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Algemeen 

MatrixFrame 2D Raamwerken is gericht op het effectief 

ontwerpen, dimensioneren en controleren van uiteenlo-

pende constructies. De grafische opbouw van de pro-

grammatuur zorgt voor het snel en efficiënt invoeren van 

de constructie en het genereren van resultaten. 2D 

Raamwerken vindt zijn toepassing in de woningbouw, uti-

liteitsbouw, wegenbouw en werktuigbouw.  

 

Visie 

2D Raamwerken maakt onderdeel uit van MatrixFrame, 

het product voor bouwtechnische berekeningen.  

MatrixFrame staat voor het berekenen van Doorgaande 

liggers,  

Balkroosters, 2D- en 3D raamwerken, FEM platen en FEM 

wanden. Allen maken ze gebruik van een gezamenlijk re-

kenhart, de motor achter de software en additionele 

functionaliteiten, zoals  normcontroles en generatieve 

processen. Hierdoor is het werken met de diverse pakket-

ten binnen MatrixFrame vergelijkbaar en intuïtief en 

wordt onderscheid gecreëerd door o.a. aantal vrijheids-

graden en specifieke toepassingen zoals funderingsteke-

nen.  

 

Raadpleeg tevens het informatieblad MatrixFrame – Al-

gemeen, waarin het totaalbeeld van MatrixFrame wordt 

toegelicht. 

 

Lasten en Belastingcombinaties 

Om op een juiste wijze belastingen te kunnen invoeren is 

een grote mate van vrijheid gewenst in de mogelijkhe-

den. Naast de handmatige invoer van lasten kan gebruik 

gemaakt worden van verschillende generatieve proces-

sen ten behoeve van het genereren van lasten en combi-

naties. 

 
 

 

 

 

Combinatiegenerator 

Met behulp van de combinatiegenerator kunnen belas-

tingscombinaties worden gegenereerd op basis van zelf-

gemaakte belastinggevallen. Ideaal voor de constructeur 

die graag de invoer van lasten in eigen hand wilt houden, 

maar het samenstellen van de combinaties graag overlaat 

aan de software om te kunnen volstaan met een controle. 

 

 

Lastengenerator 

Met de lastengenerator volgens gekozen norm is de ge-

bruiker in staat de permanente, veranderlijke, wind- en /of 

sneeuwbelasting  automatisch te laten genereren door de 

rekensoftware, al dan niet gecombineerd met eigen aan-

gemaakte lasten. Alle lasten worden gegroepeerd in belas-

tingsgevallen, welke automatisch worden gecombineerd 

tot belastingscombinaties.  

Voor het bepalen van de permanente belasting wordt ge-

bruik gemaakt van een bibliotheek, welke naar eigen 

smaak gewijzigd en/of aangevuld kan worden.  
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Gewichtsberekeningenblad 

Het gewichtsberekeningenblad wordt enerzijds gebruikt 

door de lastengenerator, maar kan ook worden gebruikt 

en ingericht door de gebruiker zelf. Door gebruik te ma-

ken van de bibliotheek en de principes van een spread-

sheet, bv MS Excel, kan de gehele gewichtsberekening 

worden uitgeschreven en online worden berekend. Mid-

dels een eenvoudige koppeling worden de belastingen 

vervolgens doorgesluisd naar het invoeromgeving van de 

lasten. 

 

Toepassing Maken van een gewichtsberekening geïnte-

greerd met de software door koppeling lasten met het 

raamwerk. 

 

Voordeel eenmalig uitschrijven en beschikbaar voor alle 

aanverwante projecten, gemakkelijk wijzigen voor gelijk-

waardige projecten, ruimte voor standaardisering. Nette 

rapportage. 

 

Mobiele belastingen 

Wanneer sprake is van een kraanbaan of andere mobiele 

objecten op de constructie, kan met de mobiele lasten-

generator een lastenstelsel, bestaande uit willekeurige 

puntlasten, worden samengesteld welke zich met een 

bepaalde stapgrootte over de constructie verplaatst.  

