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Snel en transparant betonontwerp
Een revolutionaire oplossing voor het ontwerp en de con-
trole van gewapend beton liggers en kolommen conform 
EN 1992. Beschikbaar voor standaard en willekeurige 
doorsneden. Met nieuwe functies, heldere en transparante 
rapportage en verhoogde prestaties.

Open platform
Uw eigen op maat gemaakte berekeningen en normcontro-
les gecombineerd met het Scia Engineer platform voor een 
naadloze integratie in uw ontwerpproces. Volledige trans-
parantie met de weergave van formules en dynamische 
afbeeldingen. U en uw partners kunnen nu beter dan ooit 
samenwerken.

Engineering Report
Uw geïntegreerde en dynamische rapportagetool is verder 
uitgebreid met nieuwe mogelijkheden. Het vroegere ‘Docu-
ment’ is nu volledig vervangen en bevat bovendien extra 
uitgebreide importfuncties, indrukwekkende opties voor 
lay-out en een hogere snelheid. Een gloednieuw, gedetail-
leerd voorbeeldvenster vervangt de vorige voorbeeldweer-
gave.

Meer gebruiksgemak
Scia Engineer omvat een groot aantal nieuwe functies, 
verbeteringen en uitbreidingen, zoals 3D-resultaten, Open 
Design, dynamische analyses, plasticiteit, staalontwerp, 
staalverbindingen, tabelinvoer, tabelresultaten, enz.
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Transparant betonontwerp
EN 1992
Uitgebreide oplossing voor betonliggers en 
kolommen
• Generieke functies voor het ontwerp en de controle van gewapend beton 

kolommen en liggers zijn volledig herzien en bijgewerkt.
• Voldoet aan EN 1992-1-1:2004/AC:2010-11 inclusief de nationale bijlagen.
• Ondersteunt standaard vormen en willekeurige doorsneden, met openingen 

en willekeurige wapeningsposities.
• Ondersteunt interactie van alle interne krachten (N, My, Mz, Vy, Vz, T).
• Krachtige rekenprestaties.
• Heldere en transparante rapportage: achtergronden bij het toepassen van 

EN 1992-1-1 met normverwijzingen.
• Globale parameters en specifieke elementinstellingen zijn herzien. Bevat 

nu ook een functie voor het snel opzoeken van items in het setup-venster.

Open Design-technologie
De nieuw geïmplementeerde Open Design-technologie vervangt de huidige 
ontwerpmethoden, met als belangrijkste voordelen:
• Uitgebreide en transparante uitvoer van alle uitgevoerde tussenliggende 

berekeningsstappen.
• Verwerking van meerdere belastingscombinaties (combinaties van biaxiale 

afschuiving en torsie).
• Geen beperkingen ten aanzien van de vorm van een ligger- of kolomdoor-

snede.
• Ondersteuning van moderne technologieën, zoals multi-core processors en 

parallellisatie.

Duidelijke weergave van de resultaten
Het detailniveau van de uitvoer kan eenvoudig worden aangepast: van een 
korte overzichtstabel tot een uitgebreid rapport met alle berekeningsstappen.
Beknopt
Een eenvoudige tabel met eenheidscontroles of de nodige wapeningsopper-
vlakte. Dit kan ook worden weergegeven in de tabelresultaten.
Gedetailleerd
Een overzicht van alle ingevoerde gegevens, gevolgd door een gedetailleerd 
berekeningsrapport. Dit overzicht bevat eveneens dynamische afbeeldingen 
van doorsneden met hun wapeningsschema, spannings- en rekverdeling in de 
verschillende grenstoestanden, interactiediagrammen en duidelijke verwijzin-
gen naar de artikelen van de EN 1992-norm.

Nieuw ontworpen dialoogvensters voor
parameterinstellingen
• Overzichtelijk gerangschikte  tabel: beschrijving, symbool, waarde, default, 

eenheid, hoofdstuk, norm, constructie en controletype).
• Functies voor zoeken en filteren.
• Diverse weergavetypen: op gebruikte commando’s, op hoofdstuk van de 

norm en een lijst.
• Mogelijkheid voor gepersonaliseerde weergaven.
Het dialoogvenster voor de elementgegevens is ook vernieuwd, zodat het aan-
sluit bij het setup dialoogvenster.

