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Inleiding
Grote vervormingen in de grond treden op bij
grondmechanische verschijnselen als het afschui-
ven van (dijk)taluds, met als extreem voorbeeld
een zettingsvloeiing, maar ook  het inbrengen van
een paal of damwand en het wegdrukken van een
eenvoudige sondering gaan gepaard met grote
vervormingen. Verder valt te denken aan bouw-
putten waar een constructief onderdeel bezwijkt,
instortende ondergrondse holle ruimtes zoals 
tunnels of oude mijnschachten, of de impact van
objecten op het oppervlak zoals tijdens grondcom-
pactie of vallende gondels van windmolens op 
dijken.

Berekeningsmethoden uit het verleden waren veelal
analytisch en noodgedwongen sterk empirisch. 
De nadruk lag veelal op stabiliteitsanalyse en het
beschrijven van bezwijkmechanismen. Met de 
opkomst van numerieke technieken werd het 
mogelijk de focus te verleggen naar vervormings-
berekeningen en naar het realistischer modelleren
van grondgedrag. Eindige Elementen (EEM) bere-
keningen hebben daardoor de laatste decennia een
grote vlucht genomen voor grond, grondwater,
constructies en de combinatie daarvan (Brink-
greve, 2011). Eén toepassingsgebied onttrok zich

vooralsnog aan de zegetocht van EEM: grote 
vervormingen. Omdat de vervorming van het 
rekenrooster beperkt moet blijven in verband met
numerieke stabiliteit was het niet goed mogelijk
om vervormingen van meer dan enkele procenten
adequaat te modelleren. 

Sinds een jaar of tien werkt Deltares in een inter-
nationaal samenwerkingsverband aan de door-
ontwikkeling van de EEM techniek waarmee 
het mogelijk wordt grote vervormingen beter te 
simuleren, de Material Point Method (MPM). Dit
artikel introduceert de de basisfilosofie van MPM
(Sulsky, 1994) en geeft aan waar de verschillen 
liggen met de standaard EEM aanpak. De ontwik-
keling van MPM vindt zoveel mogelijk plaats aan
de hand van concrete cases zoals het wegdrukken
van een sondeerstang (Ceccato et al, 2016), de 
impact van vallende gondels van windmolens 
(Kramer, 2017), het bezwijken van dijktaluds (Fern
et al, 2016) en andere (zie bijvoorbeeld de
MPM2017 en MPM2019 conferenties). In een 
vervolgartikel komt de toepassing van MPM in 
het onderzoek naar de installatie-effecten van 
geheide palen aan de orde (Van Tol et al, 2019). 
In 2017 is in Geotechniek de toepassing van MPM
voor afschuivende taluds beschreven (Rohe en

Martinelli, 2017). De ontwikkeling vindt plaats 
in het Anura3D-consortium www.Anura3D.com.
waarin behalve Deltares en TU Delft nog acht 
instituten samenwerken aan de Anura3D MPM
software. 

Het principe van EEM 
In een standaard EEM berekening wordt de ruimte
in elementen verdeeld die het materiaal met zijn 
eigenschappen representeren. Elk element heeft
een aantal knooppunten op de hoeken (nodes) en
integratiepunten binnenin (Gauss punten) waar de
toestandsvariabelen van het materiaal – de grond
– worden berekend: de verplaatsingen in de
knooppunten, de spanningen en rekken (volume-
trisch en deviatorisch) in de integratiepunten. Door
een externe belasting (bovenbelasting, zwaarte-
kracht, grondwaterstroming, etc.) ondervindt elk
element (verschil)spanningen tussen de integratie-
punten. Per rekenstap worden de krachten naar 
de knopen geprojecteerd en worden met de 
evenwichtsvergelijkingen de nieuwe vervormingen
berekend. De vervorming geeft via de grondeigen-
schappen (stijfheden), geformuleerd in de consti-
tutieve vergelijkingen, aanleiding tot nieuwe
spanningen en met deze nieuwe spanningen 
herhaalt het proces zich. Omdat de materiaal-
eigenschappen van grond niet-lineair en plastisch
zijn – de stijfheid verandert met de vervorming en
vervormingen zijn gedeeltelijk irreversibel – wordt
een externe belasting (of vervorming) niet in 
een keer aangebracht maar incrementeel; daarom
is dit een iteratief proces.

Zolang de opgetelde (geïntegreerde) schuifver-
vormingen beperkt blijven (om de gedachten te
bepalen: < 10%) houdt het rekenrooster zodanig
zijn vorm dat de berekeningen goed blijven 
verlopen. Bij grotere vervormingen worden de 
elementen zo ‘scheef’ of ‘afgeplat’ dat de bereke-
ning niet meer klopt. Zoals te zien in figuur 1, is 
dit bij voorbeeld het geval bij schuifvlakken in 
een dijk, of nabij de paalpunt en langs de schacht
van een funderingspaal.