Kenmerken: 

 Laststelsels kunnen worden opgeslagen en geopend 

via een bibliotheek.  

 Het gekozen laststelsel kan over meerdere aangeslo-

ten staven worden gegenereerd welke vooraf zijn 

geselecteerd. Bijzonder is dat onderlinge hoek tus-

sen de staven niet gelijk aan nul hoeft te zijn. Zo 

kunnen mobiele lasten op bruggen met op- en afrit-

ten worden moeiteloos gegenereerd. 

 

Wateraccumulatie 

Veel voorkomende vergeten vraag is de vraag ‘hoe zit het 

met de ophoping van water?’. Volledig geïntegreerd bin-

nen het  

MatrixFrame 2D raamwerken is de mogelijkheid voor het 

automatisch laten genereren van de maatgevende belas-

tingsgeval regenwater in de evenwichtssituatie. 

 

Voor meer informatie vraag de speciale brochure aan. 

 

 

 

 

 

Rekenen 

Het rekenhart van MatrixFrame is zeer geavanceerd en 

kent de volgende mogelijkheden: 

 Lineair Elastisch 

 Geometrisch Lineair 

 Fysisch Niet Lineair voor Beton 

 Fysisch Niet Lineair voor Staal 

 En de volgende opties: 

 
 

Staalcontrole 

Binnen de staalcontrole worden de volgende controles uit-

gevoerd: 

 Sterkte en stabiliteit (knik/kip)  

 Doorbuiging en vervorming 

 Brandwerendheid (bekleed of onbekleed) 

 

Vooraf aan de controle worden de randvoorwaarden en 

toetsingsregels toegekend aan de diverse onderdelen van 

de constructie. Hiermee worden de juiste controles uitge-

voerd op de juiste staven. Zo behoeft een staaf ingebed in 

een vloer niet op stabiliteit gecontroleerd te worden maar 

zeker wel op vervorming en doorsnedencapaciteit. Op ba-

sis van deze gegevens wordt de staalcontrole uitgevoerd 

en de resultaten worden gepresenteerd in een histogram 

voor een totaal overzicht van de resultaten. 
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Staaloptimalisatie: Als de constructie niet voldoet kan ge-

kozen worden voor een automatische profieloptimalisa-

tie. Hierbij wordt gezocht naar een geschikter profiel in-

clusief een automatische herberekening voor de juiste 

stijfheidverhoudingen. 

 

 
 

Koppeling Staalverbindingen 

Tussen het raamwerkprogramma en het programma 

staalverbindingen is een koppeling mogelijk. Na het bere-

kenen van een raamwerk kunnen de gegevens van de 

door u aangewezen verbindingsknopen naar het pro-

gramma “Staalverbindingen” doorgesluisd worden. Hier-

bij worden niet alleen de gegevens met betrekking tot de 

aansluitende constructiedeel overgenomen, maar ook 

omhullende knoopkrachten (moment, dwarskracht en 

normaalkracht). Indien meerdere belastinggevallen zijn 

aangemaakt, kan de gebruiker zelf aangeven welke com-

binaties voor de berekening van de verbinding dienen te 

worden meegenomen. 

 

Na deze selectie wordt automatisch MatrixTools Staal-

verbindingen opgestart en kunnen verschillende verbin-

dingen nader gedetailleerd en doorgerekend worden. De 

gemaakte koppeling ondersteunt alle 

kopplaatverbindingen en herkent zelf het typer verbinding. 

Na het invoeren van enkele bijkomende verbindingsdetails, 

zoals bouten en lassen, kan de controle van de verbinding 

plaatsvinden. Nadat de verbindingskarakteristiek voor de 

gedetailleerde verbindingen is bepaald, kan de 

bijbehorende veerstijfheid (M-Phi diagram) in het 

raamwerk worden verwerkt. Met deze nieuwe 

verbindingsgegevens kan opnieuw de krachtsverdeling 

worden bepaald. Voor meer informatie over het rekenprogramma ‘Staalver-

bindingen”, kunt u vragen naar de uitgebreide documenta-

tie. 

