij gegeven.
De keuze wordt geffectueerd door op de volgende knop te klikken

Generatie van opleggingen van het zelfde type
3D
Met behulp van deze optie kunnen, voor een ingevoerde reeks van
knoopnummers, opleggingen van het zelfde type in één worden
gegenereerd.

Bij ‘Vast kn. nr.’ worden voor de gekozen knopen alle 6
vrijheidsgraden op 0 gezet
Bij ‘Scharnier kn. nr.’ worden voor de gekozen knopen de 3 translatie
vrijheden op 0 gezet; de 3 rotatie vrijheden blijven vrij
Bij ‘Vrijmaken kn. nr.’ worden voor de gekozen knopen alle 6
vrijheidsgraden weer vrij gegeven.
De keuze wordt geffectueerd door op de volgende knop te klikken

Overzicht informatie betreffende verende staafaansluitingen
volgens NEN-EN 1993-1-8+C2:2011

Zie verder ook:
Elastische veerstijfheden staaf-kopen 2D
Elastische veerstijfheden staaf-kopen 3D

Belastingen toevoegen van het ene
BASISbelastinggeval naar een ander
BASISbelastinggeval
Met behulp van deze optie kunnen de aanwezige knoop- of
staafbelastingen (2D: knoopbelastingen en staafbelastingen; 3D:
knoopbelastingen en staafbelastingen) van een bepaald
BASISbelastinggeval toegevoegd worden aan een ander
BASISbelastinggeval.

Het gebruik van deze optie is FACULTATIEF
De keuze voor de betreffende BASISbelastinggeval wordt gemaakt

m.b.v.

en

.

Het toevoegen gebeurt m.b.v. de knop
Het is toegestaan om deze knop herhaaldelijk toe te passen. Er vindt dan
een sommatie plaats.
Na het toepassen van deze optie is het natuurlijk nog mogelijk de knoopof staafbelastingen handmatig aan te passen en/of uit te
breiden.

Er wordt om een bevestiging gevraagd:
Tenslotte wordt medegedeeld of de toevoeging al of niet is uitgevoerd:

of

De mededeling dat geen belastingen zijn toegevoegd verschijnt als voor
het ‘Van BASISbelasting nr.’ (nog) geen belastingen zijn ingevoerd

Verdeelde belasting(en); 2 dimensionaal
Met behulp van deze optie kunnen verdeelde staafbelastingen per
BASISbelastinggeval worden ingevoerd; d.w.z. zowel aan het begin als
het eind van de betreffende staaf dient een waarde voor de belasting te
worden ingevoerd. Tussen deze twee punten verloopt de belasting lineair.
Het gebruik van deze optie is FACULTATIEF

Alle staafbelastingen kunnen voor elk BASISbelastinggeval en per
staafbelasting apart worden geactiveerd of gedeactiveerd door het

afvinken van vakjes in de kolom;
.
Een gedeactiveerde staafbelasting wordt in de berekening NIET
meegenomen. Op deze wijze kan snel geschakeld worden tussen het wel
of niet aanwezig zijn van een staafbelasting en het effect daarvan
berekend worden.
Zowel bij de numerieke als grafische uitvoer wordt ter
herinnering/waarschuwing vermeld als staafbelasting(en) niet actief zijn.
Onderstaande figuur geeft een verduidelijking:

De waarde voor Qi mag een ander teken hebben dan die voor Qj (de ene positief, de andere
negatief).
Voor een gelijkmatig verdeelde belasting Qi gelijk nemen aan Qj.
In het numerieke invoerscherm kan via de knop

op een aantal staven een verdeelde

belasting automatisch worden gegenereerd.

Alle staafbelastingen staan direct op de as van de betreffende staaf.
Dit houdt in dat de totale belasting op een staaf afhankelijk is van de
grootte van de belasting per strekkende meter en de werkende lengte
van de belasting gemeten langs de as van de staaf.
De richting van de verdeelde belasting kan zowel worden gedefinieerd ten opzichte van het
globale als het lokale assenstelsel. Het voordeel om de richting op te geven ten opzichte van het
globale assenstelsel is dat de richting van de verdeelde belasting dan onafhankelijk is van de
oriëntatie van de staaf en volgorde van de knoopnummering (richting van het lokale assenstelsel).

Per staaf mogen meerdere verdeelde belastingen worden ingevoerd.
M.b.v. het vakje

kan de optie worden ingeschakeld voor het omzetten

van belastingen volgens een horizontale of verticale projectie naar de standaard belasting welke
langs de staafas werkt. Deze optie kan handig zijn bij het omrekenen van b.v. sneeuw- en
windbelastingen naar de standaard staafbelasting welke langs de staafas gedefinieerd dienen te
zijn. Deze optie heeft alleen invloed tijdens het invoeren van de staafbelastingen.

Conversie van horizontale projectie naar belasting langs de staafas.

Indien een drukknop niet ingedrukt is dan vindt geen conversie plaats.

In bovenstaand plaatje is voor staaf nr. 7 de belasting (Qi, Qj) vanuit de horizontale projectie
geconverteerd naar de belasting langs de staaf as. De hoek van de belasting is na de conversie
altijd gedefinieerd t.o.v. het globale assenstelsel.
De hoek is na een conversie vanaf een horizontale projectie altijd gelijk aan 90 graden (verticaal in
de richting van de positieve globale Y-as).
Twee bijzondere gevallen zijn aanwezig:
- een horizontale projectie met een lengte van nul geeft na conversie ook een belasting ter grootte
van nul.
- een horizontale projectie met een lengte ter grootte van de lengte van de staaf geeft na conversie
geen verandering in de grootte van de staafbelasting.
Als de betreffende knop weer door nogmaals klikken in de niet ingedrukte vorm wordt gezet, dan
worden de oorspronkelijke waarden weer getoond (zolang het scherm niet gesloten wordt en
daarna heropend).

Conversie van verticale projectie naar belasting langs de staafas.
In bovenstaand plaatje is voor staaf nr. 7 de belasting (Qi, Qj) vanuit de verticale projectie
geconverteerd naar de belasting langs de staaf as. De hoek van de belasting is na de conversie
altijd gedefinieerd t.o.v. het globale assenstelsel.

De hoek is na een conversie vanaf een verticale projectie altijd gelijk aan 0 graden (horizontaal in
de richting van de positieve globale X-as).
Twee bijzondere gevallen zijn aanwezig:
- een verticale projectie met een lengte van nul geeft na conversie ook een belasting ter grootte van
nul.
- een verticale projectie met een lengte ter grootte van de lengte van de staaf geeft na conversie
geen verandering in de grootte van de staafbelasting.
Als de betreffende knop weer door nogmaals klikken in de niet ingedrukte vorm wordt gezet, dan
worden de oorspronkelijke waarden weer getoond (zolang het scherm niet gesloten wordt en
daarna heropend).

Indien het keuzevakje in de laatste kolom niet is aangevinkt worden de
ingevoerde waarden voor de krachten op de betreffende staaf in de

berekening NIET gebruikt
Met behulp van deze optie kan het effect van de al of niet aanwezigheid
van een bepaalde staafbelasting worden verkend.
Door met de rechter muisknop op dit invoerscherm the klikken wordt een
‘wizard’ geopend waarmee, met als invoergrootheid een constante
versnelling, een verdeelde staafbelasting worden gegenereerd vanuit de
bij Staafeigenschappen (1e blad) ingevoerde waarde voor het oppervlak
en soortelijke massa van de betreffende staaf.
M.b.v. de knop

Sneeuwbelastingen kunnen sneeuwbelastingen

overeenkomstig Eurocode EN 1993-1-3 worden berekend en ingevoerd.
M.b.v. de knop

Windbelastingen wordt hulp geboden bij de bepaling van de

grootte van windbelastingen overeenkomstig EN 1991-1-4.
M.b.v. de knop

kopieer van positie naar staven kan eenvoudig de

staafbelasting van een positie in het invoerdatagrid worden gekopieerd naar één of meerder staven.
Het invoerscherm ondersteunt: ”Drag and drop” mogelijkheden voor de invoer van data,
”Undo/Redo” functionaliteit en Interface naar Microsoft Excel.
Als de geometrie van het raamwerk gegenereerd is m.b.v. de ‘wizard liggers en kolommen’, dan
wordt getoond tot welke verzameling van staafnummers resp. de HORIZONTALE en
VERTICALE staven behoren.

M.b.v. de knop

, kopieer van positie naar staven kunnen

gelijksoortige verdeelde staafbelastingen vanaf één positie naar meerdere staven worden
gekopieerd (b.v. volgens de weergegeven verzamelingen van HORIZONTALE en VERTICALE
staven).

Sluiten van het scherm
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop

dan worden alle aangebrachte

wijzigingen binnen dit grafische scherm bewaard.
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop

dan worden aangebrachte wijzigingen

binnen dit grafische scherm NIET bewaard. De voor het openen van dit scherm aanwezige data
wordt dan hersteld tot de oorspronkelijke inhoud.
Voor meer algemene informatie zie: Invoer van staafbelastingen

Blokbelasting(en); 2 dimensionaal
Met behulp van deze optie kunnen blokvormige staafbelastingen per
BASISbelastinggeval worden ingevoerd; d.w.z. dat op 2 plaatsen langs de
lengte van de staaf een waarde voor de staafbelasting kan worden
ingevoerd. Tussen deze 2 punten verloopt de belasting lineair.
Het gebruik van deze optie is FACULTATIEF

Alle staafbelastingen kunnen voor elk BASISbelastinggeval en per
staafbelasting apart worden geactiveerd of gedeactiveerd door het

afvinken van vakjes in de kolom;
.
Een gedeactiveerde staafbelasting wordt in de berekening NIET
meegenomen. Op deze wijze kan snel geschakeld worden tussen het wel
of niet aanwezig zijn van een staafbelasting en het effect daarvan
berekend worden.
Zowel bij de numerieke als grafische uitvoer wordt ter
herinnering/waarschuwing vermeld als staafbelasting(en) niet actief zijn.
Verder wordt in de linker kolom de cel gekleurd als
voor het geval
in de betreffende rij 1 of meer van nul verschillende waarden zijn
ingevoerd en de belasting als actief is gemarkeerd.
Verder wordt in de linker kolom de cel gekleurd als
voor het geval
in de betreffende rij 1 of meer van nul verschillende waarden zijn
ingevoerd en de belasting als NIET actief is gemarkeerd.

Onderstaande figuur geeft een verduidelijking:

Het programma geeft een foutmelding als de blokbelasting buiten de staaf
wordt geplaatst.
De blokbelasting mag wel op een knoop eindigen of beginnen (de
blokbelasting sluit de verdeelde belasting eigenlijk in).
De waarde voor Qi mag een ander teken hebben dan die voor Qj (de ene
positief, de andere negatief).
Voor een gelijkmatige blokbelasting Qi gelijk nemen aan Qj.

Waarschuwing!!
Het eenvoudig veranderen van de staafrichting door knoop i en knoop j
om te draaien heeft dus ook andere aangrijpingspunten van de
blokbelasting tot gevolg, omdat de aangrijpingspunten gedefinieerd zijn
in het lokale staafassenstelsel.ten opzichte van de beginknoop i
Alle staafbelastingen staan direct op de as van de betreffende staaf.
Dit houdt in dat de totale belasting op een staaf afhankelijk is van de
grootte van de belasting per strekkende meter en de werkende lengte
van de belasting gemeten langs de as van de staaf.

De richting van de blokbelasting kan zowel worden gedefinieerd ten
opzichte van het globale als het lokale assenstelsel. Het voordeel om de
richting op te geven ten opzichte van het globale assenstelsel is dat de
richting van de blokbelasting dan onafhankelijk is van de oriëntatie van
de staaf en volgorde van de knoopnummering (richting van het lokale
assenstelsel).
In het numerieke invoerscherm kan via de knop
op een aantal
staven een blokbelasting automatisch worden gegenereerd.
Per staaf mogen meerdere blokbelastingen worden ingevoerd.
M.b.v. het vakje
kan de optie worden ingeschakeld
voor het omzetten van belastingen volgens een horizontale of verticale
projectie naar de standaard belasting welke langs de staafas werkt. Deze
optie kan handig zijn bij het omrekenen van b.v. sneeuw- en
windbelastingen naar de standaard staafbelasting welke langs de staafas
gedefinieerd dienen te zijn. Deze optie heeft alleen invloed tijdens het
invoeren van de staafbelastingen.

Conversie van horizontale projectie naar belasting langs de staafas.

Indien een drukknop niet ingedrukt is dan vindt geen conversie plaats.

In bovenstaand plaatje is voor staaf nr. 7 zowel de plaats (Xi, Xj) als de
belasting (Qi, Qj) vanuit de horizontale projectie geconverteerd naar de

belasting langs de staaf as. De hoek van de belasting is na de conversie
altijd gedefinieerd t.o.v. het globale assenstelsel.
De hoek is na een conversie vanaf een horizontale projectie altijd gelijk
aan 90 graden (verticaal in de richting van de positieve globale Y-as).
Twee bijzondere gevallen zijn aanwezig:
- een horizontale projectie met een lengte van nul geeft na conversie ook
een belasting ter grootte van nul.
- een horizontale projectie met een lengte ter grootte van de lengte van de
staaf geeft na conversie geen verandering in de grootte van de
staafbelasting.
Als de betreffende knop weer door nogmaals klikken in de niet ingedrukte
vorm wordt gezet, dan worden de oorspronkelijke waarden weer getoond
(zolang het scherm niet gesloten wordt en daarna heropend).

Conversie van verticale projectie naar belasting langs de staafas.

In bovenstaand plaatje is voor staaf nr. 7 zowel de plaats (Xi, Xj) als de
belasting (Qi, Qj) vanuit de verticale projectie geconverteerd naar de
belasting langs de staaf as. De hoek van de belasting is na de conversie
altijd gedefinieerd t.o.v. het globale assenstelsel.
De hoek is na een conversie vanaf een verticale projectie altijd gelijk aan
0 graden (horizontaal in de richting van de positieve globale X-as).
Twee bijzondere gevallen zijn aanwezig:
- een verticale projectie met een lengte van nul geeft na conversie ook een
belasting ter grootte van nul.
- een verticale projectie met een lengte ter grootte van de lengte van de
staaf geeft na conversie geen verandering in de grootte van de

staafbelasting.
Als de betreffende knop weer door nogmaals klikken in de niet ingedrukte
vorm wordt gezet, dan worden de oorspronkelijke waarden weer getoond
(zolang het scherm niet gesloten wordt en daarna heropend).
Absolute of relatieve plaatscoördinaten
De afstanden Xi en Xj van de blokbelasting tot respectievelijk de
beginknoop i en eindknoop j kunnen op 2 wijzen worden ingevoerd:
- in absolute grootte
- geparametriseerd in relatie tot de lengte van de staaf: Xi; = αi .L; met
≥ 0 αi ≤ 1 en Xj; = αj .L; met ≥ 0 αj ≤ 1
Als de lengte L van de staaf wordt aangepast dan wijzigt de afstand in
absolute grootte automatisch, terwijl de relatieve plaats op de staaf gelijk
blijft.

Indien het keuzevakje in de laatste kolom niet is aangevinkt worden de
ingevoerde waarden voor de krachten op de betreffende staaf in de

berekening NIET gebruikt
Met behulp van deze optie kan het effect van de al of niet aanwezigheid
van een bepaalde staafbelasting worden verkend.

M.b.v. de knop

kopieer van positie naar staven kan eenvoudig de

staafbelasting van een positie in het invoerdatagrid worden gekopieerd naar één of meerder staven.

Het invoerscherm ondersteunt: ”Drag and drop” mogelijkheden voor de
invoer van data, ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit en interface
naar Microsoft Excel.
Sluiten van het scherm
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden alle
aangebrachte wijzigingen binnen dit grafische scherm bewaard.

Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden
aangebrachte wijzigingen binnen dit grafische scherm NIET bewaard. De
voor het openen van dit scherm aanwezige data wordt dan hersteld tot de
oorspronkelijke inhoud.
Voor meer algemene informatie zie: Invoer van staafbelastingen

Driehoeksbelasting(en); 2 dimensionaal
Met behulp van deze optie kunnen staafbelastingen in de vorm van een
DRIEHOEK per BASISbelastinggeval worden ingevoerd; d.w.z. dat
ergens langs de lengte van de staaf een waarde voor de staafbelasting kan
worden ingevoerd. Tussen dit punt en beide uiteinden van de balk
verloopt de belasting lineair (aan de uiteinden van de staaf is de belasting
gelijk aan nul).
Het gebruik van deze optie is FACULTATIEF

Alle staafbelastingen kunnen voor elk BASISbelastinggeval en per
staafbelasting apart worden geactiveerd of gedeactiveerd door het

afvinken van vakjes in de kolom;
.
Een gedeactiveerde staafbelasting wordt in de berekening NIET
meegenomen. Op deze wijze kan snel geschakeld worden tussen het wel
of niet aanwezig zijn van een staafbelasting en het effect daarvan
berekend worden.
Zowel bij de numerieke als grafische uitvoer wordt ter
herinnering/waarschuwing vermeld als staafbelasting(en) niet actief zijn.
Verder wordt in de linker kolom de cel gekleurd als
voor het geval
in de betreffende rij 1 of meer van nul verschillende waarden zijn
ingevoerd en de belasting als actief is gemarkeerd.
Verder wordt in de linker kolom de cel gekleurd als
voor het geval
in de betreffende rij 1 of meer van nul verschillende waarden zijn

ingevoerd en de belasting als NIET actief is gemarkeerd.
Onderstaande figuur geeft een verduidelijking:

De top van de driehoeksbelasting moet tussen de knopen i en j liggen.

Waarschuwing !!
Het eenvoudig veranderen van de staafrichting door knoop i en knoop j
om te draaien heeft dus ook een ander aangrijpingspunt van de top van de
driehoeksbelasting tot gevolg, omdat dit aangrijpingspunt gedefinieerd is
in het lokale staafassenstelsel.ten opzichte van de beginknoop i.
Alle staafbelastingen staan direct op de as van de betreffende staaf.
Dit houdt in dat de totale belasting op een staaf afhankelijk is van de
grootte van de belasting per strekkende meter en de werkende lengte
van de belasting gemeten langs de as van de staaf.
De richting van de driehoeksbelasting kan zowel worden gedefinieerd ten
opzichte van het globale als het lokale assenstelsel. Het voordeel om de
richting op te geven ten opzichte van het globale assenstelsel is dat de
richting van de driehoeksbelasting dan onafhankelijk is van de oriëntatie
van de staaf en volgorde van de knoopnummering (richting van het lokale
assenstelsel).

In het numerieke invoerscherm kan via de knop
op een aantal
staven een driehoeksbelasting automatisch worden gegenereerd.
Per staaf mogen meerdere driehoeksbelastingen worden ingevoerd.
M.b.v. het vakje
kan de optie worden ingeschakeld
voor het omzetten van belastingen volgens een horizontale of verticale
projectie naar de standaard belasting welke langs de staafas werkt. Deze
optie kan handig zijn bij het omrekenen van b.v. sneeuw- en
windbelastingen naar de standaard staafbelasting welke langs de staafas
gedefinieerd dienen te zijn. Deze optie heeft alleen invloed tijdens het
invoeren van de staafbelastingen

Conversie van horizontale projectie naar belasting langs de staafas.

Indien een drukknop niet ingedrukt is dan vindt geen conversie plaats.

In bovenstaand plaatje is voor staaf nr. 7 zowel de plaats van de top
(Xtop) als de belasting t.p.v. de top (Qtop) vanuit de horizontale projectie
geconverteerd naar de belasting langs de staaf as. De hoek van de
belasting is na de conversie altijd gedefinieerd t.o.v. het globale
assenstelsel.
De hoek is na een conversie vanaf een horizontale projectie altijd gelijk
aan 90 graden (verticaal in de richting van de positieve globale Y-as).
Twee bijzondere gevallen zijn aanwezig:

- een horizontale projectie met een lengte van nul geeft na conversie ook
een belasting ter grootte van nul.
- een horizontale projectie met een lengte ter grootte van de lengte van de
staaf geeft na conversie geen verandering in de grootte van de
staafbelasting.
Als de betreffende knop weer door nogmaals klikken in de niet ingedrukte
vorm wordt gezet, dan worden de oorspronkelijke waarden weer getoond
(zolang het scherm niet gesloten wordt en daarna heropend).

Conversie van verticale projectie naar belasting langs de staafas.

In bovenstaand plaatje is voor staaf nr. 7 zowel de plaats van de top
(Xtop) als de belasting t.p.v. de top (Qtop) vanuit de verticale projectie
geconverteerd naar de belasting langs de staaf as. De hoek van de
belasting is na de conversie altijd gedefinieerd t.o.v. het globale
assenstelsel.
De hoek is na een conversie vanaf een verticale projectie altijd gelijk aan
0 graden (horizontaal in de richting van de positieve globale X-as).
Twee bijzondere gevallen zijn aanwezig:
- een verticale projectie met een lengte van nul geeft na conversie ook een
belasting ter grootte van nul.
- een verticale projectie met een lengte ter grootte van de lengte van de
staaf geeft na conversie geen verandering in de grootte van de
staafbelasting.

Als de betreffende knop weer door nogmaals klikken in de niet ingedrukte
vorm wordt gezet, dan worden de oorspronkelijke waarden weer getoond
(zolang het scherm niet gesloten wordt en daarna heropend).
Absolute of relatieve plaats coördinaten
De afstand Xd van de top van de driehoeksbelasting tot de beginknoop i
kan op 2 wijzen worden ingevoerd:
- in absolute grootte
- geparametriseerd in relatie tot de lengte van de staaf: Xd = α .L; met ≥
0α≤1
Als de lengte L van de staaf wordt aangepast dan wijzigt de afstand in
absolute grootte automatisch, terwijl de relatieve plaats op de staaf gelijk
blijft.

Indien het keuzevakje in de laatste kolom niet is aangevinkt worden de
ingevoerde waarden voor de krachten op de betreffende staaf in de

berekening NIET gebruikt
Met behulp van deze optie kan het effect van de al of niet aanwezigheid
van een bepaalde staafbelasting worden verkend.

M.b.v. de knop

kopieer van positie naar staven kan eenvoudig de

staafbelasting van een positie in het invoerdatagrid worden gekopieerd naar één of meerder staven.

Het invoerscherm ondersteunt: ”Drag and drop” mogelijkheden voor de
invoer van data, ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit en interface
naar Microsoft Excel.
Sluiten van het scherm
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden alle
aangebrachte wijzigingen binnen dit grafische scherm bewaard.
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden
aangebrachte wijzigingen binnen dit grafische scherm NIET bewaard. De

voor het openen van dit scherm aanwezige data wordt dan hersteld tot de
oorspronkelijke inhoud.
Voor meer algemene informatie zie: Invoer van staafbelastingen

Invoeren geconcentreerde puntlast(en); 2dimensionaal
Het gebruik van deze menu-ingang is FACULTATIEF

Alle staafbelastingen kunnen voor elk BASISbelastinggeval en per
staafbelasting apart worden geactiveerd of gedeactiveerd door het

afvinken van vakjes in de kolom;
.
Een gedeactiveerde staafbelasting wordt in de berekening NIET
meegenomen. Op deze wijze kan snel geschakeld worden tussen het wel
of niet aanwezig zijn van een staafbelasting en het effect daarvan
berekend worden.
Zowel bij de numerieke als grafische uitvoer wordt ter
herinnering/waarschuwing vermeld als staafbelasting(en) niet actief zijn.
Verder wordt in de linker kolom de cel gekleurd als
voor het geval
in de betreffende rij 1 of meer van nul verschillende waarden zijn
ingevoerd en de belasting als actief is gemarkeerd.
Verder wordt in de linker kolom de cel gekleurd als
voor het geval
in de betreffende rij 1 of meer van nul verschillende waarden zijn
ingevoerd en de belasting als NIET actief is gemarkeerd.
Onderstaande figuur geeft een verduidelijking:

Het programma geeft een foutmelding als de puntlast buiten de staaf
wordt geplaatst; d.w.z. de puntlast moet tussen de knopen i en j worden
geplaatst.
Het aangrijpingspunt van de puntlast wordt ingevoerd t.o.v. de beginkoop
i; zie onderstaande figuur:

Waarschuwing !!
Het eenvoudig veranderen van de staafrichting door knoop i en knoop j
om te draaien heeft dus ook een ander aangrijpingspunt van de puntlast
tot gevolg, omdat dit aangrijpingspunt gedefinieerd is in het lokale
staafassenstelsel ten opzichte van de beginknoop i.
De richting van de puntlast kan zowel worden gedefinieerd ten opzichte
van het globale als het lokale assenstelsel. Het voordeel om de richting
op te geven ten opzichte van het globale assenstelsel is dat de richting van
de puntlast dan onafhankelijk is van de oriëntatie van de staaf en volgorde
van de knoopnummering (richting van het lokale assenstelsel).
Absolute of relatieve plaats coördinaten
De afstand Xp van de puntlast tot de beginknoop i kan op 2 wijzen
worden ingevoerd:
- in absolute grootte
- geparametriseerd in relatie tot de lengte van de staaf: Xp = α .L; met ≥
0α≤1

Als de lengte L van de staaf wordt aangepast dan wijzigt de afstand in
absolute grootte automatisch, terwijl de relatieve plaats op de staaf gelijk
blijft.

Indien het keuzevakje in de laatste kolom niet is aangevinkt worden de
ingevoerde waarden voor de krachten op de betreffende staaf in de

berekening NIET gebruikt
Met behulp van deze optie kan het effect van de al of niet aanwezigheid
van een bepaalde staafbelasting worden verkend.
Zie verder ook: Knoopbelastingen
In het numerieke invoerscherm kan via de knop
staven een puntlast automatisch worden gegenereerd.

op een aantal

Per staaf mogen meerdere puntlasten worden ingevoerd.
M.b.v. de knop
kopieer van positie naar staven
kan eenvoudig de staafbelasting van een positie in het invoerdatagrid
worden gekopieerd naar één of meerder staven.
Het invoerscherm ondersteunt: ”Drag and drop” mogelijkheden voor de
invoer van data, ”Undo/Redo” functionaliteit en Interface naar Microsoft
Excel.
Sluiten van het scherm
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden alle
aangebrachte wijzigingen binnen dit grafische scherm bewaard.
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden
aangebrachte wijzigingen binnen dit grafische scherm NIET bewaard. De
voor het openen van dit scherm aanwezige data wordt dan hersteld tot de
oorspronkelijke inhoud.
Voor meer algemene informatie zie: Invoer van staafbelastingen

Geconcentreerd moment(en); 2 dimensionaal
Met behulp van deze optie kunnen staafbelastingen in de vorm van een
lokaal aanwezig MOMENT per BASISbelastinggeval worden ingevoerd;
d.w.z. dat ergens langs de lengte van de staaf een waarde voor de grootte
van het moment kan worden ingevoerd.
Het gebruik van deze optie is FACULTATIEF

Alle staafbelastingen kunnen voor elk BASISbelastinggeval en per
staafbelasting apart worden geactiveerd of gedeactiveerd door het

afvinken van vakjes in de kolom;
.
Een gedeactiveerde staafbelasting wordt in de berekening NIET
meegenomen. Op deze wijze kan snel geschakeld worden tussen het wel
of niet aanwezig zijn van een staafbelasting en het effect daarvan
berekend worden.
Zowel bij de numerieke als grafische uitvoer wordt ter
herinnering/waarschuwing vermeld als staafbelasting(en) niet actief zijn.
Verder wordt in de linker kolom de cel gekleurd als
voor het geval
in de betreffende rij 1 of meer van nul verschillende waarden zijn
ingevoerd en de belasting als actief is gemarkeerd.

Verder wordt in de linker kolom de cel gekleurd als
voor het geval
in de betreffende rij 1 of meer van nul verschillende waarden zijn
ingevoerd en de belasting als NIET actief is gemarkeerd.
Onderstaande figuur geeft een verduidelijking:

Het programma geeft een foutmelding als het moment buiten de staaf
wordt geplaatst; d.w.z. het moment moet tussen de knopen i en j worden
geplaatst. Zie verder ook: Knoopbelastingen

Waarschuwing !!
Het eenvoudig veranderen van de staafrichting door knoop i en knoop j
om te draaien heeft dus ook een ander aangrijpingspunt van het moment
tot gevolg, omdat dit aangrijpingspunt gedefinieerd is in het lokale
staafassenstelsel.ten opzichte van de beginknoop i.
De richting van het moment is gedefinieerd in het globale assenstelsel en
wordt dus niet beïnvloed door de richting van het lokale staafassenstelsel.
In het numerieke invoerscherm kan via de knop
staven een puntlast automatisch worden gegenereerd.

op een aantal

Per staaf mogen meerdere geconcentreerde momenten worden
ingevoerd.
Absolute of relatieve plaats coördinaten

De afstand Xm van het moment tot de beginknoop i kan op 2 wijzen
worden ingevoerd:
- in absolute grootte
- geparametriseerd in relatie tot de lengte van de staaf: Xm = α .L; met
≥0α≤1
Als de lengte L van de staaf wordt aangepast dan wijzigt de afstand in
absolute grootte automatisch, terwijl de relatieve plaats op de staaf gelijk
blijft.