Eindige elementen of eindige volumes worden 
ook toegepast in de vloeistofmechanica (CFD –
computational fluid dynamics). Daar zijn de vervor-
mingen extreem veel groter, het water stroomt
daar door het rooster heen. Het verschil met
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Figuur 1 – Voorbeeld van extreme vervorming van het rekenrooster in EEM berekeningen
van een afschuivend talud (links) en een funderingspaal (rechts).
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grondmechanische berekeningen is dat bij water
de vorige stappen van de berekening niet van 
invloed zijn op het materiaalgedrag van de vloei-
stof, het heeft geen geheugen. Dit is in tegen-
stelling tot de toepassing op vaste stoffen zoals
grond waar de belastingsgeschiedenis van belang
is. Daarom moeten in de grondmechanica de 
vervormingen en de spanningen worden opgesla-
gen en naar de volgende rekenstap meegenomen. 

Filosofie van MPM
MPM is een combinatie van concepten uit de
grondmechanica en vloeistofmechanica. Als uit-
breiding van de standaard EEM aanpak wordt de
ruimte bij MPM gelijktijdig op twee manieren 
opgedeeld. In de eerste plaats is er het rekenroos-
ter op de achtergrond. Op de knooppunten daar-
van worden in een rekenstap de evenwichts-
vergelijkingen opgelost zoals in de standaard EEM
aanpak. Daarnaast is er een verzameling van 
zogeheten materiaalpunten (MP). In deze MP’s
worden de fysische grootheden van het materiaal
zoals spanningen, rekken, dichtheid en materiaal-
eigenschappen opgeslagen. De MP’s strekken zich
uit zover als de materie, de grond, zich uitstrekt.
De begrenzing van de grond, bij voorbeeld het
maaiveld, is in het rekenrooster initieel vrij te 
kiezen als een rij van rand-MP’s en wordt daarna
automatisch gedetecteerd. Dat is dus anders dan
in de traditionele EEM som waar de grens van 
de grond ook de rand van het rekenrooster is. De
MP’s bewegen door het rekenrooster heen, en
kunnen lopende de berekening ook in gebieden
komen die aanvankelijk leeg waren (figuur 2). 
De massa van een MP is onveranderlijk, maar het 
bij het MP behorend volume kan veranderen; de

dichtheid is een variabele. Het voordeel van MPM
is erin gelegen dat het rekenrooster niet vervormt
zodat de evenwichtsvergelijkingen altijd kunnen
worden opgelost. In de knooppunten van het 
rekenrooster wordt geen permanente informatie
bewaard. 

De evenwichtsvergelijkingen in MPM zijn identiek
aan die van de standaard EEM. Wanneer massa-
traagheid van belang is wordt de op te lossen 
basisvergelijking de tweede wet van Newton:
Ma=Fext – Fint met M de massamatrix, a de 
versnellingsvector (tweede afgeleide van de 
verplaatsingsvector u) en Fext en Fint de externe
(belasting, zwaartekracht) en interne (grond- en
waterspanningen) krachten die op de knoop-
punten werken. De berekening verloopt nu zoals 
geschetst in figuur 3.

De rekenmethodiek omvat vier stappen. In de 
eerste stap wordt informatie van de MP’s met 
behulp van interpolatie- of shapefuncties, net
zoals bij de standaard EEM, overgedragen aan 

de knooppunten van het rekenrooster op de ach-
tergrond. In de tweede stap worden incrementele
vervormingen van de knopen berekend door 
oplossing van de evenwichtsvergelijkingen op het
rekenrooster. Aan het eind van deze stap worden
de vervormingen van het rekenrooster weer terug-
geleverd aan de MP’s, zodat deze de actuele 
toestand beschrijven in termen van verplaatsingen,
spanningen en rekken. In de vierde stap worden 
de materiaalpunten naar hun nieuwe positie ver-
plaatst; het rekenrooster blijft op zijn oorspronke-
lijke plaats. In de materiaalpunten worden de
spanningen en rekken conform het constitutieve
model berekend. Omdat alle informatie bewaard
wordt in de MP’s kan de oplossing op elk gewenst
rooster worden geprojecteerd. Het berekenings-
rooster kan dus na elke rekenstap vrij gekozen 
worden en dit is een groot voordeel van MPM.
De materiaaleigenschappen van de grond, in 
het eenvoudigste beeld de sterkte en de stijfheid,
zijn net als bij standaard EEM beschreven in 
continuüm-modellen met macroscopische para-
meters. Alle continuüm grondmodellen zijn één op
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Figuur 3 – Het MPM rekenschema (a) informatie van materiaalpunten wordt 
overgedragen naar rekenrooster, (b) oplossing evenwichtsvergelijking resulterend
in incrementele deformatie van de knopen, (c) terugleveren van vervormingen van

knopen naar materiaalpunten, (d) verplaatsen MP’s naar nieuwe positie.