Langswapening ontwerpen
• Het buigmoment om de z-as wordt in rekening gebracht. In vorige versies 

was dat enkel het buigmoment om de y-as.
• Wapening kan (indien nodig) op meer dan één laag worden geplaatst.
• Theoretische wapening wordt vertaald naar echte staven.
• Wapening met inachtneming van afschuiving en torsie (extra trekkrachten).
• Weergave van de wapening op elke as: y+, y-, z+, z-.
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Wapeningsontwerp van kolommen
• Ontwerp voor willekeurig doorsneden.
• Wapening met in achtneming van afschuiving en torsie (extra trekkrachten).
• Weergave van de wapening op elke as: y+, y-, z+, z-.

Dwarswapening
Liggers
• Ondersteuning voor biaxiale afschuiving en torsie.
• Automatische berekening van de hoek van drukschoren conform de mini-

male ontwerpvereisten.
• Verbeterde bepaling van effectieve dunwandige doorsneden.

Kolommen
• In het verleden was het ontwerp uitsluitend gebaseerd op detailleringsre-

gels.
• De nieuwe oplossing ontwerpt de theoretische wapening voor de effectief 

optredende belasting: biaxiale afschuiving, torsie en de onderlinge inter-
actie.

Controles
Uiterste grenstoestand
• Capaciteitscontrole voor de interactie tussen N, My en Mz, gebaseerd op de 

berekende weerstand uit het interactiediagram.
• Responscontrole gebaseerd op de controle van uiterste spanningen en rek-

ken voor de interactie tussen N, My en Mz.
• Controle van afschuiving en torsie: controle van biaxiale afschuiving, torsie 

en de interactie tussen beiden. Verbeterde bepaling van effectieve dunwan-
dige doorsneden.

Bruikbaarheidsgrenstoestand
• Spanningslimiet (voor beton en wapeningsstaal).
• Scheurbreedte kan worden gelimiteerd aan de hand van een door de ge-

bruiker ingevoerde waarde.
• Op grond van de berekende stijfheidsratio kan de vervorming eenvoudig 

worden gecontroleerd zonder dat normafhankelijke doorbuigingen moeten 
worden berekend.

NBR 6118:2014 (Brazilië)
Verbeteringen voor ontwerpen conform 
NBR 6118:2014
In de ontwerpmodule voor betonelementen zijn diverse nieuwe functies geïm-
plementeerd zodat wordt voldaan aan de voorschriften van de NBR 6118:2014.
• De ontwerpwaarden van interne krachten in kolommen kunnen worden be-

rekend. Hierbij wordt rekening gehouden met geometrische imperfecties en 
tweede-orde-effecten.

• Ontwerp van de wapening in liggers en kolommen met een standaard of 
willekeurige doorsnede.

• Langswapening in platen en wanden wordt ontworpen op basis van de ui-
terste grenstoestand.

• Invoer van praktische wapening: langsstaven, beugels en/of vrije wape-
ningsstaven.

• Responscontrole van liggers en kolommen, gebaseerd op de controle van 
limietwaarden van beton- en staalspanningen en -rekken.

• Alle resultaten worden grafisch en numeriek weergegeven, waarbij de ge-
bruiker het detailniveau kan instellen.

• Wapeningslijst.
• Genereren van eenvoudige buigstaten.
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Open Platform
Platform voor open controles met scripts uit
Scia Design Forms
Gebruikers kunnen Scia Engineer via het Open controles-platform uitbrei-
den met zelfgeschreven berekeningen en ontwerpcontroles, aangemaakt via 
scripts uit Scia Design Forms. Deze eigen controles en scripts worden uitge-
voerd analoog aan intern ontwikkelde tools en worden opgeroepen via het Scia 
Engineer menu. Het resultaat wordt direct uitgezet in het 3D-venster van de 
constructie en wordt met alle gewenste formules weergegeven in de tabellen 
van het Engineering Report (waaronder de nieuwe voorbeeldweergave).
De gebruiker hoeft alleen het volgende te doen:
• In Scia Design Forms een script maken met de formules en voorwaarden 

die het technische probleem beschrijven en berekenen.
• De uitvoer opmaken in de gewenste lay-out. 
Het Open controles-platform is compatibel met de krachtige functies van de 
grafische 3D-omgeving en met de interactieve modellering, de automatische 
eindige elementen netverfijning, verschillende types geavanceerde analyses, 
tabelinvoer en resultaten, enz.