Indien het keuzevakje in de laatste kolom niet is aangevinkt worden de
ingevoerde waarden voor de krachten op de betreffende staaf in de

berekening NIET gebruikt
Met behulp van deze optie kan het effect van de al of niet aanwezigheid
van een bepaalde staafbelasting worden verkend.
M.b.v. de knop

kopieer van positie naar staven kan eenvoudig de

staafbelasting van een positie in het invoerdatagrid worden gekopieerd naar één of meerder staven.

Het invoerscherm ondersteunt: ”Drag and drop” mogelijkheden voor de
invoer van data, ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit en Interface
naar Microsoft Excel.
Voor meer algemene informatie zie: Invoer van staafbelastingen

Willekeurig verdeelde belasting; 2 dimensionaal
Met behulp van deze optie kunnen willekeurig gevormde staafbelastingen
per BASISbelastinggeval worden ingevoerd; d.w.z. dat op maximaal 10
plaatsen langs de lengte van de staaf een waarde voor de staafbelasting
kan worden ingevoerd. Tussen deze punten verloopt de belasting lineair.

Het gebruik van deze optie is FACULTATIEF

Alle staafbelastingen kunnen voor elk BASISbelastinggeval en per
staafbelasting apart worden geactiveerd of gedeactiveerd door het

afvinken van vakjes in de kolom:
.
Een gedeactiveerde staafbelasting wordt in de berekening NIET
meegenomen. Op deze wijze kan snel geschakeld worden tussen het wel
of niet aanwezig zijn van een staafbelasting en het effect daarvan
berekend worden.

Zowel bij de numerieke als grafische uitvoer wordt ter
herinnering/waarschuwing vermeld als staafbelasting(en) niet actief zijn.
Verder wordt in de linker kolom de cel gekleurd als
voor het geval
in de betreffende rij 1 of meer van nul verschillende waarden zijn
ingevoerd en de belasting als actief is gemarkeerd.
Verder wordt in de linker kolom de cel gekleurd als
voor het geval
in de betreffende rij 1 of meer van nul verschillende waarden zijn
ingevoerd en de belasting als NIET actief is gemarkeerd.
Onderstaande figuur geeft een verduidelijking:

Het programma geeft een foutmelding als de willekeurig verdeelde
belasting buiten de staaf wordt geplaatst.
De willekeurige verdeelde belasting mag wel op een knoop eindigen of
beginnen (de willekeurig verdeelde belasting sluit de verdeelde belasting,
de blokbelasting en de driehoeksbelasting eigenlijk in).
De waarden voor qi mogen een ander teken hebben dan die voor b.v. qi+1
(de ene positief, de andere negatief).
De waarden voor xi moeten een oplopende grootte hebben. Twee
opeenvolgende x-coördinaten mogen wel gelijk zijn; zie als voorbeeld de
onderstaande figuur (x2=x3):

Als de belasting plaatselijk onderbroken moet zijn dan dient daar ter
plaatse een “nulbelasting” te worden ingevoerd, zoals in onderstaande
figuur. Bij “x2” behoort de grootte van de belasting “q2”; bij “x3”

behoort de grootte van de belasting “q3=0” (“x2”=”x3”). Evenzo geldt bij
“x4” een grootte van “q4=0”; bij “x5” behoort de grootte van de belasting
“q5” (“x4=”x5).

Waarschuwing !!
Het eenvoudig veranderen van de staafrichting door knoop i en knoop j
om te draaien heeft dus ook andere aangrijpingspunten van de willekeurig
verdeelde belasting tot gevolg, omdat de aangrijpingspunten gedefinieerd
zijn in het lokale staafassenstelsel.ten opzichte van de beginknoop i
Alle staafbelastingen staan direct op de as van de betreffende staaf.
Dit houdt in dat de totale belasting op een staaf afhankelijk is van de
grootte van de belasting per strekkende meter en de werkende lengte
van de belasting gemeten langs de as van de staaf.

De richting van de willekeurig verdeelde belasting kan zowel worden
gedefinieerd ten opzichte van het globale als het lokale assenstelsel. Het
voordeel om de richting op te geven ten opzichte van het globale
assenstelsel is dat de richting van de willekeurig verdeelde belasting dan
onafhankelijk is van de oriëntatie van de staaf en volgorde van de
knoopnummering (richting van het lokale assenstelsel).
Absolute of relatieve plaats coördinaten

De afstanden Xi van de lasten tot de beginknoop i kunnen op 2 wijzen
worden ingevoerd:
- in absolute grootte
- geparametriseerd in relatie tot de lengte van de staaf: Xi = α .L; met ≥
0α≤1
Als de lengte L van de staaf wordt aangepast dan wijzigt de afstand in
absolute grootte automatisch, terwijl de relatieve plaats op de staaf gelijk
blijft.

Per staaf kan slechts één willekeurige belasting per basisbelastinggeval worden ingevoerd.

Indien het keuzevakje
niet is aangevinkt worden de ingevoerde
waarden voor de krachten op de betreffende staaf in de berekening NIET
gebruikt
Met behulp van deze optie kan het effect van de al of niet aanwezigheid
van een bepaalde staafbelasting worden verkend.
M.b.v. de knop
kan voor selectie van staven snel de
staafbelasting gegenereerd worden.
M.b.v. de knop
kunnen de staafbelastingen, per
BASISbelastinggeval, op een zekere staaf in één keer naar een combinatie
van andere staven worden gekopieerd.
Het invoerscherm ondersteunt: ”Drag and drop” mogelijkheden voor de
invoer van data, ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit en interface
naar Microsoft Excel
Sluiten van het scherm

Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden alle
aangebrachte wijzigingen binnen dit grafische scherm bewaard.
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden
aangebrachte wijzigingen binnen dit grafische scherm NIET bewaard. De
voor het openen van dit scherm aanwezige data wordt dan hersteld tot de
oorspronkelijke inhoud.
Voor meer algemene informatie zie: Invoer van staafbelastingen

Generatie van meerdere BASISbelastinggevallen voor stelsels van puntvormige
staafbelastingen (mobiele staafbelastingen); 2
Dimensionaal
Algemeen
M.b.v. deze optie kunnen snel meerdere BASIS-belastingen worden
gegenereerd. Voor elk gegenereerd extra basis-belastinggeval is een
laststelsel op de aangevinkte staven aanwezig bestaande uit 1 of meer
puntlasten. Per aangevinkte staaf kan het aantal plaatsen opgegeven
worden waar het puntlastenstelsel aangrijpt langs de staafas.
Deze optie is een alternatief voor het gebruik van Invloedslijnen
Invoer staven waarop bewegend puntlaststelsel:

Door het aanvinken van een bepaald staaf nr. wordt de desbetreffende
staaf voor het mobiele puntlaststelsel aktief gemaakt. Het puntlaststelsel
wordt alleen op de aangevinkte staven aangebracht.
In de laatste kolom wordt het aantal plaatsen van het referentiepunt R (zie
hierna) op de staaf ingevoerd. De default waarden is 10 stuks.
Invoer puntlastenstelsel:

In bovenstaand invoergrid dienen de relatieve plaats en de grootte van
een aantal puntlasten, tezamen een puntlaststelsel vormend, ingevoerd te
worden. Het aantal puntlasten moet minimaal 1 zijn.
De “relatieve plaats” van de puntlasten is gedefinieerd t.o.v. een
referentiepunt R. De “relatieve plaats” van de eerste puntlast mag
samenvallen met de plaats van het referentiepunt R. (“relatieve plaats” =
0.000).

De waarden voor de “relatieve plaats” van R moeten groter of gelijk aan
nul zijn (positieve waarden dus).
Het referentiepunt R beweegt in stappen, per basis-belastinggeval, in
positieve richting over de lengte van de staaf (van knoop i naar knoop j).
Het puntlaststelsel is gedefinieerd t.o.v. het globale staafassenstelsel. De
hoek waaronder dit laststelsel t.o.v. de globale X-as werkt, kan apart
worden ingevoerd. De default waarde is 90 graden; hetgeen inhoudt dat
het puntlaststelsel in de richting van positieve globale Y-as werkt.
Door het aanvinken van onderstaand vakje zullen puntlasten van het
laststelsel voorbij de lengte van de staaf gaan en overlopen naar een
aansluitende aangevinkte staaf.
Als het vakje niet is aangevinkt zullen puntlasten, bij een bewegende
rerentiepunt R, welke buiten de lengte van de staaf vallen verder niet
meer meegenomen worden; zie onderstaande 2 figuren:

Vakje aangevinkt
Vakje NIET
aangevinkt
In de linker figuur loopt het bewegende puntlaststelsel op staaf nr. (3)
over naar staaf nr. (9); in de rechter figuur is dat niet het geval.
Het puntlaststelsel beweegt in de positieve X-richting, t.o.v. de lokale
staafas, van de betreffende staaf (3); dit geldt ook voor die puntlasten
welke overlopen naar een staaf (9) waar de positieve richting tegengesteld
is; zie onderstaande figuur:

Richting laststelsel op staaf nr. (9); bewegingsrichting van knoop 11 naar
knoop 10
Let
op
Voor het geval de plaats van een puntlast precies samenvalt met de
coördinaat van een knoop wordt de puntlast iets naast de knoop op de
staaf geplaatst; anders zou het geen staafbelasting zijn, maar een
knoopbelasting.
M.b.v. de knop
wordt uiteindelijk een aantal extra basisbelastingen gegenereerd; met voor elk basis-belastingeval een enkel
puntlaststelsel op een steeds verschillende plaats.
Bij de nummering van de extra basis-belastingen wordt aangesloten bij al
aanwezige basis-belastinggevallen.
Zie ter illustratie onderstaande figuren (laststelsel beweegt over staaf nr.
3):

Puntlaststelsel overgelopen van staaf (3) naar staaf (9)
Zie verder ook:
Staafbelastingen 2D, Staafbelastingen details en Staafeigenschappen

MOMENTstaafbelastingen; 3 Dimensionaal
Met behulp van deze optie kunnen MOMENTstaafbelastingen per
BASISbelastinggeval worden ingevoerd t.o.v. het LOKALE
staafassenstelsel.
Het gebruik van deze optie is FACULTATIEF

Alle staafbelastingen kunnen voor elk BASISbelastinggeval en per
staafbelasting apart worden geactiveerd of gedeactiveerd door het

afvinken van vakjes in de kolom;
.
Een gedeactiveerde staafbelasting wordt in de berekening NIET
meegenomen. Op deze wijze kan snel geschakeld worden tussen het wel
of niet aanwezig zijn van een staafbelasting en het effect daarvan
berekend worden.
Zowel bij de numerieke als grafische uitvoer wordt ter
herinnering/waarschuwing vermeld als staafbelasting(en) niet actief zijn
Verder wordt in de linker kolom de cel gekleurd als
voor het geval
in de betreffende rij 1 of meer van nul verschillende waarden zijn
ingevoerd en de belasting als actief is gemarkeerd.

Verder wordt in de linker kolom de cel gekleurd als
voor het geval
in de betreffende rij 1 of meer van nul verschillende waarden zijn
ingevoerd en de belasting als NIET actief is gemarkeerd.
.
Per staaf kunnen meerdere MOMENTlasten worden ingevoerd.
Per basisbelastinggeval kunnen in aparte tabschermen MOMENTlasten in
X-, Y- en Z-richting t.o.v. de LOKALE staafassen worden ingevoerd.
Door een combinatie van MOMENTlasten in deze drie richtingen kan een
samengestelde MOMENTlast worden gecreëerd wijzend in elke
willekeurige richting.
In onderstaande figuur wordt het principe van het globale en lokale
assenstelsel getoond:

Het globale assenstelsel is het unieke assenstelsel waarin alle
knoopcoördinaten zijn vastgelegd.
Elke staaf heeft zijn eigen lokale assenstelsel. De lokale X-as loopt langs
de staafas van beginknoop i naar eindknoop j en is daarmee afhankelijk
van de volgorde waarin de knopen aan de staaf genummerd zijn. Verder
kan de staafas nog geroteerd worden over de hoek β. Omdat de
MOMENTbelasting gekoppeld is aan het lokale assenstelsel draait deze
mee met de hoek β.
Beide assenstelsel zijn rechtsdraaiend (kurkentrekkerregel).
Voor een diepgaander beschrijving van de assenstelsels zie: Definitie
lokaal assenstelsel
In onderstaande figuren wordt weergegeven hoe de
Momentstaafbelastingen in de verschillende richtingen op de LOKALE
staafas werken:
Belastingen t.o.v LOKALE assenstelsel

MOMENTstaafbelasting in LOKALE X-richting

MOMENTstaafbelasting in LOKALE Y-richting

MOMENTstaafbelasting in LOKALE Z-richting

Als bij Staafeigenschappen (tweede blad); 3 dimensionaal door invoer
van de variabel BETA de rotatiehoek rondom de staafas wijzigt, dan
draait ook de ingevoerde staafbelasting rondom de staafas met BETA
mee.
Onderstaand een eenvoudig voorbeeld:

Voor beide staven Beta = 45 graden.
BEPERKINGEN !!!
Op staven met continue verende bedding kan slechts één type
staafbelasting worden aangebracht: “de verdeelde staafbelasting”; zie
verder Verdeelde staafbelastingen 3D.
Het programma ondersteunt voor verend ondersteunde staven geen
staafbelastingen als “puntlast”, “momentlast”, “temperatuurbelasting” en
“willekeurige staafbelasting”. Voordat de berekening wordt uitgevoerd
controleert het programma of in combinatie met continu verend
ondersteunde staven wel het toegestane type staafbelasting is ingevoerd.
Zo nodig vindt een foutmelding plaats.
Iets over de werking van het programma
Bij dit raamwerkprogramma volgens de verplaatsingsmethode worden
naar het rekenhart toe de eigenschappen van de staven en belastingen in
de knopen geconcentreerd. Als basisonbekenden worden de
knoopverplaatsingen (in X- Y- en Z-richting) en de drie
hoekverdraaiingen van de knopen door het programma berekend. Met
deze onbekenden als uitgangspunt wordt door terug substitutie de
krachtsverdeling in de staaf (normaal- , dwarskrachten en momenten)
direct naast de knoop berekend.
Vervolgens wordt achteraf (postprocessing) de krachtsverdeling in de
gehele staaf bepaald (momenten- , dwarskracht- en
normaalkrachtenlijnen).
Uit het bovenstaande volgt dat de ingevoerde staafbelastingen in eerste
instantie omgezet moeten worden tot knoopbelastingen (dit wordt door
het programma geheel zelfstandig verzorgd).
Naast het type belasting is de aard van de overdracht naar de knopen ook
afhankelijk van de aansluitstijfheid van de staaf aan de knoop.
De staaf kan ofwel vast ofwel zuiver scharnierend aangesloten zijn.
Absolute of relatieve plaats coördinaten

De afstand Xm van de momentlast tot de beginknoop i kan op 2 wijzen
worden ingevoerd:
- in absolute grootte
- geparametriseerd in relatie tot de lengte van de staaf: Xm= α .L; met ≥
0α≤1
Als de lengte L van de staaf wordt aangepast dan wijzigt de afstand in
absolute grootte automatisch, terwijl de relatieve plaats op de staaf gelijk
blijft.

M.b.v. de knop
kopieer van positie naar staven
kan eenvoudig de staafbelasting van een positie in het invoer datagrid
worden gekopieerd naar één of meerder staven.
In het numerieke invoerscherm kan via de knop
op een
aantal staven momentbelastingen automatisch worden gegenereerd.
Het invoerscherm ondersteunt: ”Drag and drop” mogelijkheden voor de
invoer van data, ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit en Interface
naar Microsoft Excel.
Sluiten van het scherm
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden alle
aangebrachte wijzigingen binnen dit grafische scherm bewaard.
Als het scherm gesloten wordt m.b.v. de knop
dan worden
aangebrachte wijzigingen binnen dit grafische scherm NIET bewaard. De
voor het openen van dit scherm aanwezige data wordt dan hersteld tot de
oorspronkelijke inhoud.
Zie verder ook: Knoopbelastingen en Achtergronden theorie
Voor temperatuurstaafbelastingen zie verder Temperatuurstaafbelastingen
3D, voor Punt staafbelastingen 3D, voor verdeelde staafbelastingen

Verdeelde staafbelastingen 3D, voor willekeurig gevormde staafbelasting
Willekeurige staaf belastingen 3D)

Generatie van meerdere BASISbelastinggevallen voor stelsels van puntvormige
staafbelastingen (mobiele staafbelastingen); 3
Dimensionaal
Algemeen
M.b.v. deze optie kunnen snel meerdere BASIS-belastingen worden
gegenereerd. Voor elk gegenereerd extra basis-belastinggeval is een
laststelsel op de aangevinkte staven aanwezig bestaande uit 1 of meer
puntlasten. Per aangevinkte staaf kan het aantal plaatsen opgegeven
worden waar het puntlastenstelsel aangrijpt langs de staafas.
Invoer staven waarop bewegend puntlaststelsel:

Door het aanvinken van een bepaald staaf nr. wordt de desbetreffende
staaf voor het mobiele puntlaststelsel actief gemaakt. Het puntlaststelsel
wordt alleen op de aangevinkte staven aangebracht.
In de laatste kolom wordt het aantal plaatsen van het referentiepunt R
(zie hierna) op de staaf ingevoerd. De default waarden is 10 stuks.
Invoer puntlastenstelsel:

In bovenstaand invoergrid dienen de relatieve plaats en de grootte van
een aantal puntlasten, tezamen een puntlaststelsel vormend, ingevoerd te
worden. Het aantal puntlasten moet minimaal 1 zijn.
De “relatieve plaats” van de puntlasten is gedefinieerd t.o.v. een
referentiepunt R. De “relatieve plaats” van de eerste puntlast mag
samenvallen met de plaats van het referentiepunt R. (“relatieve plaats” =
0.000).

De waarden voor de “relatieve plaats” van R moeten groter of gelijk aan
nul zijn (positieve waarden dus).
Het referentiepunt R beweegt in stappen, per basis-belastinggeval, in
positieve richting over de lengte van de staaf (van knoop i naar knoop j).
Het puntlaststelsel is gedefinieerd t.o.v. het globale staafassenstelsel.
Gekozen moet worden of dit de X-, Y- of Z-richting moet zijn.
Door het aanvinken van onderstaand vakje zullen puntlasten van het
laststelsel voorbij de lengte van de staaf gaan en overlopen naar een
aansluitende aangevinkte staaf.
Als het vakje niet is aangevinkt zullen puntlasten, bij een bewegende
referentiepunt R, welke buiten de lengte van de staaf vallen verder niet
meer meegenomen worden; zie onderstaande 2 figuren:

Vakje aangevinkt
Vakje NIET aangevinkt
laststelsel beweegt over staaf (21) laststelsel beweegt over staaf (21)
loopt over naar staaf (22) loopt NIET over naar staaf (22)
Het puntlaststelsel beweegt in de positieve X-richting, t.o.v. de lokale
staafas, van de betreffende staaf (21); dit geldt ook voor die puntlasten
welke overlopen naar een staaf (22) waar de positieve richting
tegengesteld is; zie onderstaande figuur:

Tegengestelde richting laststelsel op staaf nr. (22)
Let op
Voor het geval de plaats van een puntlast precies samenvalt met de
coördinaat van een knoop wordt de puntlast iets naast de knoop op de
staaf geplaatst; anders zou het geen staafbelasting zijn, maar een
knoopbelasting.
M.b.v. de knop
wordt uiteindelijk een aantal extra basisbelastingen gegenereerd; met voor elk basis-belastingeval een enkel
puntlaststelsel op een steeds verschillende plaats.
Bij de nummering van de extra basis-belastingen wordt aangesloten bij al
aanwezige basis-belastinggevallen.
Zie ter illustratie onderstaande figuren (laststelsel beweegt over staaf nr.
21):

Puntlaststelsel overgelopen van staaf (21) naar staaf (22)
Zie verder ook: Staafbelastingen 3D

Generatie van staafbelastingen vanuit oppervlakbelasting 3D
M.b.v. deze optie kan een gelijkmatige verdeelde belasting, werkend op
een vlak ingesloten tussen vier staven, naar de omliggende vier staven
omgezet worden als staafbelasting.
Hierbij kan rechthoek voor rechthoek of voor een verzameling van
rechthoeken tegelijk de staafbelasting worden gegenereerd.
Keuze van BASISbelastinggeval

1. Generatie per rechthoek/vierhoek apart

Keuze van het vlak; de rechthoek/vierhoek (vierhoek voor type I; rechthoek
voor type II)

De invoer van de vier knopen (Knoop A, Knoop B, Knoop C en Knoop D)
die de rechthoek/vierhoek vormen kan op 2 wijzen gebeuren; numeriek
of grafisch.
Aanvankelijk wordt voor de vier knopen A, B, C en D het karakter ‘?’
getoond; hetgeen wil zeggen dat er nog geen selectie is gemaakt:

- numeriek

Nadat alle vier knopen (A, B , C en D) zijn ingevoerd verschijnt de knop
Daarmee kan de gebruikte vlakverdeling worden getoond aan de hand
waarvan de belasting verdeeld worden naar de aansluitende staven:

of
Type I

Type II

Het gebruik van de knop

is niet verplicht; het is alleen ter illustratie

- grafisch
Indien het grafische scherm staafbelastingen 3D tegelijk met dit
optiescherm geopend is kunnen de vier knopen achtereenvolgens
geselecteeerd worden door met de muis op de betreffende knopen te
klikken.

De vier knopen moeten in één vlak liggen. Het programma waarschuwt
als dit niet het geval is.
Het vlak zelf kan willekeurig in de 3D ruimte liggen.
Nadat alle vier knopen (A, B , C en D) zijn aangeklikt verschijnt bij deze
grafische invoer de knop
NIET, omdat de gebruikte vlakverdeling
dan automatisch wordt getoond.
Let op
De aangeklikte/gekozen knopen dienen achtereenvolgens op de omtrek
van de vierhoek te liggen, waardoor tussen elke 2 knopen een staaf
aanwezig is waarop de oppervlaktebelasting overgebracht dient te worden
Dit wordt door het programma gecontroleerd.
Na de keuze van de vier knooppunten wordt getoond welke vier staven de
zijden van de rechthoek/vierhoek vormen:

Tevens wordt de lengte van de omsluitende staven gegeven, tezamen met
het totale oppervlak van de rechthoek/vierhoek.
Let op:
Een rechthoek/vierhoek wordt vastgelegd m.b.v. 4 omsluitende knopen en
4 staven; niet meer en minder.
Onderstaand getoonde rechthoek/vierhoek voldoet bijvoorbeeld dus niet
aan deze voorwaarde.
Tussen knoop 6 en 8 bevindt zich een tussenknoop 7 en daardoor wordt
deze zijde gevormd door 2 staven (19) en (20); er is echter slechts 1 staaf
per zijde toegestaan.
Het programma geeft een waarschuwing als niet aan deze voorwaarde
wordt voldaan.

Het generatieproces mag achtereenvolgens herhaald worden met een
andere waarde voor de oppervlakte belasting en voor andere
rechthoeken/vierhoeken.

2. Generatie per verzameling van rechthoeken

De knopen A, B, C en D mogen ook de vier hoekpunten van een raster in
een vlak zijn waar binnen zich een aantal rechthoeken bevinden; zie

onderstaand voorbeeld:

Ter informatie worden, voor elke rechthoek ingesloten tussen de
knooppunten A, B, C en D, de vier staven weergegeven die de randen van
elke rechthoek vormen (a-b, b-c, c-d en d-a):

Het programma genereert in één keer de verdeling van de
oppervlaktebelasting werkend op de rechthoeken ingesloten tussen de
knopen A, B, C en D; zie onderstaand voorbeeld:

Het knopenraster gelegen tussen de knopen A, B, C en D dient bij deze
invoeroptie rechthoekig te zijn (ook voor Type I) maar behoeft niet
equidistant te zijn; zie onderstaand voorbeeld ter illustratie:

Onderverdeling van de ingesloten rechthoeken

Genereerde staafbelastingen

Het generatieproces mag achtereenvolgens herhaald worden met een
andere waarde voor de oppervlakte belasting en voor andere
verzamelingen van rechthoeken/vierhoeken.

Overige keuzes
Invoer richting van de belasting

De belasting werkend op de gekozen vierhoek kan zowel in X-richting, Yrichting of Z-richting naar de omliggende staven worden overgedragen.
De richtingen kunnen zowel volgens het globale systeem assensstelsel
(als standaard) als per staaf afzonderlijke staafassenstelsel worden
ingesteld.
Het oppervlak van de vierhoek kan getransformeerd worden naar de
projectie van een vlak loodrecht op de richting van de gekozen globale
richting.
Voor b.v. een sneeuwbelasting werkende in de globale Z-richting kan de
projectie van de vierhoek op het X-Y vlak worden toegepast.
Het is mogelijk dat, afhankelijk van de geometrie van het raamwerk, het
geprojecteeerde oppervlak gelijk aan nul is.

Type van de belastingafdracht naar de staven
De belastingafdracht naar de omliggende staven kan op 2 verschillende
wijzen geschieden:

Bij Type I wordt de vierhoek diagonaalsgewijs verdeeld in 4 driehoeken,
met in het midden een enkel snijpunt.
De vierhoek behoeft, bij invoer van elke vierhoek apart, voor Type I geen
haakse hoeken tussen de vier zijden te hebben.
Bij Type II dient de vierhoek een rechhoek te zijn, d.w.z. de zijden dienen
loodrecht op elkaar te staan.
De rechthoek wordt zodanig opgedeeld dat vanuit de korte zijden van de
rechthoek twee snijpunten S1 en S2 worden bepaald (onder 45 graden).
De rechthoek wordt daarmee opgedeeld in 2 driehoeken (A_D_S1 en
B_C_S2) en 2 trapezia (A_B_S1_S2 en D_C_S1_C2).
Voor het geval de rechthoek een vierkante vorm heeft is Type I gelijk aan
Type II.
Invoer belasting op de rechthoeken/vierhoeken EN berekening
staafbelastingen

Bij de linker positie van
de waarde voor de
oppervlakte belasting (kracht/oppervlak) dient ingevoerd te worden; nadat
de rechthoek(en)/vierhoek(en) is (zijn) geselecteerd wordt de berekende
waarde voor

getoond (‘read only’).

Bij de rechter positie van
de waarde van de TOTALE
belasting (kracht) dient ingevoerd te worden; nadat de

rechthoek(en)/vierhoek(en) is (zijn) geselecteerd wordt de berekende
waarde voor

getoond (‘read only’).

M.b.v. de knop
worden, naar de voorgaande invoer van
gegevens, de daadwerkelijke staafbelastingen gegenereerd.
Deze knop is beschikbaar na de selectie van de
rechthoek(en)/vierhoek(en).
De gegenereerde staafbelastingen zijn van het type willekeurige
staafbelastingen 3D.

Als achtereenvolgens meerdere rechthoeken/vierhoeken worden gekozen
en staafbelastingen worden gegenereerd, dan worden de belastingen op de
staven bij elkaar opgeteld bij aanliggende rechthoeken/vierhoeken.

Als er staafbelastingen gegenereerd zijn dan is de volgende knop
beschikbaar:

Daarmee kunnen deze staafbelastingen weer snel en eenvoudige gewist
worden.
Deze invoeroptie is toegangelijk via de knop
scherm keuze staafbelastingen 3D

op

Let op
- Het is toegestaan achtereenvolgens op verschillende
rechthoeken/vierhoeken of verzameling van rechthoeken deze optie
herhaaldelijk toe te passen; de verschillende belastingen worden bij elkaar
opgeteld.
- Het is ook toegestaan op dezelfde rechthoek achtereenvolgens
herhaalde belastingen te genereren van verschillend type (Type I en/of
Type II).
- Bij de generatie voor een verzameling van vierhoeken dienen deze ook
voor Type I de vorm van een rechthoek te bezitten. Bij de generatie op
basis van aparte vierhoeken mag voor Type I dit ook afwijken van de
rechthoek.
- Voor het geval er één of twee diagonale staven aanwezig zijn in een
rechthoek/vierhoek, dan wordt op deze kruisende staven geen belasting
gegenereerd; het programma maakt hiervan melding.
Hint
Bij het gebruik van deze optie kan het wegens de overzichtelijkheid
handig zijn om alleen een sub-selectie van de staven zichtbaar te doen
zijn.

Isotrope (rechthoekige) plaat benadering m.b.v.
balkrooster
M.b.v. deze optie kunnen de eigenschappen van een rechthoekige
isotrope plaat bij benadering omgezet worden naar een balkrooster.
De plaat is geïdealiseerd als een reeks balkelementen (of balkrooster),
verbonden op hun knooppunten.
Elk balkelement krijgt een equivalente buig- en torsietraagheid om het
gedeelte van de plaat weer te geven dat het vervangt.
Aangenomen wordt dat de buig- en torsiestijfheid in elk gebied van de
plaat geconcentreerd is in de dichtstbijzijnde equivalente roosterbalk.
Opleggingen en belastingen kunnen worden toegepast op de knooppunten
tussen de balken. Ook staafbelastingen kunnen worden aangebracht.