Figuur 2 –
Voorbeeld van het 
bezwijken van een 
verticale ontgraving. 
De materiaalpunten 
(MP) bewegen door het 
rekenrooster op de 
achtergrond zonder 
dat dit vervormt.

Grote vervormingen in de grond treden op bij grondmechanische verschijnselen
als het afschuiven van (dijk)taluds, verweking en zettingsvloeiing, het inheien
en -trillen van palen, en het instorten van bouwputten of cavernes. Bij het nu-
meriek modelleren van deze grote vervormingen lopen we tegen twee 
problemen op: standaard eindige elementen modellen laten slechts beperkte
vervorming van het rekenrooster toe en het materiaalgedrag van de grond 
verandert sterk tijdens het optreden van de vervorming. 

Dit artikel is het eerste van twee die ingaan op de ontwikkeling van de Material
Point Method (MPM). Het beschrijft daarbij de verschillen ten opzichte van de
standaard Eindige Elementen Methode (EEM), die het mogelijk maken grote
vervormingen met MPM beter te modelleren dan met EEM. In een tweede ar-
tikel (Van Tol et al, 2019) wordt ingegaan op de toepassing van deze techniek
voor het onderzoek naar paalinstallatie-effecten.
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één toe te passen in MPM. Een relevante vraag
daarbij is uiteraard wel of de grondmodellen ook
bij de optredende grote vervormingen het grond-
gedrag adequaat beschrijven. Denk hierbij onder
andere aan de afhankelijkheid van de dichtheid,
het gedrag bij dilatantie en contractantie, harde-
ning en softening voor en na de piekbelasting 
respectievelijk, extreem hoge spanningen (bij
voorbeeld rond een paalpunt) of extreem lage
spanningen (bij voorbeeld tijdens liquefactie of
aardverschuivingen). Experimentele gegevens 
van de eigenschappen tijdens en na grote vervor-
mingen zijn schaars. Hoe dat zij, veranderende
grondeigenschappen worden in de MPM metho-
diek eenvoudig door de materiaalpunten mee 
getransporteerd tijdens vervorming. 
Grond is in de regel een meerfasensysteem met
korrels, (grond)water en (bodem)lucht. In het 
eerder in Geotechniek verschenen artikel over
MPM (Rohe en Martinelli, 2017) wordt beschreven
hoe de methodiek zich leent om meerdere fasen in
de grond volledig gekoppeld in de berekening mee
te nemen. Hierbij wordt de ontwikkeling van
grondspanningen en waterspanningen beschreven
door één stelsel van evenwichtsvergelijkingen voor
alle fases (grond, water en lucht) die door koppel-
termen met elkaar verbonden zijn, bij voorbeeld de
sleepkracht die door de wet van Darcy beschreven
wordt. Het stelsel evenwichtsvergelijkingen wordt

voor alle fases in één-en-dezelfde rekenstap 
opgelost. 

Grond-constructie interactie in MPM
In de geotechniek is interactie tussen grond en
constructie aan de orde van de dag. Met MPM
wordt niet-slippend contact (volledige aanhech-
ting) op natuurlijke wijze meegenomen. In veel 
gevallen in de geotechnische praktijk schuift grond
echter met wrijving langs een contactoppervlak en
daar is een aangepaste ‘contact’-berekening voor
nodig. In MPM is hiervoor een module ontwikkeld
(Phuong et al, 2016) om de wisselwerking en de
contactwrijving tussen verschillende objecten te
modelleren, zoals in het voorbeeld verderop in 
dit artikel bij het wegdrukken van een paal. Met
deze berekeningswijze kan er eventueel ruimte
tussen objecten ontstaan, maar ze kunnen elkaar
niet overlappen. Het contactoppervlak wordt 
automatisch gedetecteerd en er zijn in tegenstel-
ling tot de standaard EEM geen speciale interface-
elementen nodig.