Betoncontrole 

De betoncontrole geschiedt volgens de NEN6720 of Euro-

code 2. Het wapenen van betonconstructies verloopt langs 

een zeer eenvoudig stappenplan waarbij eerst aan de orde 

komt de algemene gegevens met betrekking tot o.a. dek-

king, korreldiameter, etc. Vervolgens wordt gekeken naar 

de benodigde wapening op basis van maatgevende door-

sneden. Hierbij wordt gecontroleerd op scheurwijdte, 

mm
2
, geometrie van de wapening. Op het moment dat de 

wapening in de doorsnede bekend is, wordt gekeken naar 

het afbouwen van de wapening. Volledig geïntegreerd 

wordt bepaald de lengte van alle staven, incl. verankering-

lengte en het afbouwen van de beugels. Daarna wordt de 

doorbuiging gecontroleerd aan de hand van betreffende 

norm. 

 

Voor meer informatie vraag de speciale brochure aan. 

Houtcontrole 

Gelijk aan de staalcontrole wordt vooraf aangegeven welke 

controles uitgevoerd dienen te worden. Daarbij staan de 

volgende mogelijkheden ter beschikking: 

 Sterkte en stabiliteit (knik/kip) 

 Doorbuiging en vervorming 
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Tot slot 

Het programma ‘2D raamwerken’ is zeer flexibel te noe-

men. Veel instellingen zijn door de gebruiker te bepalen, 

overal tooltips met extra informatie geven de gebruiker 

controle over de resultaten. Dit betreft zowel de grafische 

weergave als ook de rekentechnische aspecten zoals ori-

ëntatie (lokaal)assenstelsel, richting van de zwaartekrach, 

kniklengten, normtoetsing materialen. Het pakket is zeer 

intuïtief in gebruik en daardoor erg gebruiksvriendelijk. 

Door de volledig grafische interface is het mogelijk com-

plexe constructies snel en foutloos in te voeren en te be-

rekenen. Het programma leent zich uitstekend voor het 

maken van constructieberekeningen voor diverse vakge-

bieden, waaronder Werktuigbouwkunde, Civiele Techniek 

en Bouwkunde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feature list 

Invoer 

 Grafisch en/of numeriek 

 Lastengenerator (volgens Eurocode) 

 Combinatiegenerator (volgens Eurocode) 

 Wateraccumulatie generator (volgens Eurocode) 

 Mobiele lastengenerator 

 Gewichtberekeningen blad (volgens Eurocode) 

Profielenbibliotheek 

 Handmatige invoer A, I en E modulus 

 Geparametriseerde doorsneden 

 ARCELOR, AVB, VEST 

 Kabels 

 IFB, THQ, ASB, HODY, SFB 

 Raatliggers 

 Standaard profielafmetingen voor beton en 

hout 

 Amerikaans, Britse, Japanse en Indische profie-

len 

 Eigen profielen en materialen 

Rekenen 

 Lineair Elastisch (super-positie) 

 Geometrisch Niet Lineair 

 Fysisch Niet Lineair beton 

 Fysisch Niet Lineair staal 

 Eigen frequentie berekeningen 

 Elastische ondersteunde staven 

 Niet Lineair verende opleggingen 

 Niet Lineair verende staafaansluitingen 

 Kabels mechanica 

 Dwarskrachtcorrectie 

Normtoetsen profielen 

 Staalcontrole met brand (volgens Eurocode) 

 Betonwapenen met brand (volgens Eurocode) 

 Houtcontrole (volgens Eurocode) 

Algemeen 

 Export uitvoer rapporten RTF,PDF etc. 

 Import/export DXF / IFC  