Het aantal en de plaats van de staven in het balkrooster dient eerst te
worden ingevoerd m.b.v. de optie Balkrooster
In het vakje
ingevoerd

dient de dikte van de isotrope plaat te worden

In het vakje
ingevoerd.

dient de grootte van de E-modulus te worden

In het vakje
dient de grootte van de
dwarscontractiecoëfficiënt te worden ingevoerd.
Indien de grootte van de dwarskrachtcoëfficiënt ongelijk nul is, dan
kunnen door het afvinken van
door het programma
EXTRA diagonale staven gegenereerd om de torsiestijfheid wat beter in
rekening te brengen:

Deze diagonale staven zijn op hun kruispunten niet onderling verbonden.
Let op: Indien het raamwerk aangemaakt is met de wizard Balkrooster
EN deze ‘plaat-balkrooster conversie’ optie (dwarscontractiecoëfficiënt <
> 0) dan wordt de krachtswerking in de diagonale staven niet
weergegeven. Dit omdat deze staven alleen bedoeld zijn om de
torsiestijfheid van de plaat beter in rekening te brengen.Indien dit van
toepassing is wordt dit aangegeven:
Hint: Na het gebruik van deze wizard kunnen, indien gewenst, de
diagonale staven buiten gebruik worden gesteld door deze in het scherm
Staafaansluitingen inactief te maken.

Om dit te vereenvoudigen kan in het scherm Staafaansluitingen dubbel
worden geklikt op de tekst ‘diagonale staven (plaat --> balkrooster)’,
waardoor de betreffende diagonale staven met één dubbele muisklik actief
of inactief gemaakt kunnen worden.
Deze tekst verschijnt alleen als deze wizard is toegepast.

Op deze wijze kan eenvoudig geschakeld worden tussen een
plaatbenadering met en zonder diagonale staven.
Indien de grootte van de dwarskrachtcoëfficiënt gelijk nul is, dan worden
geen extra diagonale staven ingevoerd:

Indien het vakje
is aangevinkt wordt door het
programma het eigengewicht van de plaat geconverteerd naar belastingen
op de staven die het balkrooster vormen.
Daartoe dient in het vakje
massa van de plaat te worden ingevoerd.

de grootte van de soortelijke

Let op: Omdat de staven in X- en Y-richting elkaar kruisen en daardoor
overlappen wordt gedurende het rekenproces de helft van de soortelijke
massa van de plaat per staaf in rekening gebracht.
De uiteindelijk generatie vindt plaats door het aanklikken van de knop

Voor de NIET diagonale staven, gegenereerd m.b.v. de optie Balkrooster,
worden m.b.v. de betreffende formules het torsietraagheidsmoment en het
hoofd buigingstraagheidsmoment berekend en getoond:

Bovenstaande waarden worden door het programma automatische
gecopiëerd naar staafeigenschappen.
Voor de secundaire locale buigingas Izz wordt, om de 3D berekening
mogelijk te maken, een kleine waarde door het programma ingevuld.
Ter illustratie worden hieronder de berekende verplaatsingen getoond
voor een balkrooster zonder diagonale staven:

Indien de grootte van de dwarskrachtcoëfficiënt ongelijk nul is
ingevoerd, dan wordt het torsietraagheids voor de EXTRA diagonale
staven berekend en getoond.
Voor de traagheidsmomenten Iyy en Izz worden, om de 3D berekening
mogelijk te maken, kleine waarden door het programma ingevuld.

Bovenstaande waarden worden door het programma automatische
gecopiëerd naar staafeigenschappen.
Let op: als bij Berekening spanningen en/of eenheidscontroles (derde
blad); 3 dimensionaal voor de berekening van wapening gekozen is, dan
is de grootte van de wapening gebaseerd op de breedte van de betreffende
staaf.

Bij de numerieke uitvoer wordt de krachtsverdeling en, indien van
toepassing, de berekende wapening ook per eenheidsbreedte
weergegeven: zie onderstaand voorbeeld:
Krachtsverdeling per eenheid van breedte (isotrope plaat
benadering)
Staaf Plaats

Dwarskracht Z

Moment XX

Moment YY

[kN]

[kN.m]

[kN.m]

[m]
t.o.v. knoop: 1

1

Breedte staaf: 1,500E+00 [m]

--------------+---------------+-------------+---------0,000E+00

3,747E+01

-6,305E+01

-4,287E+01

2,000E-01

3,982E+01

-6,305E+01

-3,514E+01

4,000E-01

4,218E+01

-6,305E+01

-2,694E+01

6,000E-01

4,453E+01

-6,305E+01

-1,827E+01

8,000E-01

4,688E+01

-6,305E+01

-9,129E+00

1,000E+00

4,924E+01

-6,305E+01

4,827E-01

1,200E+00

5,159E+01

-6,305E+01

1,057E+01

Buigwapeningshoeveelheden per eenheid van breedte (isotrope plaat
benadering)
Staaf Plaats |Wapening
[m]
1

|

BOVEN

[mm2]/m'

|Wapening
|

ONDER

[mm2]/m'

Breedte staaf: 1,500E+00 [m]

-------------+------------------+---------------0,00E+00

0,00E+00

1,61E+03

2,00E-01

0,00E+00

1,61E+03

4,00E-01

0,00E+00

1,61E+03

6,00E-01

0,00E+00

1,61E+03

8,00E-01

0,00E+00

1,61E+03

1,00E+00

1,61E+03

0,00E+00

1,20E+00

1,61E+03

0,00E+00

Ter illustratie worden hieronder de berekende verplaatsingen getoond
voor een balkrooster met diagonale staven:

Facultatief kan m.b.v. de knop
het scherm voor de grafische weergave
van de eigengewicht staafbelastingen worden getoond.
Facultatief kan m.b.v. de knop
het invoerscherm voor de invoer van
de staafeigenschappen worden geopend.

Achtergronden balkrooster analogy van een istrope
rechthoekige plaat

Plaatelement

met
Lx= lengte in X-richting
Ly= lengte in Y-richting
t = dikte van de plaat

Equivalent balkrooster bestaande uit 6 staven
met
Ix en Iy = buigtraagheidsmoment
Jx en Jy = wringtraagheidmoment
Id = buigtraagheidsmoment van de 2 torsie vrije diagonale staven
Equivalente rasterstructuur hun Y-as aangeduid als Iy en torsieconstanten
aangeduid als GJy/E. Op dezelfde manier hebben de twee zijdelen
traagheidsmomenten en torsieconstanten gelijk aan respectievelijk Ix en
GJx/E.
De diagonale elementen worden verondersteld geen torsie te weerstaan
maar hebben een traagheidsmoment gelijk aan Id.
Om de fysische constanten van de equivalente roosterraamwerkelementen
zodanig te verkrijgen dat het model de acties van een plaatelement

weergeeft, worden de vervormingen van het roosterraamwerkmodel
gelijkgesteld aan de overeenkomstige vervormingen van het plaatelement.

Uit het gelijkstellen van de overeenkomstige vervormingen volgt:
Θ1 = Θ6
Θ2 = Θ7
Θ3 = Θ8
Θ4 = Θ9
Θ5 = Θ10
De eigenschappen van de rooster staven zijn daamrmee als volgt: (zie b.v.
ook https://www.scribd.com/doc/247218656/Grillage-Analogy-in-Bridge-Deck-Analysis en
https://shareok.org/bitstream/handle/11244/26631/Thesis-1970D-L933a.pdf?
sequence=1&isAllowed=y)

met
γ = dwarscontractiecoëfficiënt (Poissonconstante)
E = elasticiteitsmodulus

G = glijdingsmodulus =
Let op: In de bovenstaande formules voor Ix en Iy kunnen de berekende
waarden voor deze buigtraagheidsmomenten negatief worden als gevolg
van de term
resp.
.
Indien dit het geval is wordt onderstaande waarschuwing getoond:

Voor de verwerking van de rekenresultaten naar plaat-of
wapeningsmomenten zie verder bij Aantal keuzes bij de NUMERIEKE
uitvoer OF Keuze te plotten type ruimtelijke krachtswerking
Zie verder ook: Wizard Balkrooster 3D

Zichtbare staven en opleggingen; 2-dimensionaal

Met behulp van dit scherm kan een sub-selectie gemaakt van het totaal
beschikbare aantal staven of opleggingen welke zichtbaar moeten zijn; de
overige staven of opleggingen blijven dan verborgen.
Als alle staven en/of opleggingen getoond worden kan bij grotere
raamwerken het beeld erg druk worden; m.b.v. deze optie kan een
duidelijker beeld verkregen worden.
Let op:
- Niet actieve staven en niet zichtbare staven zijn niet gerelateerd aan
elkaar.
- Niet active staven zijn geen onderdeel van het raamwerk
(staafbelastingen op een niet actieve staaf worden ook automatisch door
het programma geinterpreteerd als niet actief).
Niet zichtbare staven of opleggingen zijn wel een onderdeel van het
raamwerk, maar alleen onzichtbaar gemaakt in de diverse grafische
afbeeldingen. M.b.v. deze optie kan de grafische weergave van het
raamwerk wat minder druk gemaakt worden.
- Niet actieve staven kunnen tegelijk ook niet zichtbaar gemaakt worden.
Indien er niet actieve staven aanwezig zijn kunnen, m.b.v. het aanvinken
van het keuzevak
(alleen zichtbaar als er niet actieve
staven aanwezig zijn), alle niet actieve staven automatisch niet zichtbaar
worden gemaakt.

De keuze van de zichtbare staven wordt gemaakt door het intypen van de
te tonen staafnummers, gescheiden door komma’s. Een reeks staven kan
worden gegenereerd door een beginstaaf en eindstaaf op te geven
gescheiden door het scheidingsteken ‘-‘
Indien bij Staafeigenschappen 2D onderscheidende staafbeschrijvingen
zijn ingevoerd kan ook een sub selectie van staven met dezelfde
staafbeschrijving worden getoond; zie onderstaand voorbeeld:

De zichtbaarheid van de opleggingen kan ingesteld worden m.b.v.
onderstaand invoergrid met afkruisvakjes.

Kopiëren van staafeigenschappen vanuit
grafische scherm; 2 dimensionaal
In dit scherm kunnen staafeigenschappen worden ingevoerd
Deze optie is toegankelijk als in het grafische scherm met de muis dubbel
geklikt wordt op de betreffende staaf.

Aan de linkerzijde dienen de diverse staafeigenschappen te worden
ingevoerd; na het drukken op de OK knop worden de ingevoerde
eigenschappen aan de aangeklikte staaf toegevoegd.
Aan de rechterzijde kunnen de staafeigenschappen van de aangeklikte
staaf naar een aantal andere staven worden gekopieerd.
M.b.v. de knop
kan deze gekozen staaf worden
onderverdeeld in verschillende delen
Dit scherm ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit.
Zie voor verder informatie ook: Invoer staafeigenschappen 2D

Automatisch snappen op staven (2D en 3D)
Deze functionaliteit is op 2 wijzen te gebruiken:
1. Bij het tekenen van nieuwe staven welke aansluiten op andere staven;
zie ook Plotten 2D geometrie en Plotten 3D geometrie:
2. Bij het op interactieve wijze afbeelden van berekeningsresultaten
door de muis naar een plaats op een staaf te bewegen; zie ook Keuze
te plotten krachtswerking 2D en Keuze te plotten krachtswerking 3D.
M.b.v. deze optie kan de plaats waar met de muis op een staaf worden
geklikt automatisch aangepast worden naar een meer afgeronde waarde
(langs de staafas); zie ter illustratie het volgende voorbeeld.

De muiscursor is in Z-richting geplaatst op een afstand van 6.433E+00
t.o.v. knoop 56

Na het klikken met de muis is de coördinaat in Z-richting automatisch
aangepast van 6.433E+00 naar de afgeronde waarde 6.000E+00 t.o.v.
knoop 56
Hoe werkt dit automatisch snappen op een staaf?
T.o.v. de beginknoop i wordt de staaf virtueel in een aantal gelijke delen
opgedeeld (snapafstand), met virtuele tussenknopen; zie onderstaande
figuur:

De positie na klikken wordt bepaald door de plaats van de muiscursor,
tussen twee tussenknopen, voor het klikken.
De positie verschuift naar de dichtstbijzijnde virtuele tussenknoop.
Op de positie na klikken wordt door het programma een nieuwe reële
tussenknoop aangebracht.
Het type en de grootte van de snapafstand kunnen worden ingesteld
m.b.v. onderstaand schermpje.

Type van de snapafstand
- absoluut
Bij dit type heeft de snapafstand, onafhankelijk van de lengte van de
staaf, een vaste grootte (linker figuur: snapafstand= 1.000 [m]).
De snapafstand is voor alle staven hetzelfde.
- relatief
Bij dit type heeft de snapafstand een vaste fractie van de lengte van de
betreffende staaf (rechter figuur: snapafstand= 0.1 * lengte staaf).
De snapafstand is verschillend voor staven met verschillende lengtes.
- halverwege staaf
Bij dit type snapafstand wordt de nieuwe knoop halverwege de lengte van
de aangeklikte staaf aangemaakt.
M.b.v. het afkruisvakje kan deze optie van automatisch snappen worden
ingeschakeld
of uitgeschakeld
Om te zien hoe staven, direct in het grafische scherm, getekend kunnen
worden in het 2D deel van het programma zie Plotten 2D geometrie en

voor het 3D deel van het programma Plotten 3D geometrie
Zie ook de analogie met: Invoer van knopen in 3-dimensionale ruimte
m.b.v. 2D rasters en Instellingen van het raster bij het grafische
invoerscherm van de coördinaten; 2 dimensionaal
Zie voor het op interactieve wijze afbeelden van berekeningsresultaten
door de muis naar een plaats op een staaf te bewegen Keuze te plotten
krachtswerking 2D en Keuze te plotten krachtswerking 3D.

Instellingen van het raster bij het grafische invoerscherm van de
coördinaten; 2 dimensionaal
Het doel van het raster is om tijdens het op grafische wijze invoeren van
de knoopcoördinaten een houvast te hebben aan een “meetlat”. Als in de
buurt van een rasterpunt wordt geklikt wordt automatisch de waarde van
het rasterpunt gehanteerd en niet de precieze waarde die overeenkomt
met de daadwerkelijke aangeklikte schermcoördinaten.
In dit scherm wordt vastgelegd hoe groot de afmetingen van het raster
moeten zijn (minimum en maximum in resp. X- en Y-richting). Tevens
worden de afstanden van de rasterpunten in X- en Y-richting gevraagd.
Onder “snapgrootte” wordt de straal verstaan waarbinnen geklikt moet
worden om een beeldelement (knoop, staaf e.d.) te herkennen. Als buiten
deze straal wordt geklikt met de muis wordt niets herkend.

Grafische generatie 3D geometrie d.m.v. 2D
portalen
Met behulp van de knop
wordt een grafisch 2dimensionaal invoerscherm geopend.
Hierin kan op een grotendeels gelijke wijze als bij plot Geometrie (2D)
beschreven een 2-dimensionaal portaal op grafische wijze worden
ingevoerd; welke vervolgens in de 3-dimensionale ruimte in een
bepaalde richting in meervoud kan worden gegenereerd.Dit genereren
gebeurt door het aanklikken van de knop
De generatie kan in één van de drie richting volgens het globale
assenstelsel plaatsvinden (X-, Y- of Z-richting). Door het aanklikken van
de betreffende radioknop wordt deze keuze gemaakt.
Naast het aantal te genereren portalen moet opgegeven worden op welke
coördinaat het eerste portaal geplaatst moet worden (Start coördinaat) en
wat de afstand tussen de portalen is.
Verder zijn nog twee invoervakken aanwezig waar respectievelijk de
startknoop en startstaaf ingevoerd kunnen worden. De waarden worden
in principe door het programma automatisch opgehoogd als nieuwe
portalen worden gegenereerd. Door de waarden te veranderen kunnen
b.v. reeds gegenereerde portalen weer worden verwijderd.
Het is mogelijk meerdere verschillende portalen in verschillende
richtingen achterelkaar te genereren.
Met behulp van het vakje getiteld “Omgedraaide Z-as” kan de richting
van de Z-as eenvoudig worden omgedraaid.
Naast de ligging van knopen en staven kunnen de staafeigenschappen en
opleggingen via 2D-portalen naar de 3-dimensionale ruimte worden
omgezet.
Verder kunnen de 2D-portalen worden opgeslagen voor hergebruik.
De 2D-portalen kunnen bij de generatie automatisch worden gekoppeld
door extra staven loodrecht op de 2D-portalen
Hoewel het een 2D geometrie betreft moet dit niet verward worden met
een echt 2D raamwerk.
Zo zijn de staafeigenschappen en opleggingen gekoppeld aan de aard van
een 3D raamwerk. De 2D geometrie heeft, omdat deze in de 3-

dimensionale ruimte geplaatst moet worden, dus een 3D karakter.
Het standaard formaat voor deze 2D vormen is *.rp3. De invoer van een
2D vorm kan echter ook via de *.Framework2D extensies plaatsvinden.
Weggeschreven kan echter alleen in *.rp3 formaat.
Deze optie moet beschouwd worden als een gereedschap welke kan
helpen om snel een 3D raamwerk te genereren m.b.v. 2D vormen.
Betekenis van de knoppen in het 2D grafische invoerscherm
M.b.v. de knop
kan op eenvoudige wijze een aantal knopen
en staven worden gegenereerd volgens een stappenschema of een
cirkelschema.
M.b.v. de knop
kan gebruik gemaakt worden van de
Wizard 2D Vakwerken om in 2D een vakwerk te genereren en
vervolgens naar 3D over te zetten.
In het grafische invoerscherm voor het 2D-portaal hebben de specifieke
snelknoppen de volgende functies:
Als de knop
ingedrukt is kunnen de knoopcoördinaten door klikken
worden ingevoerd.
Als de knop
ingedrukt is kunnen staven worden aangemaakt tussen
aanwezige knopen.
Door de knop
aan te klikken kan een eerder weggeschreven 2Dportaal worden ingelezen. De bestanden moeten de extensie *.rp3 of
*.Framework2D hebben.
Door de knop
aan te klikken kan een ingevoerd 2D-portaal worden
weggeschreven voor later hergebruik. De bestanden moeten alleen de
extensie *.rp3 hebben.
Met behulp van deze knop
kunnen de eigenschappen van het
tekenraster worden ingesteld.
Als de knop
ingedrukt is kan door het aanklikken van bepaalde
knopen van het 2D-portaal worden aangeven welke knopen van dit
portaal door extra staven loodrecht op het portaal met elkaar verbonden
moeten worden (in de richting van de gekozen richting van generatie).
De betreffende knopen worden voorzien van blauwe vierkante
markeringen.
In het invoerscherm voor de staafeigenschappen, welke wordt geopend
na het sluiten van grafische 2D scherm, wordt door de codering (K)

aangegeven welke staven betrekking hebben op de koppeling tussen de
2D-portalen.
Als de knop

ingedrukt is wordt het volgende paneel geopend:

Als vervolgens de knop
ingedrukt is kan door het aanklikken van
een knoop daar ter plaatse een vaste oplegging worden aangemaakt. Bij
een vaste oplegging zijn alle zes vrijheidsgraden gelijk aan nul (de drie
translatie- en de drie rotatievrijheden).
Door dubbel te klikken kan een reeds aangemaakte oplegging weer
worden verwijderd.
Als de knop
ingedrukt is kan door het aanklikken van een knoop
daar ter plaatse een bolscharnier als oplegging worden aangemaakt. Bij
een bolscharnier zijn alleen de drie translatievrijheden gelijk aan nul; de
drie rotatievrijheidsgraden zijn niet verhinderd.
Door dubbel te klikken kan een reeds aangemaakte oplegging weer
worden verwijderd.
Na het invoeren van het 2D-portaal dient dit scherm m.b.v. de knop
afgesloten te worden.
Zie verder ook Invoer via 2D raamwerken en: plot Geometrie (2D)

Het camera model; 3 dimensionaal
Aan de driedimensionale weergave ligt een zogenoemd camera model ten
grondslag.
De kijker bevindt zich in het oogpunt en zijn blik is gericht op het
kijkpunt; zie onderstaande figuur:

Het is mogelijk dat het raamwerk uit beeld is geraakt, doordat de richting
van de oogpunt-kijk vector in de een richting wijst tegenovergesteld aan
de plaats van het raamwerk. Het raamwerk dient zich nabij het kijkpunt te
bevinden.
Het zonodig herhaaldelijk klikken op de knop
, in het schem
plotten Geometrie 3D, brengt het raamwerk weer in beeld.
In het camera model is perspectiefwerking opgenomen.
Door de afstand tussen Oogpunt en Kijkpunt zeer groot te maken
verdwijnt deze perspectiefwerking vrijwel. Dit komt overeen met het
gebruik van een telelens op een camera.
Als de afstand tussen Oogpunt en Kijkpunt klein wordt genomen is een
zeer sterke perspectiefwerking aanwezig. Dit komt overeen met het
gebruik van een wijdhoeklens op een camera.

De beeldhoek (zie bovenstaande figuur) bepaalt de kegel waarbinnen
gekeken wordt. Als deze hoek klein wordt genomen is slechts een beperkt

deel van het raamwerk zichtbaar.
Het programma kiest default zodanige waarden voor het Oogpunt,
Kijkpunt en Beeldhoek dat het raamwerk bij benadering beeldvullend in
beeld is, terwijl de perspectiefwerking gering is (grote afstand tussen
Oog- en Kijkpunt).
In onderstaande figuur is weergegeven hoe objecten weergegeven worden
op het af te beelden projectievlak:

M.b.v. de knoppen
kan het raamwerk snel in relatie
tot de drie 2D vlakken worden afgebeeld.
M.b.v. de draaiïngsvector kan de oriëntatie van het globale assenstelsel
worden ingesteld.
Standaard wordt de Z-as verticaal afgebeeld: alleen in het laatste vakje
staat dan een getal afwijkend van nul (in absolute zin > 0)
Als een negatief getal wordt ingevoerd dan wijst de as de andere richting
op.

Stand waarbij de Z-as verticaal naar boven is afgebeeld
Als alleen in het eerste vakje een van nul afwijkend getal staat dan wijst
de globale X-as in verticale richting.

Als alleen in het tweede vakje een van nul afwijkend getal staat dan wijst
de globale Y-as in verticale richting.
Als in meer dan één vakje van nul afwijkende waarden staan krijgt de
oriëntatie van het globale assenstelsel tussenliggende waarden.
Per vakje ligt het getalbereik tussen -1.000 en +1.000.
M.b.v. de knop
kan de figuur zowel in horizontale als verticale zin
verschoven worden.
Het beeld kan worden vergroot worden op twee verschillende manieren
(afzonderlijk of tegelijk):

Door deze schuifbalk naar beneden of naar beneden te verschuiven wordt
de beelduitsnede via de ooghoek verkleind resp. vergroot.
De 'Ooghoek' kan op vier verschillende wijzen gewijzigd worden:
1. Door het direct invoeren van een waarde in het invoerveld
; dit is
de standard method meest flexibele method; de methoden 2 tot 4 zijn
alleen voor de eenvoud in gebruik.

2 . Gebruik de verticale schuifbalk
3. Gebruik het scrolwiel van de muis; het beweegt de vertical schuifbalk
4. Gebruik de ‘Redraw’ optie (Redraw = klik met de rechter muisknop);
dit zet de vertical schuifbalk in zijn middenpositie.
M.b.v. de knoppen
vergroot of verkleind.
M.b.v. de knop
hersteld worden.

worden de afmetingen van het tekencanvas
kunnen de aanvankelijke instellingen snel

Zie verder ook: 3-D grafische weergave

Bijlage; Enige theoretische achtergronden bij 3D grafische
weergave

I. Transformatie van wereld naar oogcoördinaten
Definities:
Kijkpunt
Oogpunt:
Rotatiefactor:

Afstand tussen kijkpunt en oogpunt:
Transformatiematrix

met
oogcoördinaten

wereldcoördinaten

met
[V]T = getransponeerde versie van [V]

met
* = kruisproduct (zie b.v. ook Kruisproduct - Wikipedia)

. = matrixproduct

(zie b.v. ook Matrixvermenigvuldiging - Wikipedia)

Translatie van het oogpunt naar de oorsprong

Na de translatie van het oogpunt naar de oorsprong wordt het kijkpunt en
de rotatievector getoond.

Vectoren nadat transformatiematrix [V] is toegepast. De punten bezitten
nu oogcoördinaten

met
[V]T = getransponeerde versie van [V]
Pe = een punt in oogcoördinaten
Pw = een punt in wereldcoördinaten
Tr = translatie oogpunt naar oorsprong
α = beeldhoek
cot = cotangens
II. Vertalen van oogcoördinaten naar schermcoördinaten
De rechthoek van de plotcoördinaten op het scherm is als volgt
vastgelegd:
Px,lis, Px,rechts, Py,top, Py,bodem
nk

a = (Px,rechts- Px,links)/2
b = (Px,rechts + Px,links)/2
c = (Py,top- Py,bodem)/2
d = (Py,top + Py,bodem )/2

met schermcoördinaten Px,scherm, Py,scherm
als Pez <> 0 dan

als Pez = 0 dan
Px,scherm, Py,scherm worden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal.

Zichtbare staven en opleggingen; 3-dimensionaal
Met behulp van dit scherm kan een subselectie gemaakt van het totaal
beschikbare aantal staven of opleggingen welke zichtbaar moeten zijn; de
overige staven of opleggingen blijven dan verborgen.
Als alle staven en/of opleggingen getoond worden kan bij grotere
raamwerken het beeld erg druk worden; m.b.v. deze optie kan een
duidelijker beeld verkregen worden.

Let op:
- Niet zichtbare staven, tezamen met de belasting werkend op deze
staven, zijn een onderdeel van het raamwerk en zullen dus in de
berekening worden meegenomen. Het zelfde geldt voor de opleggingen.
- Niet actieve staven en niet zichtbare staven zijn niet gerelateerd aan
elkaar.
- Niet actieve staven zijn geen onderdeel van het raamwerk
(staafbelastingen op een niet actieve staaf worden ook automatisch door
het programma geinterpreteerd als niet actief).
Niet zichtbare staven of opleggingen zijn wel een onderdeel van het
raamwerk, maar alleen onzichtbaar gemaakt in de diverse grafische
afbeeldingen. M.b.v. deze optie kan de grafische weergave van het
raamwerk wat minder druk gemaakt worden.
- Niet actieve staven kunnen tegelijk ook niet zichtbaar gemaakt worden.
Indien er niet actieve staven aanwezig zijn kunnen, m.b.v. het aanvinken
van het keuzevak
(alleen zichtbaar als er niet actieve

staven aanwezig zijn),

alle niet actieve staven automatisch niet zichtbaar

worden gemaakt.
De keuze van de zichtbare staven wordt gemaakt door het intypen van de
te tonen staafnummers, gescheiden door komma’s. Een reeks staven kan
worden gegenereerd door een beginstaaf en eindstaaf op te geven
gescheiden door het scheidingsteken ‘-‘; bijvoorbeeld:

Indien bij Staafeigenschappen 2D of Staafeigenschappen 3D
onderscheidende staafbeschrijvingen zijn ingevoerd kan ook een sub
selectie van staven met dezelfde staafbeschrijving worden getoond; zie
onderstaand voorbeeld:

Een andere optie is om alle staven te tonen die in een vlak liggen:

In het vakje
wordt weergeven welke tolerantie wordt
gehanteerd voor de bepaling of een knoopcoördinaat wel of niet in een
vlak ligt.
Het programma bepaalt een standaardwaarde, welke indien gewenst door
de gebruiker kan worden aangepast.
Onderstaand een voorbeeld:

Tonen van het gehele raamwerk

Tonen van het vlak loodrecht op de Z-as bij een zekere waarde voor de Z-coördinaat

Indien het raamwerk is aangemaakt m.b.v. de wizard ruimtelijke
raamwerken 3D dan verschijnt hier een informatiepaneel met de
verzameling van de specifieke staafnummers:

M.b.v. de knop
kan de betreffende verzameling van staven apart
worden getoond in de betreffende kleur.
Indien het raamwerk is aangemaakt m.b.v. de wizard liggers en
kolommen 3D dan verschijnt hier een informatiepaneel met de
verzameling van de specifieke staafnummers:

De zichtbaarheid van de opleggingen kan ingesteld worden m.b.v.
onderstaand invoergrid met afkruisvakjes.

zie ook: Grafische weergave 3D

Invoer staafeigenschappen vanuit grafische
scherm; 3 dimensionaal
In dit scherm kunnen staafeigenschappen worden ingevoerd.
Deze optie is toegankelijk als in het grafische scherm met de muis dubbel
geklikt wordt op de betreffende staaf.