Randvoorwaarden in MPM
Randvoorwaarden kunnen in MPM voor krachten,
verplaatsingen of waterspanningen opgelegd 
worden en zijn op dezelfde manier te definiëren als
in standaard EEM berekeningen. Echter moet in
MPM rekening worden gehouden met de even-

tuele grote vervormingen van het materiaal waarbij
de randen van het materiaal, de grond of de 
constructie, niet meer overeenkomen met de 
randen of knopen van het rekenrooster. Dat maakt
de toepassing uitdagender: de randvoorwaarden
moeten met het materiaal kunnen meebewegen en
zich aan de vervorming aanpassen.
Een efficiënte en robuuste manier om een bewe-
gend stijf object met randvoorwaarden in de bere-
kening mee te nemen is het gebruikmaken van een
bewegend (reken)rooster (Phuong et al, 2016).
Hierbij wordt expliciet gebruik gemaakt van de
mogelijkheid in MPM om na elke berekeningsstap
het rekenrooster aan te passen, alle informatie is
immers opgeslagen in de materiaalpunten. Dit
nieuwe rooster is dan zo gedefinieerd dat het 
altijd aansluit aan het oppervlak waar de randvoor-
waarden zijn vastgelegd.

Beschouw het wegdrukken van een stijve paal 
in de grond met een opgelegde snelheid van weg-
drukken van de paalkop (figuur 4). In dit voorbeeld
beweegt het rooster mee met de paal tijdens het
wegdrukken, of, anders geformuleerd, de MP’s 
bewegen de facto omhoog door het rooster. In 
het concept van het bewegende rooster is het 
rekendomein verdeeld in een bewegend rooster en
een samengedrukte zone. Het bewegende rooster
beweegt mee met de paal tijdens het wegdruk-
proces. Hierdoor komt de paal altijd exact overeen
met het rekenrooster en de opgelegde verplaat-
singssnelheid kan direct op de knopen van de 
paalkop gedefinieerd worden. Er is hierdoor geen
mapping nodig waardoor de berekeningsresul-
taten nauwkeuriger zijn. 

Het gevolg is wel dat het rooster onder de paal-
punt tijdens het wegdrukken wordt samen-
gedrukt. In tegenstelling tot de elementen in het
bewegende rooster, die steeds dezelfde vorm 
houden, vervormen de elementen in deze samen-
gedrukte zone. De samendrukking is gelijkmatig
verdeeld over de diepte; aan de bovenzijde van de
samendrukkingszone is de verplaatsing dezelfde
als van de paal, aan de onderzijde is de verplaatsing
nul. Het voordeel van het concept van het mee-
bewegende rooster is dat het altijd heel fijnmazig
kan zijn in de buurt van de paalpunt en -schacht
waar de grootste vervormingen optreden; elders
kunnen grotere elementen gebruikt worden. Ook
voor MPM geldt, zoals voor EEM, dat ter plaatse
van grote gradiënten in rekken of spanningen 
fijnmazige roosters nauwkeurigere oplossingen 
leveren. Het vastknopen van het rooster aan de
paal vermijdt bovendien dat in één cel van het 
rekenrooster MP’s terechtkomen van zowel paal
als grond, waardoor de interpolatie (stap 1 in 
figuur 3) nauwkeuriger wordt. Tevens blijft het
contactoppervlak tussen paal en grond scherp 
gedefinieerd omdat de contactknopen per defini-
tie samenvallen met de geometrie van de paal 
gedurende de hele berekening en dat vergroot 

Figuur 4 –
Het concept 
van het 
bewegende 
rooster: 
a) voor, 
b) na wegdrukken
van de paal.
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de nauwkeurigheid van de wrijvingsberekening en
de contactkrachten tussen grond en paal voor 
de bepaling van het draagvermogen.

Toekomst
Met de ontwikkeling van MPM in de geotechniek
worden grote vervormingen in grond toegankelijk
gemaakt voor numerieke modellering. MPM wordt
al op veel terreinen toegepast: van grootschalige
vervormingen van waterkeringen tot zettings-
vloeiingen en aardverschuivingen, en van sonderin-
gen tot inbrengen van palen (drukken, heien,
trillen); voorbeelden daarvan in MPM2017,
MPM2019 en Fern et al. (2019). Verbeteringen
waar aan gewerkt wordt zijn de overdracht van 
informatie van MP naar knoop, en numerieke pro-
blemen als een MP overgaat van één element naar
een ander. De gepresenteerde ontwikkeling van
MPM vindt plaats in de Anura3D MPM Research
Community, een samenwerkingsverband van 
Deltares en TU Delft met Univ. of California at 
Berkeley, Virginia Tech, Univ. of Cambridge (UK),
UPC Barcelona, TU Hamburg-Harburg, Univ. di 
Padova, Univ. di Salerno en Politecnico di Milano.
Om de drempel voor het gebruik van MPM te
slechten werkt het consortium ook aan de im-
plementatie van de onderzoeksresultaten in een

MPM software pakket, Anura3D, dat beschikbaar
is voor algemeen gebruik. Er worden regelmatig
cursussen georganiseerd, zie www.Anura3D.com
voor het actuele aanbod.
Dit artikel is tot stand gekomen mede op basis van
het artikel van Phuong et al. (2016)
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