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Algemeen 

MatrixFrame 3D Raamwerken is gericht op het effectief 

ontwerpen, dimensioneren en controleren van 

complexere constructies. De grafische opbouw van de 

programmatuur zorgt voor het snel en efficiënt invoeren 

van de geometrie en het genereren van resultaten. 3D 

Raamwerken vindt zijn toepassing in de woning- en 

utiliteitsbouw, wegenbouw en werktuigbouw. 

 

 
 

Visie 

MatrixFrame – 3D Raamwerken maakt onderdeel uit van 

MatrixFrame, het product voor bouwtechnische 

berekeningen. MatrixFrame staat voor het berekenen van 

Doorgaande liggers,  

Balkroosters, 2D Raamwerken & 2D Vakwerken, 3D 

Raamwerken & 3D Vakwerken , FEM platen en FEM 

wanden. Allen maken gebruik van een gezamenlijk 

rekenhart, de motor achter de software en additionele 

functionaliteiten, zoals  normcontroles en generatieve 

processen. Hierdoor is werken met de diverse pakketten 

binnen MatrixFrame vergelijkbaar en intuïtief en wordt 

onderscheid gecreëerd door o.a. aantal vrijheidsgraden 

en specifieke toepassingen zoals funderingstekenen.  

 

Raadpleeg tevens het informatieblad MatrixFrame – 

Algemeen, waarin het totaalbeeld van MatrixFrame 

wordt toegelicht. 

 

 

 

 

 

 

 

Invoer geometrie 

 Grafische- en tabellarische invoer van de 

geometrie, lasten, belastingsgevallen en 

belastingscombinaties. 

 Invoer van knopen en staven met behulp van 

stramienen of door vrij te schetsen. 

 3D-gridfunctie voor 2D werkvlakken. 

 Hernummeren van knopen, staven en 

opleggingen. 

 Import en export geometrie (DXF / PSS / IFC) 

 Parametrische profieldoorsnede voor I, T, L, 

cirkel, buis, rechthoek en koker. 

 Profielenbibliotheek met de ARCELOR 

walsprofielen en de AVB buizen en kokers. 

 Profielenbibliotheek met raatliggers op basis 

van HEA en IPE-profielen. 

 Ondersteuning voor verlopende traagheid. 

 Ondersteuning van staafexcentriciteiten. 

 Staafaansluitingen met (niet-)lineaire veren. 

 Opleggingen met (niet-)lineaire veren 

 Opleggingen onder een hoek te plaatsen. 

 

 

Lasten en belastingscombinaties 

 Lasten volgens het lokale-, globale- en 

geprojecteerde assenstelsel. 

 Bloklasten, trapeziumvormige en driehoekige 

staaflasten en puntlasten op staven. Punt- en 

knooplasten. Ook onder een hoek te plaatsen. 

Gelijkmatige en ongelijkmatige temperatuur 

belasting, opgelegde vervormingen en eigen 

gewicht. 

 Lasten zijn te groeperen in belastingsgevallen. 

Deze zijn te combineren tot 

belastingscombinaties. 

 Het automatisch genereren van 

belastingcombinaties volgens gekozen norm. 

 

Mechanica en resultaten 

 Lineair elastische berekening. 

 Knoopkrachten en knoopverplaatsingen. 

 Staafkrachten en staafverplaatsingen met 

gebruik van numerieke integratie. 

 Omhullende voor buigende momenten, 

dwarskrachten, normaalkrachten en 

torsiekrachten. 

 Oplegreacties met controle op som van de 

lasten en som van de reacties. 