Aan de linkerzijde dienen de diverse staafeigenschappen te worden
ingevoerd; na het drukken op de OK knop worden de ingevoerde
eigenschappen aan de aangeklikte staaf toegevoegd.
Aan de rechterzijde kunnen de staafeigenschappen van de aangeklikte
staaf naar een aantal andere staven worden gekopieerd.
M.b.v. de knop
kan deze gekozen staaf worden
onderverdeeld in verschillende delen
Zie voor verder informatie ook: Invoer staafeigenschappen 3D

Grafische generatie 3D geometrie d.m.v. 2D
raamwerken
Met behulp van de knop
wordt een grafisch 2dimensionaal invoerscherm geopend.
Hierin kan op een grotendeels gelijke wijze als bij plot Geometrie (2D)
beschreven een 2-dimensionaal portaal op grafische wijze worden
ingevoerd; welke vervolgens in de 3-dimensionale ruimte op een
bepaalde afstand en richting in meervoud kan worden gegenereerd.
Achter elkaar kunnen verschillende 2D vormen m.b.v. de knop
worden binnengehaald en in de 3 dimensionale ruimte
worden geplaatst.
Hoewel het een 2D geometrie betreft moet dit niet verward worden met
een echt 2D raamwerk.
Zo zijn de staafeigenschappen en opleggingen gekoppeld aan de aard van
een 3D raamwerk. De 2D geometrie heeft, omdat deze in de 3dimensionale ruimte geplaatst moet worden, dus een 3D karakter.
Het standaard formaat voor deze 2D vormen is *.rp3. De invoer van een
2D vorm kan echter ook via de *.Framework2D extensies plaatsvinden.
Weggeschreven kan echter alleen in *.rp3 formaat.
Deze optie moet beschouwd worden als een gereedschap welke kan
helpen om snel een 3D raamwerk te genereren m.b.v. 2D vormen.
In tegenstelling tot de optie van generatie m.b.v. 2D portalen kunnen hier
niet via een geselecteerd aantal knopen extra verbindende staven tussen
de verschillende 2D vormen worden gegenereerd. De reden hiervan is
dat verschillende 2D vormen in de 3 dimensionale ruimte geplaatst
kunnen worden, waarvan het aantal knopen per 2D vorm kan verschillen.
Betekenis van de knoppen in het 2D grafische invoerscherm
M.b.v. de knop
kan op eenvoudige wijze een aantal knopen
en staven worden gegenereerd volgens een stappenschema of een
cirkelschema.
M.b.v. de knop
kan gebruik gemaakt worden van de
Wizard 2D Vakwerken om in 2D een vakwerk te genereren en
vervolgens naar 3D over te zetten.

In het grafische invoerscherm voor de invoer van 2D-raamwerken
hebben de specifieke snelknoppen de volgende functies:
Als de knop
ingedrukt is kunnen de knoopcoördinaten door klikken
worden ingevoerd.
Als de knop
ingedrukt is kunnen staven worden aangemaakt tussen
aanwezige knopen.
Door de knop
aan te klikken kan een eerder weggeschreven 2Draamwerk worden ingelezen. De bestanden moeten de extensie *.rp3 of
*.Framework2D hebben.
Door de knop
aan te klikken kan een ingevoerd 2D-raamwerk
worden weggeschreven voor later hergebruik. De bestanden moeten
alleen de extensie *.rp3 hebben.
Met behulp van deze knop
worden ingesteld.
Als de knop

de eigenschappen van het tekenraster

ingedrukt is wordt het volgende paneel geopend:

Als vervolgens de knop
ingedrukt is kan door het aanklikken van
een knoop daar ter plaatse een vaste oplegging worden aangemaakt. Bij
een vaste oplegging zijn alle zes vrijheidsgraden gelijk aan nul (de drie
translatie- en de drie rotatievrijheden).
Door dubbel te klikken kan een reeds aangemaakte oplegging weer
worden verwijderd.
Als de knop
ingedrukt is kan door het aanklikken van een knoop
daar ter plaatse een bolscharnier als oplegging worden aangemaakt. Bij
een bolscharnier zijn alleen de drie translatievrijheden gelijk aan nul; de
drie rotatievrijheidsgraden zijn niet verhinderd.
Door dubbel te klikken kan een reeds aangemaakte oplegging weer
worden verwijderd.
Na het invoeren van het 2D-raamwerk dient dit scherm m.b.v. de knop
afgesloten te worden.
Meerdere 2D raamwerken mogen gedefinieerd worden en
achtereenvolgens naar het 3D scherm worden gebracht.
Let op:

De invoer van het 2D raamwerk vindt plaats in een X-Y assenstelsel;
via een drietal rotatiehoeken kan dit 2D raamwerk in de 3D ruimte
(X,Y,Z), volgens de wensen van de gebruiker, worden georiënteerd.
Kopiëren van 2D raamwerk naar het grafische 3D scherm
Na het definiëren van het 2D raamwerk kan m.b.v. de knop
dit 2D raamwerk in de 3-dimensionale ruimte worden
aangebracht.
Door de ingevoerde waarden voor de rotaties rondom de globale X-as, Yas, Z-as en de translaties in X-, Y- en Z-richting krijgt het 2D raamwerk
de gewenste oriëntatie in de 3D ruimte.
Door opnieuw op de van tekst gewijzigde knop
te klikken
wordt van het actuele 2D raamwerk, volgens de ingevoerde oriëntatie
en plaats, een nieuwe 3D representatie gemaakt. Deze actie kan zo
vaak worden als noodzakelijk.
M.b.v. het comboveld
kan gekozen worden bij
welke raamwerk nummer de oriëntatie en/of plaats aangepast moet
worden. Het betreffende raamwerknummer wordt in 3D grafische
scherm in het rood afgebeeld. M.b.v. de knop
wijzigingen daadwerkelijk uitgevoerd.

worden de

M.b.v. het comboveld
kan gekozen worden om
een bepaald 2D raamwerk weer te verwijderen.
Het wijzigen en verwijderen van een bepaald raamwerknummer is
alleen mogelijk zolang dit scherm niet afgesloten is !!!

Wijze van oriëntatie en plaats van het 2D raamwerk in de 3
dimensionale ruimte
Het programma roteert het 2D raamwerk eerst in de oorsprong van het
globale X,Y,Z assenstelsel, daarna worden de noodzakelijk translaties
verwerkt.

Eerst roteren en daarna verwerken van translaties
Rotaties

Rotatie om X-as
Rotatie om Y-as
Rotatie om Z-as
De positieve richtingen van de bovenstaande drie rotatiehoeken volgen
de rechterhand kurkentrekkerregel

De rechtshandige “kurkentrekkerregel” is de regel die dient om de zin
van een rotatievector te bepalen in een rechtshandig of positief
assenstelsel. Plaatst men een kurkentrekker om de as van de rotatievector
en roteert men de kurkentrekker volgens de rotatiezin van deze vector
dan zal de top van de kurkentrekker verschuiven in de zin van de vector.
Bij het gebruik van de rechtshandige kurkentrekkerregel is de rotatie
rondom de Z-as gericht van X- naar Y-as; rotatie rondom de X-as gericht
van Y- naar Z-as; rotatie rondom de Y-as gericht van Z- naar X-as.

Het onderstaande figuurtje met cyclische verwisseling van de letters X,Y
en Z kan als geheugensteuntje functioneren.

Translaties
De translatie van een 2D raamwerk is een stuk eenvoudiger te doorzien
dan de voorgaande rotaties.

Translatie van een object
Hieronder zal het bovenstaande wat verder worden verduidelijkt aan de
hand van enige stappen bij de positionering van een 2D raamwerk in de
3D ruimte:

Het in 2D getekende raamwerk (in het X-Y vlak) met alle rotaties en
translaties op nul gesteld; afgebeeld in de 3 dimensionale ruimte

Het in 2D getekende raamwerk (in het X-Y vlak) om de X-as in 3D over
-90 graden geroteerd; afgebeeld in de 3 dimensionale ruimte

Het in 2D getekende raamwerk (in het X-Y vlak) achtereenvolgens om de
X-as in 3D over -90 graden en om de Z-as over 60 graden geroteerd;
afgebeeld in de 3 dimensionale ruimtet

Het voorgaande raamwerk gekopieerd en langs de Y-as getransleerd;
afgebeeld in de 3 dimensionale ruimte.

Nu tevens ook een translatie in de richting van de X-as; afgebeeld in de 3
dimensionale ruimte.
Nadat het scherm voor het positioneren van 2D raamwerken in 3D
gesloten is, kan het geheel eventueel op een geheel grafische wijze
worden ingevuld door het tekenen van nog ontbrekende staven in het
grafische 3D scherm. Onderstaande figuur geeft hiervan een voorbeeld:

Zie verder ook Invoer via 2D portalen en: plot Geometrie (2D)

Instellen stapgrootte bij het in- en uitzoomen van 3D plots
M.b.v. deze optie kan de stapgrootte bij het in- en uitzoomen van 3dimensionale plots gewijzigd worden.
Dit kan, bij de standaard instelling, behulpzaam zijn als het in- en
uitzoemen te snel of juist te langzaam gaat.
In het scherm Plotgeometrie3D kan m.b.v. de knop
onderstaande scherm worden geopend:

het

De stapgrootte voor de ooghoek is gedefineeerd als: Ooghoek /
Deelfactor.
De deelfactor is de enige invoergrootheid in dit schermpje.
In het scherm Plotgeometrie3D bepaalt de ‘Stapgrootte ooghoek’ hoe
groot de wijziging is per stap verschuiving van de schuifbalk ‘vergroot verklein’:

De schuifbalk ‘vergroot - verklein’ wordt ook automatisch bediend door
het gebruik van het scroll-wiel van de muis.
De gewijzige waarde voor de deelfactor wordt bewaard, zodat bij het
opnieuw opstarten van het programma deze gewijzigde waarde
automatisch wordt overgenomen.

3 Dimensionale grafische weergave

Het camera model
Aan de driedimensionale weergave ligt een zogenoemd camera model ten
grondslag.
De kijker bevindt zich in het oogpunt en zijn blik is gericht op het
kijkpunt; zie onderstaande figuur:

Het is belangrijk dat het kijkpunt in het gebied ligt waar het raamwerk
gepositioneerd is, omdat anders in de lege ruimte wordt gekeken en dus
niets zichtbaar is.
In het camera model is perspectiefwerking opgenomen.
Door de afstand tussen Oogpunt en Kijkpunt zeer groot te maken
verdwijnt deze perspectiefwerking vrijwel. Dit komt overeen met het
gebruik van een telelens op een camera.
Als de afstand tussen Oogpunt en Kijkpunt klein wordt genomen is een
zeer sterke perspectiefwerking aanwezig. Dit komt overeen met het
gebruik van een wijdhoeklens op een camera.

De beeldhoek (zie bovenstaande figuur) bepaalt de kegel waarbinnen
gekeken wordt. Als deze hoek klein wordt genomen is slechts een beperkt
deel van het raamwerk zichtbaar.
Het programma kiest default zodanige waarden voor het Oogpunt,
Kijkpunt en Beeldhoek dat het raamwerk bij benadering beeldvullend in

beeld is, terwijl de perspectiefwerking gering is (grote afstand tussen
Oog- en Kijkpunt).
In onderstaande figuur is weergegeven hoe objecten weergegeven worden
op het af te beelden projectievlak:

Diverse instellingen
Aan de rechterzijde van het scherm kunnen de diverse instellingen van
het camera model worden gewijzigd.
Als de numerieke waarden voor het Kijkpunt, Oogpunt,
Draaiïngsvector en Beeldhoek worden gewijzigd kan door het simpel
klikken met de muis op het tekenvlak de aangebrachte wijzigingen
zichtbaar worden gemaakt. Het kan daarbij voorkomen dat de figuur
helemaal niet meer zichtbaar is, d.w.z. niet meer in beeld is. Door het
aanpassen van de diverse instellingen kan men trachten de figuur weer in
beeld te krijgen. Als het helemaal niet meer lukt dan kan door het
aanklikken van de Default knop de oorspronkelijke instellingen worden
hersteld.

Met behulp van de drie knoppen
kunnen eenvoudig
projecties van het 3-dimensionale raamwerk op respectievelijk het X-Z,
Y-Z en X-Y vlak worden weergegeven.
Met de trackbar
kan naast de directe numerieke invoer op een
handige wijze de Beeldhoek worden gewijzigd.
Met de trackbar
kan naast de directe numerieke invoer op een
handige wijze het Oogpunt worden gewijzigd.
Met deze
vier knoppen kan het raamwerk respectievelijk
stapsgewijs naar links-rechts en naar boven-beneden worden geschoven.
De "Diverse instellingen" blijven bewaard als het grafische scherm
wordt gesloten.

Met behulp van de knop
kan geselecteerd worden welke staven
getoond worden; zie verder ook Selectie staven 3D.

Opties bij het plotten
De opties bij het plotten kunnen worden ingeschakeld via het paneel met
de volgende snelknoppen:
Door op deze knoppenbalk dubbel te klikken kan deze versleept worden
naar een willekeurige positie op het scherm. Het hernieuwd dubbel
klikken heeft tot gevolg dat de oorspronkelijk vorm en positie weer wordt
ingenomen.
Met behulp van
kan ingesteld worden of de staaf- en knoopnummers
ook moeten worden afgebeeld. Ook kunnen de lokale staafassen worden
getoond.
Verder kan hier worden afgekruist of bij het afdrukken op papier de figuur
staand of liggend moet worden afgedrukt.
Het type en grootte van het font kan ook nader worden ingesteld. Dit kan
aardig zijn om een persoonlijk cachet aan de figuren te geven, maar het
kan vooral nuttig zijn bij afdrukken op papier. Niet elke printerdriver
geeft resultaten die voldoende lijken op het resultaat op het beeldscherm.
Door het aanklikken van
wordt de grafiek gekopieerd naar het
klembord van Windows. Hier vanaf kan het dan eenvoudig geplakt
worden naar andere toepassingen; b.v. in een ander document in een
tekstverwerker. Via de knop
bij de in het programma ingebouwde
teksteditor kan een in het klembord opgeslagen tekst of figuur in het
betreffende document worden geplakt (op de plaats van de cursor).
Inzoomen in het beeld kan op als volgt gebeuren:
maak gebruik van
en
om de figuur met een stapgrootte van 1.25
respectievelijk te vergroten en te verkleinen (druk de rechter muisknop in
voor de oorspronkelijke figuur)
Gebruik

om de figuur op de printer te zetten.

Detailinformatie
Afhankelijk van wat tijdens de grafische weergave wordt getoond kan
door het bewegen van de muis naar de betreffende plaats op het scherm
numerieke informatie worden verkregen van de betreffende grootheid.
Deze informatie verschijnt in de vorm van een licht blauw
tekstbalonnetje.

Deze mogelijkheid tot directe numerieke terugkoppeling in het grafische
scherm wordt zowel ondersteund in de weergave van de invoergegevens
(knoopcoördinaten, staafbelastingen en knoopbelastingen) als bij de 3
dimensionale weergave van de rekenresultaten (normaalkrachten,
dwarskrachten, momentenlijnen en vervormingslijnen).
Bij de 3 dimensionale grafische weergave van de invoergegevens is het
ook mogelijk door dubbel te klikken met de muis op de betreffende
grootheid een schermpje te openen waarin de grootheid verandert kan
worden. Als vervolgens dit schermpje getoond wordt is direct het
resultaat van de wijziging(en) in de figuur zichtbaar.
Bij de knoopcoördinaten moet hiertoe op de betreffende knoop dubbel
geklikt worden. Bij de staaf- en knoopbelastingen moet op het uiteinde
van de getoonde pijl worden dubbel geklikt.
Meerdere schermen tegelijk geopend
Het kan handig zijn de volgende schermen tegelijk open te hebben:
Coördinaten knooppunten en/of Ligging staven in combinatie met het
scherm Plot Geometrie
Knoopbelastingen met het scherm Plot Knoopbelastingen
Staafbelastingen met het scherm Plot Staafbelastingen
Wanneer men in het betreffende numerieke invoerscherm een waarde
wijzigt of toevoegd dan is het resultaat hiervan zichtbaar in het grafische
scherm; als de numerieke en grafische schermen tegelijk geopend zijn
worden deze door het programma automatisch gekoppeld.

Plotten verdeling maximale en minimale
spanningen per staaf of de hoeveelheid
berekende wapening; 3 dimensionaal
Met behulp van deze optie kan een plaatje worden gemaakt van de
maximale en minimale spanningen als gevolg van de buigende
momenten in lokale Y- en Z-richting van een enkele staaf.
Als de doorsnede controle plaats heeft volgens Eurocode 2 (beton)
worden hier alleen de berekende hoeveelheden wapening getoond.
Voor een uitleg hoe deze spanningen worden berekend zie verder:
Berekenen buigspanningen
Voor een uitleg hoe de wapening wordt berekend zie verder: Theorie
3D (paragraaf 5)
Let op: bij de uitvoer van de berekende wapening wordt de
verankeringslengte niet in rekening gebracht.
4
Door het aanklikken met de muis van de tabbladen aan de onderzijde van
de figuur kan eenvoudig worden gekozen tussen het betreffende
BASISbelastinggeval of belastingCOMBINATIE.
Het staafnummer kan worden gekozen door het aanklikken van het
betreffende nummer in de aanwezige “drop-down list”.
Het type en grootte van het font kan m.b.v.
nader worden ingesteld.
Dit kan aardig zijn om een persoonlijk cachet aan de figuren te geven,
maar het kan vooral nuttig zijn bij afdrukken op papier. Niet elke
printerdriver geeft resultaten die voldoende lijken op het resultaat op het
beeldscherm.
Door het aanklikken van
wordt de grafiek gekopieerd naar het
klembord van Windows. Hier vanaf kan het dan eenvoudig geplakt
worden naar andere toepassingen; b.v. in een ander document in een
tekstverwerker. Via de knop
bij de in het programma ingebouwde
teksteditor kan een in het klembord opgeslagen tekst of figuur in het
betreffende document worden geplakt (op de plaats van de cursor).
Gebruik

om de figuur op de printer te zetten.

De richting van de lokale staafas (ligging knopen van links naar rechts of
van rechts naar links genummerd) bepaalt ook het teken van bij voorbeeld

de momentenlijn (deze tekenwisseling geldt natuurlijk ook voor de andere
rekenresultaten).
Waarschuwing !!
Het eenvoudig veranderen van de staafrichting door knoop i en knoop j
om te verwisselen heeft tot gevolg dat de lokale staafas wordt omgekeerd
in zijn positieve richting. De “BOVEN- en ONDER”zijde wordt dan ook
omgewisseld. De tekens van de moment-, dwarskracht- en
normaalkrachtlijnen krijgen bij omkering van het lokale assenstelsel een
ander teken. Zie ook: Lokale assenstelsel

Weergave totale ‘Von Mises’ spanningen; (alleen 3D)
Indien bij Sterkte (1) voor de betreffende staaf gekozen is voor een
elastische spannings berekening dan kan als extra de totale spanning
volgens het ‘Von Mises’ criterium worden afgebeeld.
Dit is alleen van toepassing als torsie schuifspanningen in de betreffende
staaf aanwezig zijn.
Daartoe moet allereerst bij Sterkte (1) voor ‘Tors. Weerst. mom’ een
waarde > 0 te worden ingevoerd.

Tevens dient er een torsiemoment voor de betreffende staaf te zijn
berekend.
Als aan deze 2 voorwaarden voldaan is, wordt de knop
getoond; anders is deze knop onzichtbaar.

De rode lijn geeft de berekende torsiepanningen weer
Indien de knop
wordt ingedrukt worden de ‘Von
Mises’ spanningen afgebeeld; zie onderstaand voorbeeld:

De buig- en torsiespanningen worden gecombineerd volgens het Von
Mises criterium:
met
= equivalente Von Mises spanning
= buigspanning (incl. normaalspanning)
t = torsiespanning

Een raamwerk aangemaakt m.b.v. wizard Balkrooster EN PlaatBalkrooster benadering (alleen 3D)
Indien gebruik gemaakt is van de schematisatie van een plaat d.m.v. een
balkrooster alleen dan is het onderstaande pop-up paneel beschikbaar:

Voor de plaatmomenten Myy,plaat in de locale Y-richtingen van de
diverse staven worden, bij de plaat-balkrooster benadering, de
plaatmomenten op de volgende wijze berekend:

met
γ = dwarscontractiecoëfficiënt (Poisson constante)
Door het afvinken van het vakje
worden de
dwarskrachten in lokale Z-richting, de wringmomenten rondom de
lokale X-assen, de buigmomenten rondom de lokale Y-assen en de
wapening rondom de lokale Y-assen per eenheid van breedte afgebeeld.
Door het afvinken van het vakje
worden de
dwarskrachten in lokale Z-richting, de wringmomenten rondom de
lokale X-assen, de buigmomenten rondom de lokale Y-assen en de
wapening rondom de lokale Y-assen afgevlakt.
In een plaat heeft de krachtsverdeling over de knopen heen een continu
verloop.
Bij de benadering van een plaat m.b.v. een balkrooster ontstaan sprongen
in de momenten t.p.v. aansluitende staven over de knopen heen. Dit als
gevolg van aanwezige wringingmomenten in aansluitende loodrechte
staven.
In het onderstaand getoonde voorbeeld geldt dan: Tb3=Mb1-Mb2

M.b.v. deze optie wordt de momentenverdeling continu gemaak: Mb =
(Mb1+ Mb2)/2.
Door het afvinken van het vakje
kunnen de
wapeningsmomenten in de lokale Y-richting worden afgebeeld.

In de wapeningsmomenten zijn zowel het buigende en het wringmoment
als volgt verwerkt (Wood en Armer methode):
Indien

geldt:

Waarbij ± staat voor het in ongunstige zin ‘optellen’ van de waarden,
opdat in absolute zin de maximale waarde voor Myy_wap wordt
verkregen.
Indien het vakje
niet is aangevinkt geldt Myy_wap
= Myy
Opmerking 1:
De hoeveelheid benodigde wapening wordt alleen berekend als bij
Staafeigenschappen voor het berekenen van wapening is gekozen. Hiebij
wordt alleen NEN-EN 1992-1-1 (Eurocode) ondersteund.
Opmerking 2:
Indien de wapeningsmomenten bij deze optie m.b.v. de Plaat-Balkrooster
benadering verschoven dienen te zijn dat dient het vakje
in het scherm Staafeigenschappen
3D/Sterkte(1)/EC2 wapening ook aangevinkt te zijn.
Opmerking 3: Indien het raamwerk gegenereerd is mb.v. de PlaatBalkrooster benadering EN voor het geval de dwarscontractie coëfficiënt
<> 0 is EN het vakje
is aangevinkt worden ook
diagonale staven gegeneerd. Deze zijn echter alleen bedoeld om de
stijfheid van de plaat beter te benaderen. Deze diagonale staven worden
echter verder niet gebruikt en zijn hier dan ook niet toegankelijk.

Aardbevingsbelasting (alleen 3D)
Indien een aardbevingsbelasting is ingevoerd dan worden de
uitvoergegevens bij het laatste BASISbelastinggeval samengesteld
volgens de ‘Complete Quadratric Combination’ (CQC) methode; zie ook
Achtergrond theorie 3D (paragraaf 7)

De uitvoer m.b.v. de CQC methode betreft absolute piekwaarden, d.w.z.
de tekens van de grootheden zijn verdwenen (alleen positieve waarden).
Zie verder ook: plotten krachtsverdeling totale raamwerk of plotten
COMBINATIEstaaf

Selectie BASISbelastinggevallen of
belastingCOMBINATIES

Met behulp van dit scherm wordt d.m.v. radioknoppen ingesteld of dat
een selectie uit de BASISbelastinggevallen of uit de
belastingCOMBINATIES gemaakt moet worden.
Vervolgens moet dan ingevoerd worden welke belastingnummers tot de
selectie behoren.
Bij default zijn resp. alle aanwezige BASISbelastinggevallen of
belastingCOMBINATIES geselecteerd.
De selectie wordt samengesteld uit een aantal willekeurige
belastingnummers.
Dit kan gebeuren door elk belastingnummer op te geven; de
belastingnummers gescheiden door komma’s en/of een range van
belastingnummers op te geven, gescheiden door een liggend streepje (het
min teken).
Voorbeeld
Invoer:
3,5-7,2,9-12
Met als resultaat dat de selectie bestaat uit de volgende van de
belastingnummers:
3,5,6,7,2,9,10,11,12
Zie ook: Omhullenden per staaf

Snapgrootte
Onder “snapgrootte” wordt de straal verstaan waarbinnen geklikt moet
worden om een beeldelement (knoop, staaf e.d.) te herkennen. Als buiten
deze straal wordt geklikt met de muis wordt niets herkend.
Het raster kan ook worden uitgeschakeld, waarmee de hulp van de
“meetlat” verdwijnt.

Berekening van Eigenfrequenties; 3
dimensionaal
Het programma kan de Eigenfrequenties van een raamwerk met vaste
staafverbindingen (geen scharnieren) bepalen.
Het programma neemt hierbij naast de translatie traagheid ook de
invloed van rotatie traagheid mee (“consistente massa matrix”). Dit
houdt in dat naast een deel van de massa van de staaf ook de
bijbehorende rotatietraagheidsmomenten van dat deel van de staaf naar
de betreffende knoop wordt getransformeerd.
De trillingsvormen worden bepaald t.o.v. de vrijheidsgraden in de
opgegeven knopen. Wil men meer gedetailleerde informatie tussen de
knopen, dan kunnen de staven worden opgedeeld in meerdere staven
door het aanbrengen van “dummy” tussenknopen.

Voor b.v. de eenvoudige uitkragende staaf kan de rekennauwkeurigheid
en het aantal te berekenen verschillende eigentrillingsvormen vergroot
worden door het aanbrengen van extra “dummy”.knopen.
Het verplaatsingsveld loodrecht op de staafas tussen twee knopen is een
derde graads kromme, waardoor een vloeiend verloop van de
verplaatsingen wordt verkregen.

De berekende eigenvectoren zijn genormeerd op een maximale waarde
van “1”.
De werkelijke waarde is dus op een constante na bepaald; de
trillingsvorm is alleen vastgelegd.
zie verder ook:
Gecontreerde massa3D
Plotten Eigenfrequenties3D
Animatie Eigenfrequenties3D
Theoretische achtergronden3D

Afbeelding vervormingstoestand bij ‘Algemene
geïntegreerde methode’; 3 dimensionaal
Indien in de schermen bereikaar via Berekening spanningen en/of eenheidscontroles (derde blad)
het het afkruisvakje

is afgevinkt dan wordt de knik- en

kipcontrole volgens de ‘algemene geïntegreerde methode’ uitgevoerd.
Introductie
Als een constructie ruimtelijk (3D) is werken alle elementen samen. Ze beïnvloeden en
ondersteunen elkaar. Bij die situatie is het erg moeilijk om te bepalen wie het ondersteunende dan
wel het gesteunde element is.
Het is onmogelijk om direct hun effectieve kniklengten te berekenen. Deze lengten worden
gebruikt in de klassieke vergelijkingen van normen om elementen op het verlies van stabiliteit te
controleren.
De ‘algemene geïntegreerde methode’ is een zeer krachtig instrument om ruimtelijke structuren
op het lokale en/of algemene verlies van stabiliteit te controleren.
Deze methode isoleert de staven en scheidt de pure knikvormen niet meer. Het beschouwt in
plaats daarvan het complexe systeem van krachten in een staaf en evalueert de geschikte
samengestelde knikvormen van het gehele raamwerk.
De methode is gebaseerd op de berekening van de vermenigvuldigingsfactor αult,k voor de
ontwerpbelasting en de kritische vermenigvuldigingsfactor αcr,op. De αult,k
vermenigvuldigingsfactor is gerelateerd aan de weerstand van de kritische (meest belaste)
doorsnede van de constructie, terwijl de αcr,op als vermenigvuldigingsfactor verbonden is met de
elastische globale stabiliteit van de gehele constructie. Het belangrijkste punt van de werkwijze is
echter de stabiliteit analyse, die ook een analyse van de kipstabiliteit moet bevatten.
De grootte van αcr,op wordt op dit scherm ook weergegeven.

Voor meer theoretische achtergronden bij de ‘algemene geïntegreerde methode’
zie theorie_Elastisch, theorie_EC3 of theorie_EC5.

De vervormingstoestand bij instabiliteit van het raamwerk wordt bepaald
door de niet-lineaire effecten van de aanwezige normaalkrachten in de
diverse staven; zie verder GeometrischNietLineaireMatrix
Grafische afbeelding
In dit grafische scherm kan voor elk BASISbelastinggeval of belastingCOMBINATIE de
vervormingstoestand worden getoond behorende bij de laagste berekende Eigenwaarde van de
gehele constructie (Eigenvectoren).

Alleen de vorm van de figuur is van belang, de waarden zijn zowel in grootte als teken
onbepaald. Dit is zo omdat op het punt van bezwijken, als gevolg van geometrische nietlineariteit, de grootte van de verplaatsingen onbepaald is.
Als het m.b.v. de knop

geopende scherm het afkruisvakje

is aangevinkt

dan wordt ook de numerieke waarde van de rotatie om de lokale staafassen getoond (rondom
lokale X-richting).
Als een staaf of staven loodrecht op hun sterke as zijn verplaatst en tevens een hoekverdraaiing
hebben ondergaan dan is sprake van kip; zonder hoekverdraaiing is het knik.

Geroteerde en verplaatste bovenregel: kip
verplaatste bovenregel: knik

Niet geroteerde en

M.b.v. de radioknoppen

kan gekozen worden of een

BASISbelastinggeval of een belastingCOMBINATIE moet worden afgebeeld.

M.b.v.

kan de afbeelding worden geschaald.