 Spanningen (HH) 
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Geavanceerde rekenopties 

 
 

 Geometrisch niet-lineaire (GNL) gedrag van 

constructies volgens de belasting-incrementen 

methode, 

 Fysisch niet-lineaire (FNL) gedrag. Bij 

overschrijding van de vloeigrens worden 

vloeischarnieren toegepast, 

 Berekening van kabelconstructies met of 

zonder voorspanning, 

 Trekstaven en drukstaven 

 NL verende aansluitingen en opleggingen 

 Elastische beddingen met trekeliminatie 

 Eigenfrequentie berekeningen, 

 3D analyse van wateraccumulatie effecten, 

 

Staalcontrole 

Uitbreidingsmodule voor toetsing van staalprofielen 

volgens de laatste TGB 1990 en Eurocode. 

 Doorsnede, knik- en kip toetsing. 

 Torsie- en torsieknik toetsing. 

 Geïntegreerde berekening van de kniklengte 

voor geschoorde en ongeschoorde 

constructies, 

 Automatische berekening van 2e orde 

momenten voor kolommen en liggers 

(steunpuntsmomenten) 

 Automatische profielclassificatie 1 t/m 4. 

 Onafhankelijke invoer van kipsteunen van de 

boven- en/of de onderflens. 

 De invoer van de aangrijphoogte voor de 

kiptoetsing. Deze wordt automatisch 

aangepast wanneer een verandering optreedt 

in de profielhoogte. 

 Kiptoetsing voor alle afzonderlijke velden. 

 Toetsing doorbuigingen en verplaatsingen 

volgens betreffende norm. Rekening houdend 

met onmiddellijke en eind doorbuigingen.  

 Zeeg of toog zijn toepasbaar. 

 Bepaling van de maatgevende toets 

 Geïntegreerd met zowel lineaire- als niet 

lineaire rekenopties van MatrixFrame. Ook voor 

verlopende hoogte en raatliggers. 

 Automatische profieloptimalisatie inclusief 

automatische herberekening van de constructie 

met de gewijzigde stijfheidverhoudingen. 

 Uit te breiden met de module toetsing IFB-

profielen of rekenen met (voorgespannen) 

kabelconstructies. 

 

 
 

Toetsing IFB profielen 

 Uitbreidingsmodule op de module Staal 

 Toetsing van IFB-profielen op doorsnede en 

doorbuiging. 

 Bibliotheek met IFBA, IFBB, SFB, ASB en THQ 

profielen 
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Toetsing Brandwerendheid 

 Uitbreidingsmodule op de module 

Staalcontrole 

Toetsing van de staalprofielen op 

brandwerendheid. 

 Mogelijkheid voor het toepassen van 

isolatiematerialen. 

 De ontwikkeling van de brand is weergegeven 

in een grafiek voor wat betreft de vloeigrens, 

de staaltemperatuur en de 

omgevingstemperatuur. 

 

 
 

 

 

Houtcontrole 

 Controle van houtprofielen op doorsnede, 

knik- en kipstabiliteit. 

 Geïntegreerde kniklengte bepaling voor 

geschoorde en ongeschoorde constructies 

 Kipsteunen aan de boven- en/of onderzijde 

afzonderlijk in te stellen. 

 Bepaling van de maatgevende toets van alle 

belastingcombinaties van alle uitgevoerde 

toetsingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feature list 

Invoer 

 Grafisch en/of numeriek 

 Combinatiegenerator (volgens Eurocode) 

 Wateraccumulatie generator (volgens Eurocode) 

 Mobiele lastengenerator 

 Gewichtsberekeningenblad (volgens Eurocode) 

Profielenbibliotheek 

 Handmatige invoer A, I en E modulus 

 Geparametriseerde doorsneden 

 ARCELOR, AVB, VEST 

 Kabels (met voorspanning) 

 IFB, THQ, ASB, HODY, SFB 

 Raatliggers 

 Standaard profielafmetingen voor beton en 

hout 

 Amerikaans, Britse, Japanse en Indische 

profielen 

 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) 

 Houtcontrole (volgens Eurocode) 

Algemeen 

 Export uitvoer rapporten RTF,PDF etc. 

 Import/export DXF / IFC  

 