Zie verder ook: enkele voorbeelden voor de bepaling van de stabiliteit volgens de algemene
geïntegreerde methode

Hoofdmenu Initialisatie; 2 en 3 dimensionaal
Zie ook: Nieuw probleem en Voorbeeld initialiseren

Foutmeldingen en/of waarschuwingen voor start
berekening

Het programma voert een eindcontrole op de ingevoerde gegevens
voordat de berekening wordt gestart.
Dit kan leiden tot het tonen van fouten en/of waarschuwingen.
Voor het geval dat alleen waarschuwingen worden getoond kan de
berekening niettemin worden gestart (blauw gekleurde tekstregels voor
waarschuwingen).
Voor het geval 1 of meer foutmeldingen worden getoond (rood gekleurde
tekstregels voor foutmeldingen) kan de berekening NIET worden gestart.
Dit omdat een berekening dan niet zinvol is en/of zelfs onmogelijk is.
De grootte van dit scherm kan gewijzigd worden.
Zie verder ook:
Controle van de realiteitszin van de invoergegevens
Hulp 2-of 3 dimensionaal RAAMWERKprogramma index

Achtergrond werkblad
Met behulp van deze optie kan op het werkblad van het programma een
figuur als achtergrondbehang worden ingesteld.
Er zijn wat soort bitmap betreft vier mogelijkheden:
1. Schoon werkblad; d.w.z. een egale achtergrond zonder bitmap.
2. Standaard bitmap; voorstellende een klein geschematiseerd
raamwerk
3. Inlezen van een willekeurige figuur. Dit is in vele grafische formaten
mogelijk. De gebruiker kan hiermee zelf bepalen wat hij wil zien.
4. Een default (standaard) achtergrond; welke om het uur van beeld
verandert (Vermeer en van Gogh)
5. De achtergrond van het werkblad is gelijk aan het momentane
Windows wall paper.
Hint: met behulp van de link Ga op ontdekkingsreis over de wereld,
foto na foto | Bing Wallpaper (microsoft.com) kan door een download
van ‘Bing Wallpaper’ automatisch elke dag een nieuwe achtergrond
getoond worden.
Het eenmaal ingestelde werkblad wordt bewaard, zodat bij herstarten van
het programma automatisch het werkblad wordt getoond zoals dit de
laatste keer is ingesteld.

Hoofdmenu Opties
Taalkeuze
Tips bij starten
Tips van de dag
Toolbar aanwezig
Achtergrond Werkblad
Ander uiterlijk (skins)
Windows Calculator
Aanpassen formaat schermen
Open Numeriek plus Grafisch scherm
Printerinstellingen
Metafile formaat kopiëren KLEMbord
Bedrijfslogo
RTF of ASCII formaat bij numerieke uitvoer
Gebruikte eenheden
Uitvoer formaat
Instellen externe programma's als interface
Automatische versiecontrole
Hulp 2-of 3 dimensionaal RAAMWERKprogramma index

Tonen waarden staafbelastingen
getransformeerd naar primaire
knoopbelastingen; 3 dimensionaal
In dit scherm worden voor educatieve doeleinden de numerieke waarden,
afgeleid van de staafbelastingen, voor de primaire knoopbelastingen
getoond.

De aanwezigen staafbelastingen moeten naar equivalente primaire
knoopbelastingen worden getransformeerd, omdat de diverse graden van
vrijheid geconcentreerd geconcentreerd zijn ter plaatse van de knopen.
Deze krachten worden opgeteld bij eventueel aanwezig knoopbelastingen;
opgenomen in de krachtsvector ke
Daartoe worden de knopen in gedachten compleet vastgehouden (denk
ook aan de ouderwetse handmethode Cross) en de krachtswerking aan de
beide uiteinden van de staven bepaald.

Equivalente knoopbelastingen overeenkomstig het locale
staafassenstelsel

Equivalente knoopbelastingen overeenkomstig het globale systeem
assenstelsel

Met behulp van
kan de weergave, van de naar
knoopbelastingen getransformateerde staafbelastingen, respectievelijk
t.o.v. de locale staafassen of t.o.v. het globale systeem assenstelsel
getoond worden.
De knoopbelastingen worden m.b.v. de bekende “vergeet mij nietjes”
vanuit de staafbelastingen berekend (primaire knoopbelastingen).
Daarbij wordt de aard van de staafaansluiting aan de knoop in rekening
gebracht; zoals scharnieren en verende staafaansluitingen

Voorbeelden van enige “vergeet mij nietjes”

Zie verder ook:
Educatief staafmatrix
Educatief systeemmatrix
Educatief krachtvector
Educatief verplaatsingsvector

Berekening van de wapening van betonnen
staven volgens NEN 6720 (VBC 1995); 2
dimensionaal
Uitgangspunten
Bij de berekening wordt standaard uitgegaan van de uitgangspunten en
schematisaties van “Voorschriften Beton, Constructieve eisen en
rekenmethoden (VBC 1995) NEN 6720”
Het rekenmodel is gebaseerd op een rechthoekige betondoorsnede in
combinatie met als belasting een normaalkracht en moment. De wapening
kan zowel aan de onderzijde als de bovenzijde van de staaf worden
berekend. De wapening moet geschematiseerd worden tot per zijde één
laag. Het effect van drukwapening wordt niet meegenomen. Zie verder
ook: Achtergronden theorie
Voor internationaal gebruik is het echter mogelijk de materiaalfactoren
overeenkomstig de locale voorschriften aan te passen; zie onderstaand
scherm:

Door het aanklikken van de knop
worden de
materiaalfactoren volgens de VBC 1995 (NEN 6720) automatisch
ingevuld.
De onder de invoervakjes vermelde tekst: C1, C2, C3, C4, C5, C6 en C7,
dient alleen als een label voor de diverse constanten; hetgeen bij de

uitvoer weer vermeld wordt.
Het programma verwerkt zelf de partiële materiaalfactoren; zie hier
onder:
Beton:
Druksterkte

met:
= karakteristieke kubusdruksterkte (b.v. B 35)
= materiaal factor = 1.2
= rekenwaarde voor de betondruksterkte [N/mm2] of [lb/in2]
Treksterkte

= materiaal factor = 1.4
= rekenwaarde voor de betontreksterkte [N/mm2] of [lb/in2]
Schuifsterkte
Ten behoeve van berekening van de eventueel benodigde
dwarskrachtwapening dienen de volgende grootheden te worden
ingevoerd:

Wapeningstaal:

Druk- en treksterkte

met:
= representatieve trek- druksterkte van het staal
= materiaal factor = 1.15
Zie verder ook:
Achtergronden theorie 2D (punt 12.) of Achtergronden theorie 3D (punt
5.)
Partiële materiaalfactoren volgens Eurocode 2
Invoeren van de staafeigenschappen (eerste blad)
Spanningscontrole (tweede blad)
Ontwerpoptie; lijst met profielen waaruit gekozen kan worden (derde
blad)
Dwarskracht vervormingen (vierde blad)
In rekening brengen van plastische scharnieren in de staven (vijfde blad)
Definiëren van een staaf als trekstaaf (zesde blad)

Invoer coördinaten buiten afmetingen van het
profiel
Op dit tabblad worden de coördinaten van het profiel ingevoerd.
Beneden linksonder van het invoergrid moet eerst worden aangegeven
hoeveel coördinaten ingevoerd zullen gaan worden (men kan deze keuze
op elk moment herzien)
Als men daarna het invoergrid aanklikt worden een aantal invoervelden
aangemaakt overeenkomende met het aantal in te voeren profielcoördinaten.
Het profiel moet worden samengesteld uit een aantal rechte lijnen die de
diverse hoekpunten met elkaar verbinden.
De coördinaten van de diverse hoekpunten moeten in een X-Y
assenstelsel worden vastgelegd.
De X-as is naar rechts geöriënteerd; de Y-as naar beneden. Kiest men de
Y-as andersom, dan wordt het
profiel ondersteboven geplot.
De waarden van de X en Y-coördinaten mogen zowel positief als
negatief zijn.
De diverse hoekpunten van het profiel moeten aansluitend worden
ingevoerd; anders weet het programma niet welke hoekpunten met elkaar
verbonden moeten worden.
De plaats waar de nummering van het eerste hoekpunt begint is
willekeurig.
De richting waarin de diverse knooppunten worden genummerd mag ook
willekeurig zijn.
De richting van de nummering mag zowel tegen de klok in als met de
klok mee ingevoerd zijn; het programma accepteert beide richtingen.

Het profiel hoeft niet gesloten worden genummerd (het eerste en laatste
punt dezelfde X- en Y-coördinaten); het mag echter wel. Het rekenhart

heeft wel een gesloten figuur nodig. Het programma zorgt er ongeacht de
vraag wat de gebruiker heeft ingevoerd voor dat het profiel gesloten is.
Zo nodig wordt door het programma één extra punt toegevoegd, waarvan
de coördinaten gelijk zijn aan die van het eerste punt. In de bovenstaande
figuur houdt dit in dat een zevende hoekpunt door het programma wordt
gegenereerd met gelijk coördinaten als punt 1.
Men moet dus niet verbaast zijn als er een extra coördinaat uit "het niets"
verschijnt.
Verder moet er op worden gelet dat de rechten die de zijkant van het
profiel beschrijven elkaar niet kruisen tussen de hoekpunten in; zie
onderstaande figuur:

Dit scherm ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit.
Voor de invoer van de gat(en) gelden gelijksoortige principes van invoer;
zie ook: Coördinaten gat(en)
Zie verder ook:
Inhoudsopgave
Prandtl zeepvlies analogie

Nieuw profiel
Met behulp van deze menukeuze worden alle variabelen in het geheugen
geïnitialiseerd. Het eventueel aanwezige profiel wordt uit het RAM
geheugen gewist (niet van de harde schijf), opdat met een schone lei kan
worden begonnen met de invoer van een nieuw profiel. De gebruiker
wordt om een bevestiging gevraagd.
Zie ook:
Coördinaten buitenafmetingen
Coördinaten gat(en)
Inhoudsopgave

Inlezen bestand
Met behulp van deze menukeuze kan een reeds bestaand probleem
worden ingelezen.
De standaard extensie van de databestanden is "DSI".
Aanbevolen wordt hier niet van af te wijken, daar men anders snel het
overzicht verliest omtrent de bestanden die geschikt zijn om door dit
programma te worden ingelezen.
Zie ook:
Coördinaten buitenafmetingen
Coördinaten gat(en)
Inhoudsopgave

Bewaar bestand
Met behulp van deze menukeuze kan een probleem worden
weggeschreven onder een reeds bekende naam (zonder dialoogvenster).
Is er nog geen naam bekend dan wordt deze via een dialoogvenster
alsnog gevraagd.
De standaard extensie van de databestanden is "DSI".
Aanbevolen wordt hier niet van af te wijken, daar men anders snel het
overzicht verliest omtrent de bestanden die geschikt zijn om door dit
programma te worden ingelezen.
Op het moment dat een berekening wordt uitgevoerd wordt door het
programma zekerheidshalve deze functie uitgevoerd; zonder dat in het
algemeen de gebruiker dit merkt
Zie verder ook:
Coördinaten buitenafmetingen
Coördinaten gat(en)
Inhoudsopgave

Bewaar bestand Als…..
Met behulp van deze menukeuze kan een profiel worden weggeschreven
onder een nog te bepalen naam; Hiertoe verschijnt er een dialoogvenster.
De standaard extensie van de databestanden is "DSI".
Aanbevolen wordt hier niet van af te wijken, daar men anders snel het
overzicht verliest omtrent de bestanden die geschikt zijn om door dit
programma te worden ingelezen.
zie verder ook:
Coördinaten buitenafmetingen
Coördinaten gat(en)
Inhoudsopgave

Starten van de berekening
Met behulp van deze menukeuze (of knop op de toolbar) wordt de
berekening van de doorsnedegrootheden gestart.
Als de berekening klaar is (en dat gaat zeer snel) wordt een venster
geopend met daarin de uitvoer van de berekening weergegeven.
De tekst is geladen uit een bestand met de door de gebruiker gekozen
naam van het probleem; maar nu echter met de extensie "DSU".
Vanuit dit editorscherm kan het bestand via de knop
naar de printer
worden gestuurd. Met behulp van de knop
kunnen de papiermarges
e.d. worden ingesteld. Deze instellingen blijven behouden; ook als de
computer wordt uitgezet. De diverse pagina's worden op papier
genummerd.
Verder is een volwaardige editor ingebouwd met diverse functies, welke
hier niet verder beschreven zullen worden (moeten voor zichzelf
spreken).
Hoe zijn de doorsnedegrootheden gedefinieerd.

Algemeen uitgangspunt is dat de grootheden gedefinieerd zijn als te
draaien om een as.
Dit levert de volgende formules op:
Het statisch moment Sx is gedefinieerd als: Sx = A * ex
Het statisch moment Sy is gedefinieerd als: Sy = A * ey
Het traagheidsmoment Ixx (ook kwadratisch oppervlaktemoment
genoemd) is gedefinieerd als: Ixx = Ixxzw + A*ex^2
Het traagheidsmoment Iyy (ook kwadratisch oppervlaktemoment
genoemd) is gedefinieerd als: Iyy = Iyyzw + A*ey^2
Het centrifugaalmoment Ixy is gedefinieerd als: Ixy = A*ex*ey
met A = oppervlak van het profiel
ex = afstand zwaartepunt profiel t.o.v. x-as

ey = afstand zwaartepunt profiel t.o.v. y-as
Ixxzw en Iyyzw eigen traagheidsmomenten t.o.v. zwaartepunt van het
profiel.
Nadere informatie betreffende de bepaling van de
hoofdtraagheidsmomenten en de weerstandsmomenten:
In bovenstaande figuur hebben de getoonde X-as en Y-as betrekking op
de beide assen gebruikt voor de invoer van de coördinaten.
Voor symmetrsche profielen vallen die assen qua richting samen met die
van de hoofdassen (als alfa = 0 graden)
T.o.v. deze beide hoofassen worden de beide Hoofdtraagheidsmoment I
1 en I2 berekend.
Voor de berekende weerstandsmomenten worden de vier uiterste
afstanden aan de omtrek van het profiel langs deze twee hoofdassen
bepaald (dI1,boven, dI1,onder, dI2,boven en d2,onder).
De grootte van het weerstandsmomenten zijn dan eenvoudig gelijk aan:
WI1,boven = I1/dI2,boven; WI1,onder = I1/dI2,onder; WI2,boven = I2/dI1,boven
en WI2,onder = I2/dI1,onder
met:
‘boven’ in de positieve richting van de betreffende hoofdas; ‘onder’ in de
negatieve richting van de betreffende hoofdas;

Of als voorbeeld voor een hoekprofiel:

Hieronder treft u een voorbeeld aan van de uitvoer van een relatief
eenvoudig probleem:

****

D O O R S N E D E -- G R O O T H E D E N ****

Datum is: 4-4-2019
Bewaard onder: C:\Mechanical
Programs\Examples\ExamplArbitrayShape.DSU

-- INVOERGEGEVENS -Dit is een grillig gevormd voorbeeld, met 2 gaten
erin
Het geeft een idee van de mogelijkheden van het
programma
Coördinaten t.o.v. referentie-assenstelsel
PROFIELcoördinaten
Nummer

Z-Coördinaat

Y-Coördinaat

[mm]

[mm]

[-]

------------------------------------1

6,000E+01

1,200E+01

2

2,000E+01

2,200E+01

3

2,700E+01

5,600E+01

4

3,000E+00

5,600E+01

5

1,400E+01

1,050E+02

6

5,300E+01

1,200E+02

7

8,200E+01

1,000E+02

8

8,200E+01

7,400E+01

9

1,050E+02

7,400E+01

10

1,200E+02

2,200E+01

11

6,000E+01

1,200E+01

Gatnummer: 1
GATcoördinaten
Nummer
[-]

Z-Coördinaat

Y-Coördinaat

[mm]

[mm]

------------------------------------1

5,400E+01

2,800E+01

2

5,100E+01

4,600E+01

3

8,700E+01

5,400E+01

4

8,400E+01

2,900E+01

5

5,400E+01

2,800E+01

Gatnummer: 2
GATcoördinaten
Nummer

Z-Coördinaat

Y-Coördinaat

[mm]

[mm]

[-]

------------------------------------1

3,200E+01

7,300E+01

2

2,200E+01

9,400E+01

3

6,000E+01

9,000E+01

4

3,200E+01

7,300E+01

-- UITVOERGEGEVENS --- R E S U L T A T E N t.o.v. ZWAARTEPUNT van profiel -Zwaartepunt van het profiel t.o.v. referentie-assenstelsel:
Afstand in Z-richting [mm] =

58,615

Afstand in Y-richting [mm] =

61,821

De hoofdrichting van de traagheidsmomenten maakt een hoek 'alfa'
met de Z-as
van het referentie-assenstelsel.

Alfa =

42,989 graden.

Grootheden ten opzichte van de hoofdrichtingen (I1- en I2-as):
Oppervlak profiel

[mm2] = 7,02550E+03

Hoofdtraagheidsmoment

Iyy(I1) [mm4] = 3,76349E+06

Hoofdtraagheidsmoment

Izz(I2) [mm4] = 7,00972E+06

Weerstandsmoment Wy BOVEN (I1) [mm3] = 6,06955E+04
Uiterste vezel BOVEN (I2)

[mm]

= 6,20060E+01

Weerstandsmoment Wy ONDER (I1) [mm3] = 5,30186E+04
Uiterste vezel ONDER (I2)

[mm]

= 7,09842E+01

Weerstandsmoment Wz BOVEN (I2) [mm3] = 1,62492E+05
Uiterste vezel BOVEN (I1)

[mm]

= 4,31389E+01

Weerstandsmoment Wz ONDER (I2) [mm3] = 1,26534E+05
Uiterste vezel ONDER

(I1)

[mm]

= 5,53981E+01

-- R E S U L T A T E N t.o.v. referentie-assenstelsel (X=0,Y=0) -Statisch moment

Sz

[mm3]

= 4,11798E+05

Statisch moment

Sy

[mm3]

= 4,34321E+05

Traagheidsmoment

Iyy

[mm4]

= 2,96379E+07

Traagheidsmoment

Izz

[mm4]

= 3,21227E+07

Centrifugaalmoment Izy

[mm4]

= 2,54576E+07

-- R E S U L T A T E N -*** t.o.v. assenstelsel // referentie-assenstelsel met de oorsprong in
het zwaartepunt van het profiel.
Traagheidsmoment

Iyy

[mm4]

= 5,50044E+06

Traagheidsmoment

Izz

[mm4]

= 5,27277E+06

Centrifugaalmoment Izy

[mm4]

=-1,61912E+06

** Einde berekening

Opmerking:
Bij het bepalen van de uiterste vezelafstanden en daarmee ook de grootte
van de berekende weerstandsmomenten wordt alleen naar de
buitenafmetingen van het profiel gekeken. In het geval een opgegeven

gat een deel van de buitenkant van het profiel afsnijdt wordt hier geen
rekening mee gehouden.
zie ook:
Coördinaten buitenafmetingen
Coördinaten gat(en)
Inhoudsopgave

Einde
Met deze menukeuze (of knop op de toolbar) wordt het programma
beëindigd.
Zekerheidshalve wordt door het programma om een bevestiging
gevraagd
Zie ook:
Coördinaten buitenafmetingen
Coördinaten gat(en)
Inhoudsopgave

Invoer geometrie van het profiel

In dit invoerscherm worden alle benodigde gegeven in gevoerd.
Naast dit scherm is het mogelijk het grafische scherm te openen, zie ook:
Plotten geometrie profiel
Door het gelijktijdig geopend hebben van het numerieke en grafische
scherm aan te klikken kan direct visueel worden gecontroleerd wat de
gevolgen zijn van een gewijzigde numerieke invoer.
M.b.v. de knop
kunnen snel coördinaten worden
gegenereerd van een aantal eenvoudige profielen.
Zie voor hetgeen wordt uitgevoerd verder: Starten berekening

Op het scherm treft u een drietal tabbladen aan de bovenzijde aan die
toegang geven tot onderstaande invoermogelijkheden:
Zie ook:
Prandtl zeepvlies analogie
Coördinaten buitenafmetingen
Coördinaten gat(en)
Inhoudsopgave

Plotten van de geometrie van het profiel
Op dit scherm wordt het ingevoerde profiel (al of niet met gat(en))
afgebeeld; zie als voorbeeld onderstaande figuur:

Na het uitvoeren van de berekening
numeriek en grafisch getoond:

worden de rekenresultaten

Grootheden ten opzichte van de hoofdrichtingen (I1- en I2-as):
Oppervlak profiel

[m2] = 7,02550E-03

Hoofdtraagheidsmoment

Iyy(I1) [m4] = 3,76349E-06

Hoofdtraagheidsmoment

Izz(I2) [m4] = 7,00972E-06

--- Weerstandsmomenten rondom hoofdas I1
Weerstandsmoment Wy BOVEN (I1) [m3] = 8,57813E-05
Uiterste vezel BOVEN

[m]

= 4,38731E-02

Weerstandsmoment Wy ONDER (I1) [m3] = 6,78620E-05
Uiterste vezel ONDER

[m]

= 5,54579E-02

--- Weerstandsmomenten rondom hoofdas I2
Weerstandsmoment Wz BOVEN (I2) [m3] = 9,72838E-05
Uiterste vezel BOVEN

[m]

= 7,20543E-02

Weerstandsmoment Wz ONDER (I2) [m3] = 1,12919E-04
Uiterste vezel ONDER

[m]

= 6,20772E-02

M.b.v. een markering worden de 4 punten getoond welke de grootste afstand hebben tot de 2
berekende hoofdassen.
Deze afstanden worden gebruikt voor de berekening van de weerstandsmomenten (W = I /
afstand).
Door de muis naar één van deze 4 punten te bewegen worden aanvullende gegevens getoond.
De begrippen BOVEN en ONDER zijn als volgt gedefineerd:

Wringtraagheidsmoment
Indien gekozen is voor het berekenen van het wringtraagheidsmoment
dan kan m.b.v. de knop

de

spanningsfunctie worden afgebeeld

Voorbeeld van een spanningsfunctie
Het wringtraagheidsmoment is gelijk aan 2 maal het volume onder de
spanningsfunctie.
Let op
De berekening van het wringtraagheidsmoment kan alleen worden
uitgevoerd als:
- er geen gaten aanwezig zijn
- de doorsnede gearceerd kan worden; zie verder ook invoer Geometrie
van profiel
De knoppen links boven in het scherm hebben de volgende functies:

Inzoomen in het beeld kan gebeuren met behulp van
en
om de
figuur met een stapgrootte van 1.1 respectievelijk te vergroten en te
verkleinen.
(druk de rechter muisknop in voor de oorspronkelijke figuur)
Door het aanklikken van
wordt de grafiek gekopieerd naar het
klembord van Windows. Hier vanaf kan het dan eenvoudig geplakt
worden naar andere toepassingen; b.v. in een ander document in een
tekstverwerker.
Gebruik

om de figuur op de printer te zetten.

Verder zijn twee afkruishokjes aanwezig om respectievelijk het profiel al
of niet beeldvullend te plotten en het profiel al of niet te arceren.
Bij het beeldvullend plotten van het profiel hebben de x- en y-as een
verschillende schaal. Hierdoor wordt de figuur wat vertekend. Zo kunnen
de haakse hoofdassen op de beeldvullende afbeelding niet onder 90
graden worden afgebeeld. Default wordt het profiel niet beeldvullend
afgebeeld.
Als de berekening is uitgevoerd worden de twee hoofdassen ook in de
figuur afgebeeld.
Zie verder ook:
Coördinaten buitenafmetingen
Coördinaten gat(en)
Inhoudsopgave

Invoer coördinaten van gat(en)

In het profiel kunnen één of meer gaten worden opgenomen. Voor het
rekenhart van het programma zijn deze gaten als het ware profielen met
negatieve eigenschappen. Van de eigenschappen van de
buitenafmetingen van het profiel worden de eigenschappen van de
diverse gaten afgetrokken.
In het invoerscherm kan via een "scrollbox' het nummer van het
betreffende gat worden gekozen (default is nr. 1).
Beneden linksonder van het invoergrid moet eerst worden aangegeven
hoeveel coördinaten ingevoerd zullen gaan worden die de geometrie van
het betreffende gat beschrijven (men kan deze keuze op elk moment
herzien)
Als men daarna het invoergrid aanklikt worden een aantal invoervelden
aangemaakt overeenkomende met het aantal in te voeren coördinaten
voor het betreffende gat.

Voor de wijze van invoer van de gaten gelden dezelfde principes als bij
de invoer van de Coördinaten buitenafmetingen
Opgelet !!!
De gebruiker moet zelf opletten dat één of meer gaten niet buiten het
profiel vallen of dat de gaten onderling over elkaar vallen. De grafische
uitvoer is hierbij een handige hulp; zie ook:Plotten Geometrie

In bovenstaande figuur zijn als voorbeeld met cirkels twee conflicterende
gebieden aangegeven. Desalniettemin rekent het programma dit geval
wel door; de uitkomsten zijn echter anders dan de gebruiker
waarschijnlijk heeft bedoeld.
Bij conflictgebied I valt een deel van het onderste gat samen met het
bovenste gat; dit samenvallende gebied wordt als het ware een "dubbel
gat".
Bij conflictgebied II valt een deel van het bovenste gat buiten het profiel;
dit wordt door het programma niet herkend. Het wordt berekend alsof het
wel binnen het profiel valt.
Let op:
Het is als de optie voor de berekening van het wringtraagheidsmoment
is aangevinkt niet mogelijk gaten in te voeren.
Dit scherm ondersteunt ”Undo/Redo” functionaliteit.
Zie ook:
Coördinaten buitenafmetingen
Inhoudsopgave

Keuze kleurenmap voor arceringsdoeleinden
Aan de bovenzijde van verschillende schermen met grafische

weergegeven data kan m.b.v. de knop
een scherm
worden geopend voor de instelling van diverse opties.
Op dit scherm kan de volgende keuzemogelijkheid aanwezig zijn:

Door op de knop
geopend:

te klikken wordt het volgende scherm

Per gekozen optie voor de kleuren map wordt een voorbeeld van het
kleurpalet getoond.
Onder ‘Origineel’ wordt het palette van kleuren getoond zoals dit
oorspronkelijk alleen in het programma geïmplementeerd was.
Door het aanklikken van de radioknop ‘Geselecteerd door gebruiker’
wordt dit scherm als volgt aangevuld:

M.b.v. een viertal dwangpunten wordt door het aanklikken van de knop
wordt een palet gegenereerd en getoond bij ‘Afbeelding
kleurpalet’
De kleur voor de dwangpunten kan op twee verschillende wijzen worden
gekozen:

1.
Door de muiscursor (kruis) te bewegen over de ‘Beschikbare kleuren’
worden onder het actieve dwangpunt in de kleur rood de RGB kleuren
weergeven.
Door te klikken op het kleurenschema van de ‘Beschikbare kleuren’
wordt de keuze voor de kleur voor het actieve dwangpunt genaakt.
Door achtereenvolgens te klikken op de ‘Beschikbare kleuren’ verschuift
het actieve dwangpunt automatisch naar rechts.
Door echter op de numerieke RGB waarde van een dwangpunt te klikken
kan een dwangpunt in een afwijkende volgorde actief worden gemaakt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.
Door op het kleurvlak van het betreffende dwangpunt te klikken opent
zich het onderstaande standaard Windows dialoogscherm:

Het gekozen kleurpalet wordt bewaard.

Achtergronden bij de weergave van de primaire
numerieke rekenresultaten; 3 Dimensionaal
De uitvoer van de primaire rekenresultaten vinden alleen plaats ter
plaatse van de knopen van het raamwerk, omdat de matrix vergelijking
[S].u = k wordt opgelost.
met
[S] = totale stijfheidsmatrix van het raamwerk
u = verplaatsingsvector
k = externe krachtvector
Let op: Naast de primaire rekenresultaten kunnen uitgebreidere
rekenresultaten (post-processing) worden getoond m.b.v. de menuingang ‘Uitvoer’.

Uitvoer van de verplaatsingen per knoop (t.o.v. het globale X-Y-Z
assenstelsel)

Elke knoop heeft in relatie tot de verplaatsingen 6 vrijheidsgraden; zie
onderstaande figuur:

De verplaatingsvector van een knoop wordt als volgt genoteerd:

Voorbeeld van de uitvoer van de verplaatsingen per knoop t.o.v. het
globale X-Y-Z assenstelsel:
** V E R P L A A T S I N G E N t.o.v. GLOBAALassenstelsel **
Knoop nr.
y

Ux

Uy

Uz

[m]

[m]

[m]

phi-x

phi-

phi-z

[graden]

[graden]

[graden]

-------+------------+------------+-----------+-----------+---------+--------1

-1.786E-01

1.031E-05

0.000E+00

-2.697E-04 -9.803E-

9.624E-07

8.540E-03

-2.041E-04

2.395E-

-2.382E-04

8.637E-03

-8.044E-03

7.073E-

5.996E-06

-1.488E-02

-2.041E-04

2.429E-

-3.277E-05

-1.468E-02

-1.499E-02

2.298E-

4.962E-06

-7.893E-02

-2.041E-04

4.549E-

9.084E-05

-7.862E-02

-1.842E-02

4.427E-

5.182E-06

-1.737E-01

-2.041E-04

5.760E-

5.045E-05

-1.733E-01

-2.239E-02

5.668E-

5.139E-06

-2.793E-01

-2.041E-04

5.725E-

02 -3.751E-03
2
02

-1.675E-01
8.241E-04

3

-1.923E-01

04 -4.670E-03
4

-1.563E-01

01 -1.703E-04
5

-1.862E-01

01 -6.353E-03
6
01

-1.451E-01
3.468E-05

7

-1.619E-01

01 -8.065E-03
8

-1.340E-01

01 -7.498E-06
9

-1.304E-01

01 -8.213E-03
10
01

-1.228E-01
1.278E-06

11

-1.035E-01

2.459E-05

-2.788E-01

-2.674E-02

5.654E-

5.150E-06

-3.732E-01

-2.041E-04

4.530E-

01 -6.886E-03
12

-1.116E-01

01 -4.397E-07

Uitvoer van de staafkrachten nabij de knopen (t.o.v. het lokale X-YZ assenstelsel)

M.b.v. de vergelijking ke=Se.ue worden de krachten aan de beide
uiteinden van de staven berekend.
Omdat de krachten t.o.v. het lokale staafassenstelsel worden uitgevoerd
wordt een transformatie van het globale naar het lokale assenstelsel
uitgevoerd (zie voor meer details theorie 3D).
Op een knoop werken zes krachten: puntlasten in X-, Y- en Z-richting
en momenten rondom de X-, Y- en Z-as.
De krachtvector op een knoop wordt als volgt genoteerd:

Een staaf onder druk blijft onder druk staan onafhankelijk van de
nummering van de knopen (hetzelfde geldt ook voor de dwarskrachten
en momenten).

Voorbeeld van de uitvoer van de krachten per staaf, nabij de 2 knopen
aan de beide uiteinden van de betreffende staaf; t.o.v. het lokale X-Y-Z
staafassenstelsel:
** S T A A F K R A C H T E N t.o.v. LOKAALassenstelsel **
Normaal
Buiging

Buiging

Staaf nr.

Knoop nr.

M-y

M-z

[kN.m]

Dwars

Dwars

F-x

F-y

F-z

[kN]

[kN]

[kN]

Wringing
M-x
[kN.m]

[kN.m]

-------+---------+--------------+----------+----------+---------+----------+--------1
0,000E+00

1

2
1,310E+00

3

3,540E-01

0,000E+00

-1,254E+01

-2,971E-03

3,540E-01

0,000E+00

-2,971E-03

3,540E-01

0,000E+00

-2,971E-03

3,540E-01

0,000E+00

1,099E-02
2

-1,254E+01

1,099E-02
3

2,619E+00

-2,971E-03

0,000E+00
2

1,310E+00

-1,254E+01

-1,254E+01

2,198E-02
3

-6,043E+00

-6,146E-03 -5,236E+00 -2,132E-03

2,803E+00 -1,236E-02
4
6,009E+00
4

-2,533E+00

-6,146E-03

6,464E+00 -2,132E-03

1,973E-02
4

4,119E+01

-3,393E-02 -6,059E+00 -1,379E-03

5,709E+00 -7,672E-02
5
4,617E+00
5
4,617E+00

4,470E+01

-3,393E-02

5,641E+00 -1,379E-03

1,004E-01
5

4,470E+01

3,393E-02 -5,641E+00

1,379E-03

3,393E-02

6,059E+00

1,379E-03

6,146E-03 -6,464E+00

2,132E-03

6,146E-03

5,236E+00

2,132E-03

-2,971E-03 -3,540E-01

0,000E+00

1,004E-01
6

4,119E+01

5,709E+00 -7,672E-02
6
6,009E+00

6

-2,533E+00

1,973E-02
7

-6,043E+00

2,803E+00 -1,236E-02
7
-1,310E+00

8

-1,254E+01

1,099E-02

7
-2,619E+00

-1,254E+01

-2,971E-03 -3,540E-01

0,000E+00

2,198E-02

Verder worden de waarden voor de oplegreacties uitgevoerd georiënteerd
t.o.v het globale assenstelsel.
Het betreft de reactiekrachten werkend op het raamwerk en het totaal is
(natuurlijk) in evenwicht met de ingevoerde koop- en staafbelastingen
(incl. eigen gewicht indien van toepassing).
Zie onderstaand voorbeeld:
** Oplegreacties knopen met voorgeschreven verplaatsingen
(Globaal) **
t.o.v. globale assenstelsel
Knoop nr.
My

Fx

Fy

Fz

Mx

[kN]

[kN]

[kN]

[kN.m]

Mz

[kN.m]

[kN.m]

-------+-------------+----------+------------+----------+---------+--------1
0.000E+00
32
0.000E+00
33
0.000E+00
64
0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

4.554E+04

0.000E+00

0.000E+00

4.555E+04

0.000E+00

0.000E+00 -4.593E-05

4.554E+04

0.000E+00

4.555E+04

0.000E+00

0.000E+00
-2.526E-04
0.000E+00
0.000E+00
2.526E-04

4.593E-05

0.000E+00

-------+-------------+----------+------------+----------+---------+--------Totaal

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

0.000E+00

1.822E+05

0.000E+00

Plakken afbeeldingen tussen de tekst
Naast de numerieke uitvoer van de rekenresultaten kunnen tussen de
tekst ook grafische afbeeldingen worden geplaatst m.b.v. de
onderstaande knoppen:

M.b.v. de knop
ingesteld

kunnen diverse grafische opties worden

Zie verder achtergronden voor opties 3D

Het bovenstaande is dezelfde functionaliteit als bij Plotten
krachtsverdeling per staaf; 3 dimensionaal

De grootte van de geplakte figuren kan als volgt worden aangepast:

Zie verder ook:
Achtergronden numerieke ‘post processing‘ rekenresultaten per staaf 3D
Theoretische achtergronden 3D
Lokaal assenstelsel 3D
Coördinaten knooppunten 3D
Ligging staven 3D

Achtergronden bij de weergave van de
numerieke rekenresultaten per staaf (‘post
processing’); 2 Dimensionaal
Nadat de primaire rekenresultaten zijn uitgevoerd kunnen via ‘postprocessing’ afgeleide numerieke waarden langs de diverse staafassen
worden berekend en uitgevoerd.
Per staaf worden, vanaf beginknoop I richting eindknoop J op gelijke
tussenafstanden, numerieke waarden afgebeeld.
Standaard wordt elke staaf in lengterichting in 200 sneden opgedeeld; dit
is in het algemeen groter dan het door de gebruiker gekozen aantal (voor
de weer te geven waarden).
Dit relatief grote aantal sneden is bedoeld om een vrij nauwkeurige
bepaling van de minima en maxima langs de staafassen mogelijk te
maken.
Als gekozen is voor de afbeelding van de verplaatsingen langs de
staafassen wordt dit aantal verdubbeld tot 400 sneden; dit omdat de
berekende verplaatsingen een hogere nauwkeurigheid vereist.
De weergave van het getal formaat kan ingesteld worden
Onderstaand een voorbeeld van de numerieke uitvoer:
*** Krachtswerking t.o.v. lokale staafas
Doorsnedekrachten van alleen het elastische deel van de ligger (niet t.p.v. excentrische
staafaansluiting)
Spanningen (berekend m.b.v. ELASTISCH weerstandsmoment) groter of kleiner dan
toelaatbaar in rood en schuin afgedrukt.
Staaf Plaats
boven

Normaalkracht

Sp. onder
[m]

[N/mm2]

Dwarskracht

Moment

Sp.

Eenheidscontrole

[kN]
[N/mm2]

[kN]

[kN.m]

[-]

t.o.v. knoop: 3

3
------------+-------------+------------+-----------+-------------+-------------+-----------

0.000E+00

-6.211E-01

-2.029E+00

1.946E+00

6.300E-01
01

1.260E+00
1.890E+00

-1.707E+00

2.520E+00

01

5.670E+00
6.300E+00

2.341E+00

-2.139E+00

1.223E+00

8.711E-

-2.866E+00

-3.540E-01

-3.056E-

-3.594E+00

-2.389E+00

0.0009

-6.211E-01

-1.824E+00

3.001E+00

0.0027

-6.211E-01

2.228E-01

3.203E+00

0.0050

-6.211E-01

-9.539E-01

01

-1.411E+00

-1.788E+00

5.040E+00

2.946E+00

0.0064

-6.211E-01

1.706E+00

2.231E+00

-6.840E-01

-2.281E+00

4.410E+00

1.498E+00

0.0068

-6.211E-01

2.198E+00

7.483E-

4.352E-02

-2.432E+00

3.780E+00

1.058E+00

0.0063

-6.211E-01

2.349E+00

2.226E+00

7.710E-01

-2.240E+00

3.150E+00

-4.693E-

0.0048

-6.211E-01

2.157E+00

-5.733E-01

0.0023

-6.211E-01

1.624E+00

2.953E+00

0.0013

-6.211E-01

-8.311E-01

-2.663E+00

0.0057

-6.211E-01

3.865E-01

01

3.681E+00

1.741E+00

0.0051

Min. normaalkracht: -6.211E-01

Max. normaalkracht: -6.211E-01

Min. dwarskracht:

-3.594E+00

Max. dwarskracht:

3.681E+00

Min. moment:

-2.663E+00

Max. moment:

3.204E+00

Max. spanning boven: 2.349E+00

Max. spanning onder: 1.946E+00

Min. spanning boven:-2.029E+00

Min. spanning onder:-2.432E+00

Maximale waarde Eenheidscontrole:

0.0069

(Maxima en minima gebaseerd op 400 punten langs de staafas)

*** Verplaatsingen langs de staafas
Verplaatsingen t.o.v. locale staafas

| t.o.v. globale assenstelsel

Staaf Plaats

| Verpl. X-richting

Verpl. evenw.

Verpl. loodr.

Verpl. Y-

richting
[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

t.o.v. knoop: 3

3
------------+-----------------+----------------|---------------------+----------------

0.000E+00

-5.737E-04

6.431E-05

-5.737E-04

6.431E-05

6.300E-01

-5.738E-04

7.443E-04

-5.738E-04

7.443E-04

1.260E+00

-5.739E-04

1.480E-03

-5.739E-04

1.480E-03

1.890E+00

-5.740E-04

2.118E-03

-5.740E-04

2.118E-03

2.520E+00

-5.742E-04

2.547E-03

-5.742E-04

2.547E-03

3.150E+00

-5.743E-04

2.701E-03

-5.743E-04

2.701E-03

3.780E+00

-5.744E-04

2.555E-03

-5.744E-04

2.555E-03

4.410E+00

-5.745E-04

2.131E-03

-5.745E-04

2.131E-03

5.040E+00

-5.747E-04

1.489E-03

-5.747E-04

1.489E-03

5.670E+00

-5.748E-04

7.376E-04

-5.748E-04

7.376E-04

6.300E+00

-5.749E-04

4.034E-05

-5.749E-04

4.034E-05

Max. verpl. lokaal evenwijdig: -5.737E-04 | Min. verpl. lokaal evenwijdig: -5.749E04
Max. verpl. lokaal loodrecht:

2.701E-03 | Min. verpl. lokaal loodrecht:

4.034E-

05
Max. verpl. globaal X-richting:-5.737E-04 | Min. verpl. globaal X-richting:-5.749E04
Max. verpl. globaal Y-richting: 2.701E-03 | Min. verpl. globaal Y-richting: 4.034E05
(Maxima en minima gebaseerd op 400 punten langs de staafas)

** OMHULLENDEN van MOMENTEN-,
DWARSKRACHTENen NORMAALKRACHTENverdeling **
Raamwerk 2D
Versie: 10.97
Datum is: 21-4-2017
Dit betreft een relatief eenvoudig raamwerk.
Ten dienste van een verkenning van de mogelijkheden van het programma
Krachtswerking t.o.v locale staafassen
Bewaard onder: Voorbld.RWS

** Omhullende van de volgende BASISbelastingen:
1,2,

Staaf nr.: 3
---------------Plaats

Min.Normkr. Max.Normkr. Min.DWarskr. Max.DWarskr.

Min.Moment
[m]
[kN.m]

Max.Moment
[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN.m]

-----------+-----------+-----------+------------+------------+-----------+--------0.000E+00 -2.848E+01

-6.211E-01

3.681E+00

9.597E+01

-6.211E-01

2.953E+00

8.371E+01

-6.211E-01

2.226E+00

6.535E+01

-6.211E-01

1.498E+00

4.258E+01

-6.211E-01

7.710E-01

2.629E+01

-6.211E-01

4.352E-02

8.382E+00

-6.211E-01

-1.222E+01

-6.840E-01

-6.211E-01

-5.923E+01

-1.411E+00

-6.211E-01

-6.363E+01

-2.139E+00

-6.211E-01

-6.244E+01

-2.866E+00

-6.211E-01

-5.840E+01

-3.594E+00

-9.414E+01 -2.663E+00
6.300E-01 -2.848E+01
-3.758E+01 -5.733E-01
1.260E+00 -3.529E+01
1.058E+00

1.058E+01

1.890E+00 -4.719E+01
2.231E+00

4.420E+01

2.520E+00 -5.330E+01
2.946E+00

6.568E+01

3.150E+00 -6.173E+01
3.203E+00

7.681E+01

3.780E+00 -7.354E+01
3.001E+00

7.552E+01

4.410E+00 -7.895E+01
2.341E+00

4.936E+01

5.040E+00 -7.596E+01
1.223E+00

1.018E+01

5.670E+00 -6.806E+01
-2.968E+01 -3.540E-01
6.300E+00 -5.800E+01
-6.790E+01 -2.389E+00

Spanningen (berekend m.b.v. ELASTISCH weerstandsmoment) groter of kleiner dan
toelaatbaar in rood en schuin afgedrukt.
Plaats

Min.Sp.Boven

Max.Sp.Onder
[m]
[N/mm2]

Max.Sp.Boven

Min.Sp.Onder

Eenheidscontrole

[N/mm2]
[-]

[N/mm2]

[N/mm2]

-----------+--------------+--------------+-------------+-------------+---------0.000E+00 -7.215E+01
6.836E+01

-2.029E+00

1.946E+00

-4.693E-01

3.865E-01

5.541E+00

-1.025E+01

2.984E+01

-3.613E+01

4.546E+01

-5.257E+01

5.321E+01

-6.144E+01

5.146E+01

-6.126E+01

3.157E+01

-4.210E+01

2.536E+00

-1.266E+01

-3.056E-01

2.228E-01

-1.824E+00

1.741E+00

0.2032

6.300E-01 -2.994E+01
2.614E+01

0.0843

1.260E+00
01

7.483E-01

-8.311E-

0.0289

1.890E+00

1.624E+00

-1.707E+00
2.520E+00

0.1018
2.157E+00

-2.240E+00
3.150E+00

0.1481
2.349E+00

-2.432E+00
3.780E+00

0.1731
2.198E+00

-2.281E+00
4.410E+00

0.1726
1.706E+00

-1.788E+00
5.040E+00
01

0.1186
8.711E-01

-9.539E-

0.0357

5.670E+00 -2.669E+01
1.761E+01

0.0752

6.300E+00 -5.454E+01
4.680E+01

0.1536

Maximale waarde eenheidscontroles:

0.2032

(Maxima en minima gebaseerd op 200 punten langs de staafas)

Plakken afbeeldingen tussen de tekst; voor het geval
is ingedrukt
Naast de numerieke uitvoer van de rekenresultaten kunnen tussen de
tekst ook grafische afbeeldingen worden geplaatst m.b.v. onderstaande
knop:

Het bovenstaande is dezelfde functionaliteit als bij Plotten
krachtsverdeling per staaf; 2 dimensionaal

Zie verder achtergronden voor opties 2D
De grootte van de geplakte figuren kan als volgt worden aangepast:

Zie verder ook:
Keuzes bij numerieke uitvoer
Instelling getalformaat
Theoretische achtergronden 2D
Lokaal assenstelsel 2D
Coördinaten knooppunten 2D
Ligging staven 2D

Invoer constante versnellingsbelasting voor een
enkele staaf in 3D
M.b.v. deze ‘wizard’optie kan, met als invoergrootheid een constante
versnelling, een gelijkmatige verdeelde staafbelasting worden
gegenereerd vanuit de bij Staafeigenschappen (1e blad) ingevoerde
waarde voor het oppervlak en soortelijke massa van de betreffende
staaf.
Deze optie is toegankelijk via het scherm Verdeelde staafbelastingen 3D:

Door in dit scherm Verdeelde staafbelastingen 3D met de rechter
muiskkop te klikken op één van cellen getiteld ‘QX-Xas’, ‘QY-Yas’ en
‘QZ-Zas’ wordt onderstaand scherm geopend.

De Staafbelasting = Oppervlak*Soortelijke massa*Versnelling.
M.b.v. de knop
wordt de
gekopieerd naar het
algemene invoerscherm Verdeelde staafbelastingen 3D (voor knoop I en
knoop J wordt dezelfde waarde gecopiëerd).

Sneeuwbelastingen volgens Eurocode 1991-1-3
Met behulp van dit scherm kan de grootte van de sneeuwbelasting
volgens EN 1991-1-3 worden bepaald (S1 of S2)

Als de waarden in de
witte invoervakken
worden gewijzigd worden
de waarden in de licht
blauwe en licht groene
vakken berekend.
Het is ook mogelijk de
waarden direct in de licht
blauwe vakken in te
voeren, waarmee dan de
waarden voor resp. S1 en
S2 worden berekend (het licht groene vak(ken))
Door op de knop
te klikken wordt een copiëerhulp geopend. Dit is
echter alleen beschikbaar voor het 3-dimensionale deel van het
programma; voor het 2-dimensionale deel is alleen “drag and drop”
beschikbaar.

Als alternatief kan ook met ‘drag and drop’ gecopiëerd worden.
In het onderstaande wordt het “dag and drop” gedrag beschreven voor het
3-dimensionale deel van het programma; voor het 2- dimensionale deel
van het programma werkt het op gelijksoortige wijze.
De d.m.v. “drag and drop” gekopieerde sneeuwbelastingen zijn werkzaam
in de negatieve globale Z-richting.
Bij het kopiëren d.m.v. “drag and drop” wordt rekening gehouden met de
oriëntatie van de betreffende staaf. Wanneer de berekende
sneeuwbelasting b.v. gesleept wordt naar een staaf // de globale Z-as
wordt geen sneeuwbelasting gekopieerd.
De berekende sneeuwbelastingen worden bij het kopiëren d.m.v. “drag
and drop” automatisch omgerekend naar een gelijkwaardige belasting
werkend langs de betreffende staafas (in de richting van de negatieve
globale Z-as). Door het vakje met S1 of S2 aan te klikken met de muis en

te slepen met de muis verschijnt de “drag and drop” cursor; zie
onderstaand.

De “drag and drop” cursor kan vervolgens bewogen worden naar het
geopende scherm voor de invoer van verdeelde belastingen. In het 3dimensionale deel van het programma accepteert dit invoerscherm alleen
“drag and drop” operaties voor belasting werkend in de goblale Zrichting; zie onderstaande figuur:

Laat vervolgens de muis los en de waarde voor in dit geval S1 wordt naar
het invoerscherm van de staafbelastingen gekopieerd; zie onderstaande
figuur:

Bij het kopiëren m.b.v. “drag and drop” wordt in het 3-dimensionale deel
van het programma de waarde voor S1 of S2 van een minteken voorzien
(werkend in de negatieve Z-richting). Tevens wordt de sneeuwbelasting
(S1 of S2) vertaald in een belasting werkend langs de staafas. Vandaar dat
in bovenstaande figuur S1 = 0.521 geconverteerd wordt naar -0.499

Afhankelijk van de afgevinkte nationale bijlage worden de invoervelden
getiteld “hoogte boven zeeniveau” en “zonenummer” al of niet buiten

gebruik gesteld (licht grijs afgebeeld).
Bij b.v. het afvinken van de Nederlandse bijlage worden beide
invoervelden buiten gebruik gesteld; dit omdat in de Nederlandse
nationale bijlage over het gehele land dezelfde waarde voor Sk wordt
vastgesteld (Sk=0.7).

Bij b.v. het afvinken van de Belgische bijlage wordt alleen het invoerveld
“zonenummer” buiten gebruik gesteld; dit omdat in de Belgische
nationale bijlage de waarde van Sk alleen afhankelijk is van de hoogte
boven zeeniveau.

Bij b.v. het afvinken van de Duitse bijlage wordt geen invoerveld buiten
gebruik gesteld; dit omdat in de Duitse nationale bijlage de waarde van Sk
zowel afhankelijk is van de hoogte boven zeeniveau als van het
zonenummer.
Achter het zonenummer is aangegeven wat de toelaatbare codering is (de
nationale bijlagen verschillen hierin)

Voor de invulling van een aantal nationale bijlagen zie (voor zover ter
beschikking van de schrijver van dit programma): Nationale bijlagen
Hieronder worden ter informatie enige relevante teksten uit EN 1991-1-3
getoond:

Nationale bijlagen:
Nederlandse Nationale bijlage bij EN 1991-1-3

Belgische Nationale bijlage bij EN 1991-1-3

Duitse Nationale bijlage bij EN 1991-1-3 (DIN 1055-5)

Zone 1
A < 400 m: S k = 0.65 [kN/m2]
A ≥ 400 m: Sk = 0.19+0.91*(A+140/760)2 [kN/m2]

Zone 1a
A < 400 m: S k = 0.81 [kN/m2]
A ≥ 400 m: Sk = 1.25*[0.19+0.91*(A+140/760)2] [kN/m2]

Zone 2
A < 286 m: S k = 0.85 [kN/m2]
A ≥ 286 m: Sk = 0.25+1.91*(A+140/760)2 [kN/m2]

Zone 2a
A < 286 m: S k = 1.06
A ≥ 286 m: Sk = 1.25*[0.25+1.91*(A+140/760)2]

Zone 3
A < 256 m: S k = 1.10 [kN/m2]
A ≥ 256 m: Sk = 0.31+2.91*(A+140/760)2 [kN/m2]

Engelse Nationale bijlage bij EN 1991-1-3

Sk = 0.20+0.1*Z+(A-100)/525 [kN/m2]

Oostenrijkse nationale bijlage bij EN 1991-1-3

Zone 1
Z=1,60

Zone 2
Z=2,00

Zone 3
Z=3,00

Zone 4
Z=4,50
Sk= (0,642* Z + 0,009) · (1+(A/ 728)2) [kN/m2]

Deense nationale bijlage bij EN 1991-1-3
4.1 (1) Note 1 Specifikation af karakteristisk terrænværdi
Karakteristisk terrænværdi sk = 0,9 kN/m2
4.1 (1) Note 2 Specifikation af karakteristisk terrænværdi for usædvanlige
situationer
Karakteristisk terrænværdi skal mindst være sk = 0,9 kN/m2

Franse nationale bijlage bij EN 1991-1-3

Italiaanse nationale bijlage bij EN 1991-1-3

Zona 1 - Alpina
Aosta, Belluno, Bergamo, Biella, Bolzano, Brescia,Como, Cuneo, Lecco, Pordenone, Sondrio,
Torino,Trento, Udine, Verbania, Vercelli, Vicenza:
A <= 200 m; Sk = 1.50 kN/m2
A > 200 m; Sk = 1.39 [1+(A/728)2] kN/m2

Zona 1 – Mediterranea
Alessandria, Ancona, Asti, Bologna, Cremona, Forlì-Cesena, Lodi, Milano, Modena, Novara,
Parma, Pavia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Treviso, Varese:
A <= 200 m; Sk = 1.50 kN/m2
A > 200 m; Sk = 1.35 [1+(A/602 )2] kN/m2

Zona 2
Arezzo, Ascoli Piceno, Bari, Campobasso, Chieti, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Gorizia,
Imperia, Isernia, La Spezia, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Padova, Perugia, Pescara,
Pistoia, Prato, Rovigo, Savona, Teramo, Trieste, Venezia, Verona:
A <= 200 m; Sk = 1.00 kN/m2
A > 200 m; Sk = 0.85 [1+(A/481)2] kN/m2

Zona 3
Agrigento, Avellino, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanisetta, Carbonia-Iglesias, Caserta,
Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Frosinone, Grosseto, L'Aquila, Latina, Lecce,
Livorno, Matera, Mediocampidano, Messina, Napoli, Nuoro, Olbia-Tempio, Ogliastra, Oristano,

Palermo, isa, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa,
Taranto, Terni, Trapani, Vibo Valenzia, Viterbo:
A <= 200 m; Sk = 0,60 kN/m2
Sk = 0.51 [1+(A/481)2] kN/m2

Zweedse nationale bijlage bij EN 1991-1-3

Finse nationale bijlage bij EN 1991-1-3

Roemeense nationale bijlage bij EN 1991-1-3

Tsjechische nationale bijlage bij EN 1991-1-3

Zie verder:
StaafbelastingenAlgemeen (2 en 3D)
Verdeelde belasting 2D
Verdeelde belasting 3D

Windbelastingen volgens Eurocode 1991-1-4
In dit scherm wordt hulp geboden bij de bepaling van de grootte van
windbelastingen volgens EN 1991-1-4. Omdat de bepaling volgens EN
1991-1-4 nogal complex is kon niet alles geautomatiseerd worden en
dient voor de vaststelling van diverse parameters de tekst van EN 1991-14 door de gebruiker van het programma te worden geraadpleegd.
Als de waarden in de witte invoervakken worden gewijzigd worden de
waarden in de licht blauwe en licht groene vakken berekend (zoals bij het
gebruik van een spread sheet).
Het is ook mogelijk de waarden direct in de licht blauwe vakken in te
voeren, waarmee dan de waarden voor resp. Qtot, Qfr en Qw worden
berekend (de drie licht groene vakken)
De berekende windbelasting Qtot, Qfr of Qw kan m.b.v. “drag and drop”
naar het invoerscherm voor staafbelastingen worden gekopieerd; zie het
onderstaande fragment van het invoerscherm voor de berekening van
windbelastingen.

Door op de knop
te klikken wordt een copiëerhulp geopend. Dit is
echter alleen beschikbaar voor het 3-dimensionale deel van het
programma; voor het 2-dimensionale deel is alleen “drag and drop”
beschikbaar.
Als alternatief kan ook met ‘drag and drop’ gecopiëerd worden.
In het onderstaande wordt het “dag and drop” gedrag beschreven voor het
3-dimensionale deel van het programma; voor het 2- dimensionale deel

van het programma werkt het op gelijksoortige wijze.
Door één van de groene vakjes aan te klikken met de muis en te slepen
met de muis verschijnt de “drag and drop” cursor; zie onderstaand:

De “drag and drop” cursor kan vervolgens bewogen worden naar het
geopende scherm voor de invoer van staafbelastingen.
Laat vervolgens de linker muisknop los en de waarde voor in dit geval
Qtot wordt naar het invoerscherm van de staafbelastingen gekopieerd; zie
onderstaande figuur:

Het overbrengen van de data van ene naar het andere scherm kan ook met
de standaard ingebouwde Windows optie van “copy and paste”.
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de windbelastingen
volgens Eurocode 1991-1-4:
Voor de Nederlandse bijlage bij NEN-EN 1991-4 zie: Nederlandse
Bijlage

Hoofdtekst van NEN-EN 1991-1-4

Voor de bepaling van de bouwwerkfactor cscd zie verder Bepaling cscd

Zie verder ook:
Nauwkeurige bepaling bouwwerkfactor CsCd
Nederlandse Bijlage bij NEN-EN 1991-1-4

Met behulp van dit scherm kunnen verdeelde
staafbelastingen worden gekopieerd (3 dimensionaal).
Indien het raamwerk is gegenereerd is m.b.v. de wizard liggers en
kolommen dan kunnen de staafbelastingen worden gekopieerd volgens
de drie onderstaande opties (nadat op de knop
is geklikt):
1. ‘Van staaf naar staven’

Om het kopiëren tot een succes te maken dient er bij het gekozen ‘Staaf
nr.:’ natuurlijk wel eerst data ingevoerd te zijn.
2. ‘Van portaal naar ander portaal’

Achter het portaalnummer is weergegeven welke staven tot het
betreffende portaal behoren.
Als het vakje
is aangevinkt wordt gekopieerd naar
ALLE andere portalen.
Om het kopiëren tot een succes te maken dient er bij het gekozen
‘Portaal nr.’ natuurlijk wel eerst data ingevoerd te zijn.
3. ‘Van staaf naar alle koppelstaven’

Achter het portaalnummer is weergegeven welke staven tot het
betreffende portaal behoren.
Om het kopiëren tot een succes te maken dient er bij het gekozen ‘Staaf
nr.:’ natuurlijk wel eerst data ingevoerd te zijn.

Naast deze wijze van gestructureerd kopiëren van staafbelastingen, in
een met de wizard liggers en kolommen gegenereerd raamwerk, is er als
alternatief of aanvulling de mogelijkheid van ‘drag and drop’ en ‘copy
paste’ voor het numerieke invoer datagrid bij verdeelde staafbelastingen
3D beschikbaar.
Zie verder ook verdeelde staafbelastingen 3D en wizard liggers en
kolommen

Generatie initiële afwijkingen; 2 dimensionaal
Met behulp van deze optie kunnen snel op een gestructureerde wijze
afwijkingen in de knoop coördinaten worden gegenereerd.
Allereerst moet worden gekozen of de afwijkingen in X- of Y-richting
gegenereerd moeten worden.
Op het scherm wordt door middel van een plaatje de achter grond van de
wijze van generatie verduidelijkt; dit plaatje verandert naar gelang de
gemaakte keuze voor de X- of Y- richting.
Voor de X- richting geldt:
Voor de punten 1 en 2 geldt dat de afwijking in X-richting (Delta-X) als
functie van de Y-coördinaat in het grid moet worden ingevoerd; zie
onderstaande figuur:

Als een zekere knoop een bepaalde waarde voor de Y-coördinaat
(globale assenstelsel) bezit dan wordt de waarde voor de afwijking in de
X-richting berekend door een lineaire interpolatie (of extrapolatie) van
de twee ingevoerde punten (de groene lijn in de figuur).
Voor de Y- richting geldt:
Voor de punten 1 en 2 geldt dat de afwijking in Y-richting (Delta-Y) als
functie van de X-coördinaat in het grid moet worden ingevoerd; zie
onderstaande figuur:

Als een zekere knoop een bepaalde waarde voor de X-coördinaat bezit
dan wordt de waarde voor de afwijking in de Y-richting berekend door

een lineaire interpolatie (of extrapolatie) van de twee ingevoerde punten
(de groene lijn in de figuur).
Zie ook:
Instellen grootheden geometrisch niet-lineair berekening
Type berekening

Automatisch starten raamwerkprogramma door
aanklikken bestanden; 2 en 3 dimensionaal
Voor 2 dimensionale problemen geldt:
Door onder Windows bestanden met de extensie *.Framework2D (in
het verleden *.RWI) of *.RWU dubbel aan te klikken wordt het
raamwerkprogramma automatisch gestart.
Voor 3 dimensionale problemen geldt:
Door onder Windows bestanden met de extensie *.Framework3D (in
het verleden *.R3I) of *.R3U dubbel aan te klikken wordt het
raamwerkprogramma automatisch gestart.
Bij de extensie *.Framework2D of *.Framework3D (in het verleden
*.RWI of *.R3I) worden alleen de invoergegevens ingelezen; waarna de
berekening kan worden gestart (na al of niet de invoergegevens
gewijzigd te hebben).
Bij de extensie *.RWU of R3U worden alle gegevens ingelezen. De
rekenresultaten zijn direct zonder herberekening toegankelijk.

Generatie van een aantal coördinaten volgens
een deel van een cirkelvorm; 2 dimensionaal
Met behulp van dit scherm kan van een aantal knopen, vanaf een bepaald
knoopnummer, in het totale invoerscherm, snel een cirkelvormig
coördinatenschema worden gegenereerd.
De generatie vindt plaats vanaf een ingevoerde beginknoop tot en met
een eindknoop (daarmee is dus het aantal knopen bekend). De generatie
overschrijft eventueel reeds aanwezige waarden in het totale
invoerscherm: let dus op !!
Vervolgens moet nog de straal en het midden (de oorsprong) van de
cirkel worden ingevoerd.
De coördinaten zullen worden gegenereerd van een starthoek tot een
tweede in te voeren hoek.
Als de starthoek nul graden is en de tweede hoek 360 graden is zal een
gehele cirkel worden gegenereerd; anders zal slechts een deel van een
cirkel worden aangemaakt.

Hint
Tussen dit generatiescherm en het totale scherm mag ook eenvoudig
gewisseld worden door het achtereenvolgens activeren van deze twee
schermen door het klikken met de muis op één van beide.
Zo kan men achtereenvolgens eenvoudig knopen met verschillende
cirkelvormen genereren, zonder dat het generatiescherm voortdurend
geopend en gesloten moet worden (mag wel).
Alle m.b.v. het generatiescherm ingevoerde waarden kunnen in het totale
invoerscherm weer gewijzigd worden.
Zie verder ook: Coördinaten knooppunten

Definiëren van de COMBINATIEstaaf; 2 en 3
dimensionaal
Met behulp van dit scherm wordt in het kader van het plotten van de
rekenresultaten de COMBINATIEstaaf gedefinieerd.

De COMBINATIEstaaf wordt samengesteld uit een aantal willekeurige
staven.
Dit kan gebeuren door elke staaf op te geven; de staafnummers
gescheiden door komma’s en/of een range van staven op te geven,
gescheiden door een liggend streepje (het min teken): beginstaaf eindstaaf.
Voorbeeld
Invoer:
3,5-7,2,9-12
Met als resultaat dat de COMBINATIEstaaf bestaat uit de volgende
staven:
3,5,6,7,2,9,10,11,12
Indien bij Staafeigenschappen 2D of Staafeigenschappen 3D
onderscheidende staafbeschrijvingen zijn ingevoerd kan ook een sub

selectie van staven met dezelfde staafbeschrijving worden getoond; zie
onderstaand voorbeeld:

Non-active beams
If with the aid of beam connections one or more beams are marked as
non-active the regarding non-active beams are indicated by the
numerical display shown below:

Let op: Indien het raamwerk aangemaakt is met de wizard Balkrooster
EN Plaat-balkrooster conversie (dwarscontractiecoëfficiënt < > 0) dan
wordt de krachtswerking in de diagonale staven niet weergegeven. Dit
omdat deze staven alleen bedoeld zijn om de torsiestijfheid van de plaat
beter in rekening te brengen.Indien dit van toepassing is wordt dit
aangegeven:
Voor meer achtergronden zie: Combinatiestaaf

Keuze van profiel uit profielen lijst; 2
dimensionaal
De staafeigenschappen (oppervlak en traagheidsmoment (ook
kwadratisch oppervlaktemoment genoemd)) kunnen m.b.v. dit scherm
gekozen worden uit de aangeschakelde profielenlijst.

De gebruiker kan kiezen of de traagheids- en weerstandsmomenten t.o.v.
de sterke of zwakke as gelden in het 2 dimensionale probleem.
De bij installeren van het raamwerkprogramma bijgeleverde
profielenbestanden zijn gebaseerd op het metrisch SI systeem van
eenheden.
Indien de gebruiker het programma heeft ingesteld op het gebruik van het
IMPERIALE systeem (duimen), zie ook Keuze systeem van eenheden,
dan vindt automatische conversie van het SI systeem naar het
IMPERIALE systeem plaats (het programma meldt dit als dit wordt
uitgevoerd).
Bij het gebruik van de Eurocodes (beton, staal en hout) is het gebruik van
“U.S. customary/Imperial British units” niet mogelijk.
Dit omdat de Eurocodes gebaseerd zijn op het SI systeem van eenheden.

De gebruiker kan echter ook zijn eigen bestanden met
profieleigenschappen aanmaken; zowel gebaseerd op het SI als
IMPERIAL systeem van eenheden.
De data bestanden dienen puur ASCII te zijn (geen ingesloten
formatteringscodes).
De verplichte structuur van de profielbestanden is als volgt:

Op de eerste regel moet een willekeurige tekst worden ingevoerd; b.v.
een tekst waarin de diverse doorsnede grootheden worden vermeld:
Beschrijving A Iyy Izz Ixx=torsie Wy Wz H=Welving MyPlast MzPlast
Breedte Hoogte Dikte lijf Dikte flenzen Straal afronding

Hoofdassen profiel
Op de tweede regel moet worden aangeven op welk systeem van
eenheden de waarden in de file gebaseerd zijn; twee mogelijkheden:
- vermelden van de tekst: SI_system; d.w.z. de waarden zijn gebaseerd
op het SI systeem van eenheden (centimeters)
- vermelden van de tekst: IMPERIAL_system; d.w.z. de waarden zijn
gebaseerd op het IMPERIALE systeem van eenheden (duimen)
Op de derde regel dient aangegeven te worden welk type profiel de lijst
bevat; de volgende mogelijkheden zijn aanwezig:
Voor I of H vormige profielen:
IPE_SECTION, HE_SECTION, UNIVERSAL, AMERICAN W
SHAPES
Voor rechthoekige of vierkante holle profielen:
RECTANGULAR, SQUARE
Voor U-vormige profielen
U_CHANNEL
Voor cirkelvormige holle profielen:
CIRCULAR
Voor I of H vormige profielen
Vervolgens moeten de volgende gepaarde regels worden ingevoerd:
- type beschijving van profiel, b.v. IPE_140
Elke willekeurige tekst is toegestaan.
- waarden voor respectievelijk Description A Iyy Izz Ixx=torsion My Mz
H=Warping MyPlast MzPlast Width Height Thickness_Web
Thickness_Flange Radius_Root
b.v. 34.0 864 318 13.9144 52.9 0.009 165 81 120 120 6.5 11 12

De aangegeven volgorde is essentieel.
Hierin is:
A = oppervlakte
Iyy = traagheidsmoment voor buiging (ook kwadratisch
oppervlaktemoment genoemd) om locale Y-as
Izz = traagheidsmoment voor buiging (ook kwadratisch
oppervlaktemoment genoemd) om locale Z-as
Ixx=torsion= traagheidsmoment voor torsie
My = weerstandsmoment voor buiging om locale Y-as
Mz = weerstandsmoment voor buiging om locale Z-as
H=Warping = welvingsconstante (overeenkomstig de torsietheorie van
Vlasov)
MyPlast= volplastische weerstandsmoment voor buiging om locale Yas
MzPlast= volplastische weerstandsmoment voor buiging om locale Zas
Width = breedte van het profiel
Height = hoogte van het profiel
Thickness_Web = dikte van het lijf
Thickness_Flange = dikte van de flens
Radius_Root = straal afronding lijf-flens
Deze bestanden zijn zowel bruikbaar in het 2-dimensionale als 3dimensionale deel van programma.
Het aantal gepaarde regels bepaalt het aan verschillende profieltypen.
Als uitgegaan wordt van het SI systeem van eenheden dan de grootheden
baseren op centimeters en millimeters; omdat het raamwerkprogramma
uitgaat van de standaardeenheid meter worden de diverse grootheden
automatisch daar naar toe geconverteerd.
A, Iyy, Izz, Ixx-torsion, My, Mz, MyPlast, MzPlast zijn gebaseerd op
centimeters (in de tabellen van de fabrikanten is dat meestal zo
weergegeven).
H-warping is in decimeters.
Width, Height, Thickness, Thickness_Flange, Radius_Root zijn gebaseerd
op millimeters (in de tabellen van de fabrikanten is dat meestal zo
weergegeven).

Het programma converteert de ingelezen profielbestanden automatisch
naar het systeem van eenheden welke de gebruiker bij Keuze systeem van
eenheden ingesteld heeft; afhankelijk van het type van eenheid welke in
het profielbestand gebruikt is. Bij de conversie maakt het programma
hiervan melding .
Een profielenbestand kan er b.v. zo uit zien:
Description A Iyy Izz Ixx=torsion My Mz H=Warping MyPlast MzPlast Width Height Thickness_Web
Thickness_Flange Radius_Root
HE_SECTION
SI_system
HE_100AA
15.6

237

4.2

5.5 12

92.1

2.33

52.0

18.4

0.002

58.4

28.4

100

91

134

5.28

72.8

26.8

0.003

83

41.1

100

96

167

9.33

89.9

33.5

0.003

104

51.4

100

100

159

2.59

75.8

26.5

0.004

84.1

40.6

120

109

231

6.04

106

38.5

0.006

119

58.9

120

114

318

13.9

144

52.9

0.009

165

81

120

120

275

3.43

112

39.3

0.010

124

59.9

140

128

389

8.10

155

55.6

0.015

173

84.8

140

133

550

20.2

216

78.5

0.023

245

120

140

140

HE_100A
21.2

349

5

8

12

HE_100B
26.0

450

6

10

12

HE_120AA
18.6

413

4.2

5.5 12

HE_120A
25.3

606

5

8

12

HE_120B
34.0

864

6.5

11

12

HE_140AA
23.0

719

4.3

6

12

HE_140A
31.4

1033

5.5

8.5 12

HE_140B
43.0

1509

7

12

12

De naam van de bestanden met profieldata heeft als extensie *.Section
De als onderdeel van het raamwerkprogramma geïnstalleerde
profielbestanden kunnen worden gevonden op: “\Program
Files\Wolsink\Mechanical Programs\Sections”
Let op:
Bij het gebruik van het “Vast decimaal formaat” worden te kleine getallen
afgekapt, waardoor precisie verloren kan gaan. Het kan zelfs effectief de
waarde nul krijgen. Als dit aan de orde is wordt, na het aanklikken van
, de volgende waarschuwin/mededeling getoond:

Zie verder ook: Staafeigenschappen

Verloop kabelgeometrie nagerekte
voorspanning; 2 dimensionaal

In dit venster wordt het verloop van de ligging van de voorspankabel(s) voor het gekozen
kabelgeometrie nummer getoond.
De buigpunten zijn gemarkeerd d.m.v. een rood vierkantje.

M.b.v. de knop
vorm getoond:

wordt de ligging van de voorspankabels(s) in numerieke

Zie verder ook:
Invoer voorspanbelasting
Keuze type staafbelasting
Blokstaafbelasting
Momentstaafbelasting

Bibliotheek met eigenschappen van
voorspansystemen; 2 dimensionaal

M.b.v. dit venster kunnen de eigenschappen gekopieerd worden naar het algemene invoervenster
van de voorspanning.
De grootte voor de aanvangskracht Pmo kan worden aangepast m.b.v. de parameters k7 en k8

Het merk voorspansysteem kan gekozen worden m.b.v.
M.b.v. de knop

wordt, via het Internet, de betreffende European

Technical Approval (ETA) van het gekozen voorspansysteem geladen (alleen ter informatie).
Maak een keuze uit de lijst door op de betreffende rij te klikken of gebruik de pijltjestoetsen; de
gekozen rij wordt gemarkeerd in de kleur rood.

M.b.v.

worden de gegevens gekopieerd naar het

algemene invoervenster van de voorspanning.
Als alternatief kan dit kopiëren ook plaats vinden m.b.v. ‘drag and drop’ tussen dit venster en het
algemene invoervenster van de voorspanning.

Zie verder ook:
Invoer voorspanbelasting
Keuze type staafbelasting
Blokstaafbelasting
Momentstaafbelasting

Berekening spanningsverliezen beton (wizard); 2
dimensionaal

M.b.v. dit venster kunnen de kruipfactor φ(t,to) en de krimpvervorming ecs worden berekend.
RH = relatieve vochtigheid in %
Omtrek van de betreffende staaf
t0 = ouderdom van het beton bij belasten (voor de totale tijd van aanwezigheid van de belasting
wordt de totale relaxatietijd gebruikt, zoals ingevoerd in het hoofdscherm voorspanning).
Cement = ‘S’ = voor cement van de sterkteklassen CEM 42,5 R, CEM 52,5 N en CEM 52,5 R
(klasse R)
= ‘N’ = voor cement van de sterkteklassen CEM 32,5 R, CEM 42,5 N (klasse N)
= ‘R’ = voor cement van de sterkteklassen CEM 32,5 N (klasse S).
fck = karakteristieke cilinderdruksterkte van beton na 28 dagen
Na het aanklikken van de knop

worden de kruipfactor φ(t,to) en de

krimpvervorming ecs berekend en tegelijkertijd automatisch gekopieerd naar het hoofdscherm
voorspanning.
De berekening is gebaseerd op NEN-EN 1992-1-1; Bijlage

B

Zie verder ook:
Invoer voorspanbelasting
Keuze type staafbelasting
Blokstaafbelasting
Momentstaafbelasting

Verloop kabelkracht nagerekte voorspanning; 2
dimensionaal

In dit venster wordt het verloop van de kracht in de voorspankabel(s) voor het gekozen
kabelgeometrie nummer getoond.
M.b.v. het keuzevak

wordt gekozen voor verticale verschaling

t.o.v. de oorsprong (nulwaarde) of t.o.v. de minimum waarde van de kracht.

M.b.v. het keuzevak

kan de krachtsverdeling inclusief of

exclusief tijdsafhankelijke effecten worden getoond.

M.b.v. de knop
numerieke vorm getoond:

wordt de krachtsverdeling in de voorspankabels(s) in

Zie verder ook:
Invoer voorspanbelasting
Keuze type staafbelasting
Blokstaafbelasting
Momentstaafbelasting

Met behulp van deze snelknop kan een teksteditor worden geopend.
Het programma houdt een lijst bij van de maximaal vier laatst ingelezen
bestanden. Door op één hiervan te klikken kan een bestand heel snel
worden ingelezen zonder dat een dialoogscherm wordt geopend.
Boven de numerieke uitvoer kan een door de gebruiker te definiëren
bitmap worden afdrukt; zie ook: Bedrijfslogo
De interne editor heeft bij de 32 bits versie RTF (Rich Text Format)
mogelijkheden en een theoretische capaciteit van maar liefst 2 gigabyte.
Bij RTF kunnen verschillende lettertypen en stijlen in één document
worden opgenomen; zie onderstaand fragment van de uitvoer van een
berekening (zonder bitmap):
zie ook: Tekst editor

Kopieer staafbelasting van POSITIE in het
invoerdatagrid naar een verzameling van staven
M.b.v. dit scherm kunnen de staafbelastingen vanaf een bepaalde
POSITIE in het invoerdatagrid gekopiëerd worden naar een verzameling
van opgegeven staven

In dezelfde rij als waarin het positienummer is aangegeven wordt ook het
ingevoerde betreffende staafnummer weergegeven.

Bij de numerieke invoer van de verzameling van staven waar naar toe
gekopiëerd dient te worden, dienen de diverse staafnummers gescheiden
te zijn door een komma (‘,’).
Als er een onderonderbroken reeks is van n naar m staven kunnen de
getallen n en m gescheiden worden door een streepje (‘-’).
Voorbeeld: 3,4,7-10,2 = staafnr. 3,4,7,8,9,10,2

Bij het kopieren worden automatisch extra posities in het invoerdatagrid
toegevoegd; zie onderstaand voorbeeld (nieuwe posities 3 en 4, om de
staafbelastingen op de staven 1 en 6 te huisvesten).

Het is toegestaan meer dan één staafbelasting op hetzelfde staafnummer
in te voeren (op verschillende positienummers).

Generatie Temperatuurstaafbelastingen; 3
dimensionaal
Met behulp van dit scherm kan van een selectie van staven in het totale
invoerscherm snel de zelfde waarde voor de temperatuurbelastingen
worden ingevoerd.

M.b.v. de combobox
kan het van toepassing zijnde
BASISbelastinggeval worden ingesteld.
De selectie kan direct plaats vinden in het invoerveld

Indien bij de invoer van de staafeigenschappen (1e blad) voor de
verschillende staven onderscheidende beschrijvingen van de staven zijn
ingevoerd kan ook via de combobox

een selectie van
staven worden gemaakt.
Verder moet resp. de gemiddelde temperatuur, de gradiënt t.o.v. de lokale
Y-as, de gradiënt t.o.v. de lokale Z-as en warmte uitzettingscoëfficiënt
worden ingevoerd:

Door het aanklikken van de knop
vindt de daadwerkelijke
generatie plaats in het invoergrid.
Dit kan herhaald worden uitgevoerd voor een andere generatie zonder
het scherm te sluiten.
Hint
Tussen dit generatiescherm en het totale scherm mag ook eenvoudig
gewisseld worden door het achtereenvolgens activeren van deze twee
schermen door het klikken met de muis op één van beide.
Zo kan men achtereenvolgens eenvoudig staven met verschillende
belastingen genereren, zonder dat dit generatiescherm voortdurend
geopend en gesloten moet worden (mag wel).
Alle m.b.v. het generatiescherm ingevoerde waarden kunnen in het totale
invoerscherm weer gewijzigd worden.
Zie verder ook: Temperatuurstaafbelastingen 3D

Profielenlijst van de gebruiker; 3 dimensionaal

Met behulp van dit scherm kan de gebruiker een eigen lijst met profielen
maken en bijhouden.
De lijst bestaat uit twee onderdelen:
- een categorie indeling
- onder elke categorie kunnen meerdere profielen worden aangemaakt
De categorie indeling is alleen bedoeld om het overzicht te verbeteren;
minimaal één categorie is noodzakelijk.
M.b.v. de knop
aangemaakt.
M.b.v. de knop

kunnen nieuwe categorieën worden
kunnen nieuwe profielen worden aangemaakt.

M.b.v. de knop
wordt een nieuw profiel aangemaakt, waarvan
de eigenschappen een kopie zijn van het profiel dat in de lijst de focus

heeft
M.b.v. de knop
kan een bestaand profiel uit de lijst worden
verwijderd.
In de witte invoervelden in het onderste deel van het scherm kunnen de
waarden voor de verschillende profieleigenschappen worden ingevoerd.
M.b.v. de knop
kan voor een aantal verschillende doorsneden het
traagheidsmoment Ixx worden berekend; zie verder ook Berekening
Torsietraagheidsmoment
M.b.v. de knop
kan een lijst met profieleigenschappen
geladen worden.
M.b.v. de knop
kan een lijst met profieleigenschappen op
de harde schijf bewaard worden
M.b.v. de knop
worden de profieleigenschappen naar
het generatiescherm gekopieerd, vanwaar dit door generatie in een
bepaald staafbereik in het centrale invoerscherm kan worden ingevoerd.
De lijst is in staat d.m.v. “drag and drop” de staafeigenschappen van het
met de muis aangewezen profiel naar het centrale invoerscherm over te
brengen (met ingedrukte linker muisknop)

Als de lijst zich in de “drag and drop” toestand bevindt, verandert de
muiscursor in de vorm als weergegeven in bovenstaand plaatje.
Laat de linker muisknop weer los als de muiscursor zich boven het
gewenst Staafnummer bevindt (linkerzijde van het centrale
invoerscherm); zie ook onderstaand plaatje:
Het op deze wijze kopiëren van staafeigenschappen via “drag and drop”
is alleen mogelijk naar het eerste tabblad van het centrale invoerscherm
voor de staafeigenschappen.
Voor het andere tabblad is de methode van “drag and drop” geblokkeerd

Bij het loslaten van de linker muisknop worden automatisch de
betreffende staafeigenschappen in de tabel ingevoerd op de plaats van het
aangewezen staafnummer.
Attentie !!!
Bij het openen van dit scherm wordt getracht automatisch de profielenlijst
met de naam “Default.USECTION3D” te openen (als deze ten minste
bestaat)
Zie ook: Generatie staafeigenschappen3D

Doorsnedegrootheden calculator 3D

Dankzij Szabolcs Varga kunnen van een veelheid van verschillende
doorsneden de diverse grootheden worden bepaald.
M.b.v. de knop
kan de waarde voor de hoek Beta worden
ingevoerd (rotatiehoek van de staafas relatief tot het totale raamwerk). In
tegenstelling tot de 2- dimensionale implementatie veranderen de
hoofdrichtingen van de traagheidsmomenten (ook kwadratisch
oppervlaktemomenten genoemd) niet als functie van de hoek Beta; dit
omdat de draaiing van het profiel over de hoek Beta door het programma
automatisch in rekening wordt gebracht; zie voor de definitie van Beta
Definitie lokaalassenstelsel 3D
M.b.v. de knop
kunnen de eigenschappen naar een
verzamellijst aan de onderzijde van het scherm worden gekopieerd.
M.b.v. de knop
kunnen de eigenschappen naar het
generatiescherm worden gekopieerd, vanwaar deze eigenschappen weer
door gekopieerd kunnen worden naar een selectie van staven in het
centrale invoerscherm voor de staafeigenschappen.
Het berekenen van het torsie-traagheidsmoment is nog niet
geïmplementeerd. Voor de waarde wordt een lage waarde ingevuld (nul
is niet toegestaan).

De “Properties calculator” is ook in staat de data m.b.v. de muis te
verslepen naar het centrale invoerscherm voor de staafeigenschappen.

Als de lijst zich in de “drag and drop” toestand bevindt, verandert de
muiscursor in de vorm als weergegeven in bovenstaand plaatje.
Beweeg de muis naar de kolom met het gewenste “Item” nummer, druk
daarna de linker muisknop in en beweeg de muis, met ingedrukt
gehouden linker muisknop, naar het centrale invoerscherm voor de
staafeigenschappen. Laat de linker muisknop weer los als de muiscursor
zich boven het gewenst staafnummer bevindt (linkerzijde van het
centrale invoerscherm); zie ook onderstaand plaatje:
Bij het loslaten van de linker muisknop worden automatisch de
betreffende staafeigenschappen gekopieerd; zie onderstaand plaatje.

Het op deze wijze kopiëren van staafeigenschappen via “drag and drop”
is alleen mogelijk naar het eerste tabblad van het centrale invoerscherm
voor de staafeigenschappen. Voor de andere tabbladen is de methode van
“drag and drop” geblokkeerd

Zie verder ook: Generatie staafeigenschappen 3D

Profielenlijst van de gebruiker; 2 dimensionaal

Met behulp van dit scherm kan de gebruiker een eigen lijst met profielen
maken en bijhouden.
De lijst bestaat uit twee onderdelen:
- een categorie indeling
- onder elke categorie kunnen meerdere profielen worden aangemaakt
De categorie indeling is alleen bedoeld om het overzicht te verbeteren;
minimaal één categorie is noodzakelijk.
M.b.v. de knop
kunnen nieuwe categorieën worden
aangemaakt.
M.b.v. de knop
kunnen nieuwe profielen worden
aangemaakt.
M.b.v. de knop
wordt een nieuw profiel aangemaakt,
waarvan de eigenschappen een kopie zijn van het profiel dat in de lijst de
focus heeft
M.b.v. de knop
kan een bestaand profiel uit de lijst worden
verwijderd.

In de witte invoervelden in het onderste deel van het scherm kunnen de
waarden voor de verschillende profieleigenschappen worden ingevoerd.
M.b.v. de knop
kan een lijst met profieleigenschappen
geladen worden.
M.b.v. de knop
kan een lijst met profieleigenschappen op
de harde schijf bewaard worden
M.b.v. de knop
worden de profieleigenschappen naar
het generatiescherm gekopieerd, vanwaar dit door generatie in een
bepaald staafbereik in het centrale invoerscherm kan worden ingevoerd.
De lijst is in staat d.m.v. “drag and drop” de staafeigenschappen van het
met de muis aangewezen profiel naar het centrale invoerscherm over te
brengen (met ingedrukte linker muisknop)

Als de lijst zich in de “drag and drop” toestand bevindt, verandert de
muiscursor in de vorm als weergegeven in bovenstaand plaatje.
Laat de linker muisknop weer los als de muiscursor zich boven het
gewenst Staafnummer bevindt (linkerzijde van het centrale
invoerscherm); zie ook onderstaand plaatje:

Bij het loslaten van de linker muisknop worden automatisch de
betreffende staafeigenschappen in de tabel ingevoerd op de plaats van
het aangewezen staafnummer.
Het op deze wijze kopiëren van staafeigenschappen via “drag and drop”
is alleen mogelijk naar het eerste tabblad van het centrale invoerscherm
voor de staafeigenschappen.

Voor de andere tabbladen is de methode van “drag and drop”
geblokkeerd.
Attentie !!!
Bij het openen van dit scherm wordt getracht automatisch de
profielenlijst met de naam “Default.USECTION” te openen (als deze ten
minste bestaat)
Zie ook: Generatie staafeigenschappen2D

Doorsnedegrootheden calculator 2D

Dankzij Szabolcs Varga kunnen van een veelheid van verschillende
doorsneden de diverse grootheden worden bepaald.
M.b.v. de knop
kunnen de profielen geroteerd worden over
een zekere hoek. De traagheidsmomenten (ook kwadratisch
oppervlaktemomenten genoemd) worden in overeenstemming met de
nieuwe assen aangepast.
M.b.v. de knop
kunnen de eigenschappen naar een
verzamellijst aan de onderzijde van het scherm worden gekopieerd.
M.b.v. de knop
kunnen de eigenschappen naar het
generatiescherm worden gekopieerd, vanwaar deze eigenschappen weer
door gekopieerd kunnen worden naar een selectie van staven in het
centrale invoerscherm voor de staafeigenschappen.

De “Properties calculator” is ook in staat de data m.b.v. de muis te
verslepen naar het centrale invoerscherm voor de staafeigenschappen.

Als de lijst zich in de “drag and drop” toestand bevindt, verandert de
muiscursor in de vorm als weergegeven in bovenstaand plaatje.
Beweeg de muis naar de kolom met het gewenste “Item” nummer, druk
daarna de linker muisknop in en beweeg de muis, met ingedrukt
gehouden linker muisknop, naar het centrale invoerscherm voor de
staafeigenschappen. Laat de linker muisknop weer los als de muiscursor
zich boven het gewenst staafnummer bevindt (linkerzijde van het
centrale invoerscherm); zie ook onderstaand plaatje:
Bij het loslaten van de linker muisknop worden automatisch de
betreffende staafeigenschappen gekopieerd; zie onderstaand plaatje.

Het op deze wijze kopiëren van staafeigenschappen via “drag and drop”
is alleen mogelijk naar het eerste tabblad van het centrale invoerscherm
voor de staafeigenschappen. Voor de andere tabbladen is de methode van
“drag and drop” geblokkeerd
Zie ook: Generatie staafeigenschappen 2D

Staafeigenschappen wijzigen; 3 dimensionaal
Op het eerste blad kunnen voor de dubbel aangeklikte staaf waarden
worden gewijzigd voor de soortelijke massa, de E-modulus en de
constante van Poisson (dwarscontractiecoëfficiënt).
De dwarscontractiecoëfficiënt moet een waarde hebben gelijk of groter
dan nul en kleiner dan 0.5.
Het eigengewicht wordt alleen bij basisbelastinggeval nummer 1 in
rekening gebracht; via de optie van belastingcombinaties kan men echter
naar hartenlust combineren met andere basisbelastinggevallen. Dit is dus
geen fundamentele beperking.
Op dit tweede blad kunnen voor de dubbel aangeklikte staaf de volgende
waarden worden gewijzigd:
Oppervlak [m2]
Traagheidsmoment t.o.v. de lokale X-as (wringing) Ixx [m4]
Traagheidsmoment t.o.v. de lokale Y-as (buiging) Iyy [m4] (ook
kwadratisch oppervlaktemoment genoemd)
Traagheidsmoment t.o.v. de lokale Z-as (buiging) Izz [m4] (ook
kwadratisch oppervlaktemoment genoemd)
Draaiingsas van de lokale staafas (Beta) [graden]
De traagheidsmomenten zijn gedefinieerd ten opzichte van de lokale as
van de betreffende staaf;zie ook onderstaande figuur:

Traagheidsmoment Ixx behorende bij het lokale moment Mxx
(wringmoment) roteert in dezelfde richting als de lokale X-as XL.
Traagheidsmoment Iyy behorende bij het lokale moment Myy
(buigmoment) roteert in dezelfde richting als de lokale Y-as YL.
Traagheidsmoment Izz behorende bij het lokale moment Mzz
(buigmoment) roteert in dezelfde richting als de lokale Z-as ZL.

Verband tussen lokaal en globaal assenstelsel (hoek Beta)
De plaats van een staaf wordt in de ruimte geheel vastgelegd door de
coördinaten van zijn begin- en eindknoop. Er is echter nog één niet
gespecificeerde vrijheidsgraad, n.l. de rotatie om de lokale X-as van de
staaf, vanuit een zekere referentie positie. Deze rotatie kan worden
aangegeven met een bepaalde hoek BETA. De betekenis van de hoek
BETA wordt door middel van onderstaande figuren duidelijk gemaakt.

a. De lokale X-as wijst van knoop i naar knoop j

b. Hulpas Z’ loopt evenwijdig aan de ZGXG-vlak

De positieve richting wordt vastgelegd door de eis dat cos(Y’,YG)
positief is (dus de projectie van Y’ op YG geeft dezelfde richting).

c. Rotatie van lokale X-as

Roteer van Z’ naar ZL over een hoek β naar de gewenste positie.
Bijzonder geval: als XL // YG dan wordt Z’ // ZG genomen, waarbij Z’ en
ZG dezelfde positieve richting

hebben.
Door het afvinken van het vakje linksonder zal de dubbel
aangeklikte staaf worden verwijderd.

Invoer constante versnellingsbelasting voor een
enkele staaf in 2D
M.b.v. deze ‘wizard’optie kan, met als invoergrootheid een constante
versnelling, een verdeelde staafbelasting worden gegenereerd vanuit de
bij Staafeigenschappen (1e blad) ingevoerde waarde voor het oppervlak
en soortelijke massa van de betreffende staaf.
Deze optie is toegankelijk via het scherm Verdeelde staafbelastingen 2D:

Door in dit scherm Verdeelde staafbelastingen 2D met de rechter
muiskkop te klikken op één van cellen getiteld ‘Qi’ en ‘Qj’ wordt
onderstaand scherm geopend.
Voor prismatische staven:

Voor een prismatische staaf wordt een over de lengte van de staaf
constante staafbelasting gegenereerd (dezelfde waarde voor knoop I en
knoop J).
Voor NIET prismatische staven:

Voor een NIET prismatische staaf wordt een over de lengte van de staaf
lineair verlopende staafbelasting gegenereerd (bij knoop I en knoop J
verschillende waarden).
De Staafbelasting = Oppervlak*Soortelijke massa*Versnelling.
M.b.v. de knop
wordt de
gekopieerd naar het
algemene invoerscherm Verdeelde staafbelastingen 2D

Generatie willekeurig gevormde
staafbelastingen; 2 dimensionaal
Met behulp van dit scherm kan van een selectie van staven in het totale
invoerscherm snel de zelfde waarde voor de willekeurig gevormde
staafbelastingen worden ingevoerd.

M.b.v. de combobox
kan het van toepassing zijnde
BASISbelastinggeval worden ingesteld.

M.b.v. de combobox
LOKALE as ingesteld worden.

kan het van toepassing zijnde

De selectie kan direct plaats vinden in het invoerveld

Indien bij de invoer van de staafeigenschappen (1e blad) voor de
verschillende staven onderscheidende beschrijvingen van de staven zijn
ingevoerd kan ook via de combobox

een selectie van staven
worden gemaakt.
Verder moet voor een aantal tweetallen (max. 2*10 stuks) resp. de Xcoordinaat langs de staafas en de bijbehorende grootte van de
staafbelasting te worden ingevoerd.

Het aangrijpingspunt Xcoörd. kan als fractie van de staaflengte worden
ingevoerd (geparametriseerd: Xcoörd.=α.L; ≥ α £ 1 ) of als het vakje
niet is aangevinkt in absolute staafcoördinaten.
Ook moet worden aangegeven of de belasting volgens het GLOBALE
assenstelsel werkt; zoniet dan werkt het volgens het betreffende LOKALE
staafassenstelsel.
De waarde voor de Hoek geeft de richting van de belasting weer t.o.v. de
lokale staafas of t.o.v. het globale assenstelsel.
Indien het aangrijpingspunt X-coörd. in absolute staafcoördinaten buiten
de lengte van een staaf ligt, dan wordt dit door het programma gemeld:

De achtereenvolgende X-coordinaten dienen een oplopende volgorde te
hebben (2 aansluitende X-coordinaten mogen echter wel dezelfde waarde
hebben à sprongsgewijze verandering):

Door het aanklikken van de knop
vindt de daadwerkelijke
generatie plaats in het invoergrid.
Dit kan herhaald worden uitgevoerd voor een andere generatie zonder het
scherm te sluiten.
Hint
Tussen dit generatiescherm en het totale scherm mag ook eenvoudig
gewisseld worden door het achtereenvolgens activeren van deze twee
schermen door het klikken met de muis op één van beide.
Zo kan men achtereenvolgens eenvoudig staven met verschillende
belastingen genereren, zonder dat dit generatiescherm voortdurend
geopend en gesloten moet worden (mag wel).
Alle m.b.v. het generatiescherm ingevoerde waarden kunnen in het totale
invoerscherm weer gewijzigd worden.
Zie verder ook: Willekeurig gevormde staafbelastingen 2D

Genereren knoopcoördinaten via een
stappenschema; 2 dimensionaal
Met behulp van dit scherm kunt u snel de coördinaten van de knopen
genereren die op regelmatige afstanden van elkaar liggen.
Allereerst moet een keuze worden gemaakt of de coördinaten in X of Y
richting (globale assenstelsel) moeten worden gegenereerd.
Vervolgens wordt het nummer van de knoop (beginknoop) met
bijbehorende X- of Y- coördinaat gevraagd waar vanaf aanvullende
knoopnummers worden aangemaakt.
De knoopnummers met bij behorende X- of Y- coördinaat worden
gegenereerd tot en met de eindknoop.
De waarden voor de bijbehorende coördinaat worden verkregen door de
startcoördinaat telkens opnieuw met de waarde van de stapgrootte te
sommeren. Bij een positieve waarde voor de stapgrootte nemen de
achtereenvolgende coördinaten lineair toe in grootte. Bij een negatieve
waarde voor de stapgrootte nemen de achtereenvolgende coördinaten
lineair af in grootte.

Hint
Tussen dit generatie scherm en het totale scherm mag ook eenvoudig
gewisseld worden door het achtereenvolgens activeren van deze twee
schermen door het klikken met de muis op één van beide.
Zo kan men achtereenvolgens eenvoudig coördinaten in X- en Yrichting genereren of coördinaten vanaf verschillende beginknopen

genereren, zonder dat het generatiescherm voortdurend geopend en
gesloten moet worden (mag wel).
Alle m.b.v. het generatiescherm ingevoerde waarden kunnen in het totale
invoerscherm weer gewijzigd worden.
Zie verder ook: Coördinaten knooppunten

Opties bij het plotten; 2 en 3 dimensionaal
Bij het plotten van een combinatiestaaf kan de weergave van knoop- en
staafnummers wat druk worden als de combinatiestaaf uit vele
afzonderlijke staven bestaat.
Met behulp van dit scherm kan gekozen worden of de knoop- en/of
staafnummers zichtbaar moeten zijn.
Ter plaatse van het begin en eind van elke staaf wordt standaard de
waarde van de betreffende grootheid afgebeeld; m.b.v.dit scherm kan dit
uitgeschakeld worden.
- Arceren
Als het vakje “Arceren” is afgevinkt worden de momentenlijnen e.d.
gearceerd in de kleur lichtgrijs.
- Kleurarcering
Als het vakje “Kleurarcering” is afgevinkt worden de momentenlijnen
e.d. gearceerd in een te kiezen kleurenpallet afgebeeld.
M.b.v. de knop
kan een keuze worden gemaakt uit een
aantal kleurpaletten
- Fontnaam en grootte
Met behulp van de knop
kan het type font en de grootte
van de tekst bij het plotten worden ingesteld (er opent zich dan een
standaard Windows invoerscherm).
Deze optie kan worden gebruikt om een persoonlijk cachet aan de
figuren te geven. Belangrijker is dat niet alle printer drivers even goed
zijn. Het is bekend dat sommige printerdrivers wat “eigenwijs” omgaan
met de door het programma naar de printer gestuurde fonts; b.v. te groot.
Door het handmatig instellen van een kleiner font kan dit worden
gecorrigeerd.
Door het aanklikken van het vakje
is de fontgrootte
constant, d.w.z. onafhankelijk van de grootte van het betreffende
grafische scherm.
Als het vakje
niet afgevinkt is dan schaalt de fontgrootte
met de grootte van het betreffende grafische scherm.

De startgrootte van het schaalbare font kan verkleind of vergroot worden
m.b.v. een tuimelknop:
De default grootte van het font wordt weergegeven door het karakter ‘0’.
De verkleining en vergroting kan in vier stappen plaats vinden.
Verkleining: ‘-‘, ‘--‘, ‘---', ‘----‘; Vergroting: ‘+’, ‘++’, ‘+++’, ‘++++’
- Grootte afbeelding iconen opleggingen
De startgrootte voor de grootte van de afbeelding van de
afbeeldingsiconen kan verkleind of vergroot worden m.b.v. een
tuimelknop
De default grootte van het font wordt weergegeven door het karakter ‘0’.
De verkleining en vergroting kan in vier stappen plaats vinden.
Verkleining: ‘-‘, ‘--‘, ‘---', ‘----‘; Vergroting: ‘+’, ‘++’, ‘+++’, ‘++++’
- Uitvoer in wetenschappelijk formaat (-#.###E+##)
Met behulp van deze optie kan voor de numerieke invoer- en
rekenresultaten een keuze gemaakt worden tussen “vast formaat” en
“wetenschappelijk formaat”.
Het voordeel van het “wetenschappelijk formaat” boven het “vast
formaat” is dat zowel zeer grote als zeer kleine getallen altijd binnen de
gereserveerde ruimte weergegeven kunnen worden. Dit is het
voorkeursformaat.
“Vast formaat”
“Wetenschappelijk formaat”
“Automatisch formaat”
-123.122333

-1.2312E+02

3.14E003

0.00000037

+3.7000E-07

3.14

Verder kan het aantal grafisch afgebeelde cijfers worden ingesteld:

In “wetenschappelijk formaat”

In “vast formaat”
De instellingen worden bewaard. Bij het opnieuw opstarten worden deze
bewaarde instellingen gehanteerd.
Let op:
Deze instelling voor het numerieke dataformaat is ALLEEN van
toepassing voor de grafische afbeelding van numerieke waarden als
onderdeel van afbeeldingen van de berekeningsresultaten.
De instelling van het dataformaat voor de andere niet grafische schermen
kan worden ingesteld via het menu: Numerieke uitvoer in
Wetenschappelijk formaat’

Toolbar aanwezig
Met behulp van deze optie kan de horizontale toolbar in- en
uitgeschakeld worden.

Metafiles kopiëren naar klembord
De figuren op de diverse grafische schermen kunnen in twee
verschillende formaten naar het klembord worden gekopieerd:
a. BITMAP
b. METAfiles
ad. a.: Bij het BITMAP formaat wordt een raster van punten
overgedragen naar het klembord. Nadeel is
dat het ruimtebeslag vrij groot is. Bij het vergroten van een BITMAP
formaat wordt de figuur “grofkorrelig”, omdat tussen de oorspronkelijke
rasterpunten wordt geïnterpoleerd.
ad.b.: Bij het METAfiles formaat wordt vector informatie overgedragen
naar het klembord.
Dit formaat vraagt aanzienlijk minder geheugengebruik dan het
BITMAP formaat.
Verder bestaat de figuur uit diverse entiteiten (zoals deze bekend zijn in
Windows) welke, omdat het vectoren zijn afzonderlijk schaalbaar en
verplaatsbaar zijn.
Bij het METAfiles formaat wordt bij het vergroten van de figuur de
resolutie behouden; dus niet het “grofkorrelige” karakter van een
BITMAP.
Het kopiëren naar het klembord geschiedt met de knop
op de diverse
grafische schermen
Vanuit het klembord kan de figuur dan naar een ander onder Windows
werkend programma (b.v. de tekstverwerker WORD) worden
gekopieerd. Via de knop
bij de in het programma ingebouwde
teksteditor kan een in het klembord opgeslagen tekst of figuur in het
betreffende document worden geplakt (op de plaats van de cursor).
Als de hoofdmenucode Metafile formaat kopiëren KLEMbord
afgevinkt is dan wordt als METAfile gekopieerd; anders als BITMAP.

‘Wizard’ enkele profielen

M.b.v. deze optie kunnen de coördinaten van een aantal eenvoudige profielvormen snel worden
gegenereerd; het betreft de volgende vormen:

T-profiel

Dubbel T-profiel

I-profiel

Z-profiel

U-profiel

L-profiel

Als de breedte w, hoogte h, flensdikte tf en lijfdikte tw ingevoerd zijn dan kan, m.b.v. de knop
, de coördinaten van het profiel worden aangemaakt.
Na het sluiten van dit scherm en het sluiten van het scherm Geometrie

het scherm Berekening doorsneden m.b.v. de knop
van de diverse grootheden worden uitgevoerd.

profiel kan op

de berekening

Opmerking
Voor dit type ‘open’ profielen kan, voor het 3-dimensionale deel van het
program, ook het torsietraagheidsmoment Ixx worden berekend (Prandtl
zeepvlies analogie):

Zie verder ook:
Geometrie profiel

Berekening doorsneden
Analytische formules voor enige speciale doorsneden

Achtergronden bij de weergave van de
numerieke rekenresultaten per staaf (‘post
processing’); 3 Dimensionaal
Nadat de primaire rekenresultaten zijn uitgevoerd kunnen via ‘postprocessing’ afgeleide numerieke waarden langs de diverse staafassen
worden berekend en uitgevoerd.
Per staaf worden, vanaf beginknoop I richting eindknoop J op gelijke
tussenafstanden, numerieke waarden afgebeeld.
Standaard wordt elke staaf in lengterichting in 200 sneden opgedeeld; dit
is in het algemeen groter dan het door de gebruiker gekozen aantal (voor
de weer te geven waarden).
Dit relatief grote aantal sneden is bedoeld om een vrij nauwkeurige
bepaling van de minima en maxima langs de staafassen mogelijk te
maken.
Als gekozen is voor de afbeelding van de verplaatsingen langs de
staafassen wordt dit aantal verdubbeld tot 400 sneden; dit omdat de
berekende verplaatsingen een hogere nauwkeurigheid vereist.
De weergave van het getal formaat kan ingesteld worden
Onderstaand een voorbeeld van de numerieke uitvoer:

BASISbelastinggeval nr.: 2
================================
Weight roof
*** Krachtswerking t.o.v. lokale staafas
Staaf Plaats

Normaalkr. X

Dwarskracht Y

Dwarskracht Z

Moment X

Moment Y

[kN]

[kN]

[kN]

[kN.m]

[kN.m]

Moment Z
[m]
[kN.m]
t.o.v. knoop: 3

3
-------------+------------+---------------+------------+------------+------------+---------

0.000E+00

-6.043E+00

-6.146E-03

-5.236E+00

-2.132E-03

2.803E+00

-5.692E+00

-6.146E-03

-4.066E+00

-2.132E-03

3.756E-01

-5.341E+00

-6.146E-03

-2.896E+00

-2.132E-03

-1.442E+00

-4.990E+00

-6.146E-03

-1.726E+00

-2.132E-03

-2.648E+00

-4.639E+00

-6.146E-03

-5.559E-01

-2.132E-03

-3.243E+00

-4.288E+00

-6.146E-03

6.141E-01

-2.132E-03

-3.228E+00

-3.937E+00

-6.146E-03

1.784E+00

-2.132E-03

-2.602E+00

-3.586E+00

-6.146E-03

2.954E+00

-2.132E-03

-1.366E+00

-3.235E+00

-6.146E-03

4.124E+00

-2.132E-03

4.818E-01

-2.884E+00

-6.146E-03

5.294E+00

-2.132E-03

2.940E+00

-2.533E+00

-6.146E-03

6.464E+00

-2.132E-03

6.009E+00

-1.236E-02
5.220E-01
-9.148E-03
1.044E+00
-5.940E-03
1.566E+00
-2.731E-03
2.088E+00
4.775E-04
2.610E+00
3.686E-03
3.132E+00
6.895E-03
3.654E+00
1.010E-02
4.176E+00
1.331E-02
4.698E+00
1.652E-02
5.220E+00
1.973E-02

--- St. Venant torsie + Vlasov welving --Plaats

Moment X

[m]

[kN.m]

St. Venant
[kN.m]

Welving

Bi-moment

Rotatiehoek

[kN.m]

[kN.m2]

[graden]

---------------+------------+-------------+-----------+------------+------------0.000E+00

-2.132E-03

1.367E-19

-2.132E-03

1.155E-03

1.779E-02

5.220E-01

-2.132E-03

-1.318E-03

-8.142E-04

4.409E-04

9.811E-03

1.044E+00

-2.132E-03

-1.820E-03

-3.116E-04

1.678E-04

-7.020E-03

1.566E+00

-2.132E-03

-2.011E-03

-1.211E-04

6.290E-05

-2.722E-02

2.088E+00

-2.132E-03

-2.080E-03

-5.185E-05

2.096E-05

-4.868E-02

2.610E+00

-2.132E-03

-2.098E-03

-3.455E-05

8.360E-19

-7.057E-02

3.132E+00

-2.132E-03

-2.080E-03

-5.185E-05

-2.096E-05

-9.245E-02

3.654E+00

-2.132E-03

-2.011E-03

-1.211E-04

-6.290E-05

-1.139E-01

4.176E+00

-2.132E-03

-1.820E-03

-3.116E-04

-1.678E-04

-1.341E-01

4.698E+00

-2.132E-03

-1.318E-03

-8.142E-04

-4.409E-04

-1.509E-01

5.220E+00

-2.132E-03

-1.883E-16

-2.132E-03

-1.155E-03

-1.589E-01

Min. normaalkracht X:-6.043E+00

Max. normaalkracht X: -2.533E+00

Min. dwarskracht Y:

-6.146E-03

Max. dwarskracht Y:

-6.146E-03

Min. dwarskracht Z:

-5.236E+00

Max. dwarskracht Z:

6.464E+00

Min. moment X:

-2.132E-03

Max. moment X:

-2.132E-03

Min. moment Y:

-3.312E+00

Max. moment Y:

6.009E+00

Min. moment Z:

-1.236E-02

Max. moment Z:

1.973E-02

*** Berekende eenheidscontroles langs staafas
ZONDER knik- en kip controle volgens Eurocode 3 (staal); eenheidscontroles groter dan 1 in rood afgedrukt.
Staaf Plaats

Eenheidscontrole

Profielklasse

Profielklasse

Maatgevende

oorzaak
[m]

[-]

Y-as

Z-as

[-]

t.o.v. knoop: 3

3
---------------------+-------------------+------------+---------------+------------0.000E+00

0.0701

1

1

1
5.220E-01

0.0205

1

1

3
1.044E+00

0.0353

1

1

1
1.566E+00

0.0624

1

1

1
2.088E+00

0.0759

1

1

1
2.610E+00

0.0755

1

1

1
3.132E+00

0.0614

1

1

1
3.654E+00

0.0336

1

0.0208

1

1
4.176E+00
1

3
4.698E+00

1

0.0708

1

1
5.220E+00

1

0.1437
1

Legenda 'Maatgevende oorzaak':
1= buigspanning

1

1

3= schuifspanning dwarskracht Z-as

Min. eenheidscontrole:

0.0176 Max. eenheidscontrole:

0.1437

*** Verplaatsingen langs de staafas
Verplaatsingen

t.o.v. locale staafas

|

t.o.v. globale

assenstelsel
Staaf Plaats
Y-richting
[m]
[m]

Verpl. X-as

Verpl. Y-as

Verpl. Z-as

| Verpl. X-richting

Verpl.

Verpl. Z-richting
[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

t.o.v. knoop: 3

3
--------------+---------------+--------------+----------|---------------------+----------------+----------------0.000E+00
-6.704E-04
5.220E-01
-2.294E-04
1.044E+00
1.944E-04
1.566E+00
6.069E-04
2.088E+00
1.014E-03
2.610E+00
1.423E-03
3.132E+00
1.838E-03
3.654E+00
2.267E-03
4.176E+00
2.715E-03
4.698E+00
3.188E-03
5.220E+00
3.692E-03

-6.994E-04

-6.704E-04

9.088E-05

-6.960E-04

-2.294E-04

-9.680E-04

-3.969E-04

1.944E-04

-2.087E-03

-8.051E-05

6.069E-04

-2.995E-03

1.754E-04

1.014E-03

-3.513E-03

3.193E-04

1.423E-03

-3.555E-03

3.261E-04

1.838E-03

-3.122E-03

1.968E-04

2.267E-03

-2.311E-03

-4.153E-05

2.715E-03

-1.306E-03

-3.354E-04

3.188E-03

-3.840E-04

-6.053E-04

3.692E-03

7.327E-05

-7.418E-04

-1.139E-04
-7.047E-04
-1.130E-03
-7.100E-04
-2.203E-03
-7.153E-04
-3.074E-03
-7.206E-04
-3.572E-03
-7.259E-04
-3.613E-03
-7.312E-04
-3.201E-03
-7.365E-04
-2.425E-03
-7.418E-04
-1.464E-03
-7.471E-04
-5.825E-04
-7.524E-04
-1.460E-04

Max. verpl. LOKAAL X-richting: -6.994E-04 | Min. verpl. LOKAAL Xrichting: -7.524E-04
Max. verpl. LOKAAL Y-richting:

3.692E-03 | Min. verpl. LOKAAL Y-

richting: -6.704E-04
Max. verpl. LOKAAL Z-richting:

9.088E-05 | Min. verpl. LOKAAL Z-

richting: -3.555E-03
Max. verpl. GLOBAAL X-richting: 3.261E-04 | Min. verpl. GLOBAAL
X-richting:-7.418E-04
Max. verpl. GLOBAAL Y-richting: 3.692E-03 | Min. verpl. GLOBAAL
Y-richting:-6.704E-04
Max. verpl. GLOBAAL Z-richting:-1.139E-04 | Min. verpl. GLOBAAL
Z-richting:-3.613E-03

** OMHULLENDEN van MOMENTEN-,
DWARSKRACHTENen NORMAALKRACHTENverdeling **
Raamwerk 3D
Versie: 10.97
Datum is: 21-4-2017

Bewaard onder: Voorbld.RWS

** Omhullende van de volgende BASISbelastingen:
1,2,
Krachtswerking t.o.v locale staafassen

Staaf nr.: 3
------------Plaats
z

Min. F-x

Max. F-x

Min. F-y

Max. F-y

Max. F-z
[m]

[kN]
[kN]

[kN]
[kN]

[kN]

[kN]

Min. F-

-----------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+---------0.000E+00
-5.236E+00
5.220E-01
-4.066E+00
1.044E+00
-2.896E+00
1.566E+00
-1.726E+00
2.088E+00
-5.559E-01
2.610E+00
6.273E-02
3.132E+00
1.396E-01
3.654E+00
2.165E-01
4.176E+00
2.934E-01
4.698E+00
3.702E-01
5.220E+00
4.471E-01
Plaats
z

-6.043E+00 -6.634E-01

-6.146E-03

-5.805E-03

-6.146E-03

-5.805E-03

-6.146E-03

-5.805E-03

-6.146E-03

-5.805E-03

-6.146E-03

-5.805E-03

-6.146E-03

-5.805E-03

-6.146E-03

-5.805E-03

-6.146E-03

-5.805E-03

-6.146E-03

-5.805E-03

-6.146E-03

-5.805E-03

-6.146E-03

-5.805E-03

-3.216E-01
-5.692E+00 -6.403E-01
-2.448E-01
-5.341E+00 -6.173E-01
-1.679E-01
-4.990E+00 -5.942E-01
-9.102E-02
-4.639E+00 -5.711E-01
-1.415E-02
-4.288E+00 -5.481E-01
6.141E-01
-3.937E+00 -5.250E-01
1.784E+00
-3.586E+00 -5.020E-01
2.954E+00
-3.235E+00 -4.789E-01
4.124E+00
-2.884E+00 -4.558E-01
5.294E+00
-2.533E+00 -4.328E-01
6.464E+00
Min. M-x

Max. M-x

Min. M-y

Max. M-y

[kN.m]

[kN.m]

[kN.m]

Min. M-

Max. M-z
[m]

[kN.m]

[kN.m]
[kN.m]

----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+---------0.000E+00
-1.236E-02
5.220E-01
-9.148E-03
1.044E+00
-5.940E-03
1.566E+00
-2.731E-03

-2.132E-03 -3.317E-04

7.008E-02

2.803E+00

-7.776E-02

3.756E-01

-1.442E+00

-1.855E-01

-2.648E+00

-2.530E-01

-7.949E-03
-2.132E-03 -3.317E-04
-4.918E-03
-2.132E-03 -3.317E-04
-1.888E-03
-2.132E-03 -3.317E-04
1.143E-03

2.088E+00
4.775E-04
2.610E+00
3.686E-03
3.132E+00
6.895E-03
3.654E+00
1.010E-02
4.176E+00
1.331E-02
4.698E+00
1.652E-02
5.220E+00
1.973E-02

-2.132E-03 -3.317E-04

-3.243E+00

-2.805E-01

-3.228E+00

-2.678E-01

-2.602E+00

-2.150E-01

-1.366E+00

-1.221E-01

1.100E-02

4.818E-01

1.842E-01

2.940E+00

3.975E-01

6.009E+00

4.173E-03
-2.132E-03 -3.317E-04
7.203E-03
-2.132E-03 -3.317E-04
1.023E-02
-2.132E-03 -3.317E-04
1.326E-02
-2.132E-03 -3.317E-04
1.629E-02
-2.132E-03 -3.317E-04
1.933E-02
-2.132E-03 -3.317E-04
2.236E-02

Eenheidscontroles volgens Eurocode 3 (staal)
Plaats
[m]

Eenheidswaarden
Minimum

Maximum

[-]

[-]

---------------------------------------------0.000E+00

0.0032

0.0701

5.220E-01

0.0026

0.0205

1.044E+00

0.0047

0.0353

1.566E+00

0.0061

0.0624

2.088E+00

0.0069

0.0759

2.610E+00

0.0069

0.0755

3.132E+00

0.0061

0.0614

3.654E+00

0.0043

0.0336

4.176E+00

0.0023

0.0208

4.698E+00

0.0066

0.0708

5.220E+00

0.0122

0.1437

Maximale waarde Eenheidscontrole:

0.1437

Plakken afbeeldingen tussen de tekst; voor het geval
is ingedrukt
Naast de numerieke uitvoer van de rekenresultaten kunnen tussen de
tekst ook grafische afbeeldingen worden geplaatst m.b.v. onderstaande
knop:

Het bovenstaande is dezelfde functionaliteit als bij Plotten
krachtsverdeling per staaf; 3 dimensionaal

Zie verder achtergronden voor opties 3D
De grootte van de geplakte figuren kan als volgt worden aangepast:

Zie verder ook:
Keuzes bij numerieke uitvoer
Instelling getalformaat
Theoretische achtergronden 3D
Lokaal assenstelsel 3D
Coördinaten knooppunten 3D
Ligging staven 3D

Copiëer wind of sneeuwbelastingen naar scherm voor invoer
van ‘Verdeelde staafbelastingen’

Door bij de bepaling van Windbelastingen of Sneeuwbelastingen op één
van de knoppen
the klikken wordt het bovenstaand getoond scherm
geopend.
Aangegeven dient te worden in welke richting deze belasting werkt

Het teken van de belasting kan bepaald worden m.b.v.
. Als
dit vakje niet is aangevinkt wordt een negatieve waarde gebruikt.
De keuze voor de staven waarnaar toe gecopiëerd dient te worden, wordt
gemaakt door het intypen van de van toepassing zijnde staafnummers,
gescheiden door komma’s. Een reeks staven kan ook worden
gegenereerd door een beginstaaf en eindstaaf op te geven gescheiden
door het scheidingsteken ‘-‘; bijvoorbeeld:
Na selectie van de getoonde opties wordt d.m.v. de knop
de waarde in
staafbelastingen.

gecopiëerd naar het invoerscherm verdeelde

Bepaling bouwwerkfactor CsCd (t.b.v.
windbelasting EN 1991-1-4)

Zie verder ook:

Hoofdtekst EN 1991-1-4
Nederlandse Bijlage bij NEN-EN 1991-1-4