Integratie van op maat gemaakte berekeningen
De mogelijkheden van het Open controles-platform gaan verder dan een tra-
ditionele structurele 3D-analyse. Het platform creëert een ongeziene en ge-
integreerde ontwerpwerkstroom, waarbij op eindige elementen gebaseerde 
berekeningen naadloos worden opgenomen in gespecialiseerde technische 
berekeningen. 
• WYSIWYG-renderen van formules en aanpasbare numerieke en grafische 

uitvoer.
• Genereren van dynamische 2D-tekeningen op basis van de resultaten van 

de ontwerpcontroles; de getekende elementen nemen de waarden en af-
metingen aan van het ontwerp en de optimalisatie.

• Bescherming van intellectueel eigendom: door het generen van licentieco-
des kan een ontwerpcontrole of een hele reeks ontwerpcontroles worden 
beveiligd.

De voordelen liggen voor de hand: transparantie, inzicht in de gebruikte be-
rekeningsmethodes en aanpasbare ontwerproutines. Specialisten kunnen bo-
vendien eenvoudiger informatie uitwisselen en samenwerken. Controles voor liggers, kolommen, platen, 

wanden en knopen
Met 2D-open controles kunnen zelfgeschreven berekeningen worden uitgevoerd 
op 2D-elementen, zoals platen, wanden en schalen. De functionaliteit ervan is 
analoog aan die van de 1D-tegenhanger, met het verschil dat de 2D-variant 
contouren tekent in en rond knopen van het elementennet. Resultaten worden 
daardoor sneller geëvalueerd. 0D-open controles (op knopen) zijn geschikt voor 
verificatie van onder andere staalverbindingen, funderingen en ponsen in beton-
platen. Bij het aanmaken en gebruiken van een 0D-controle kan de gebruiker 
gegevens en resultaten oproepen van aangrenzende elementen.

Meer gebruiksgemak
Koppelingen naar de met  Scia Design Forms-scripteditor zelfgeschreven con-
troles, kunnen nu rechtstreeks vanuit Scia Engineer worden geopend via een 
knop in het menu. Bij het bewerken van een controle is het dus niet meer nodig 
op zoek te gaan naar de bestandsnaam en de locatie ervan op de schijf. De ge-
bruiker kan nu controles uitvoeren met de databestanden van het model en zo 
alle variabelen en waarden nakijken die worden uitgewisseld tussen Scia Engi-
neer en Scia Design Forms. Met andere woorden, de gebruiker hoeft tijdens het 
debuggen niet meer tussen de applicaties te schakelen. De standaardinstellin-
gen van de elementen worden nu vanuit het menu in Scia Engineer opgeslagen.

Andere verbeteringen
Alle in Scia Design Forms gedefinieerde lay-outs kunnen nu als uitvoer wor-
den gebruikt in Scia Engineer. Rekennota’s kunnen daarmee voor verschillen-
de doeleinden gebruikt worden, met het daarbij behorende detailniveau. Een 
gebruiker kan bijvoorbeeld een gedetailleerd, standaard of overzichtsrapport 
maken in Scia Design Forms en dit naar wens aanpassen. Tegelijkertijd wordt 
in Scia Engineer automatisch in beknopte tabelvorm een uitvoer gemaakt met 
de opgegeven resultaatvariabelen. Een beter systeem voor foutmeldingen en 
waarschuwingen of notificaties verbetert de gebruiksvriendelijkheid.

Voorbeeldscripts en -berekeningen 
De Open controles-service van Scia Engineer bevat een reeks voorbeelds-
cripts en -berekeningen.
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Engineering Report
Nieuwe functionaliteit en verbeteringen in het 
Engineering Report
• Relatieve afbeeldingsgrootte (één per pagina, twee per pagina of aanpassen 

aan paginabreedte). Bij het doorsturen of invoegen van een afbeelding naar 
het Engineering Report, kan de gebruiker deze afbeeldingsgrootte bepalen. 
Dat kan zowel voor live afbeeldingen als voor een externe afbeelding.

• DWG–import is uitgebreid met kleurherkenning.
• Opgeslagen rapporten kunnen worden ingevoegd in andere rapporten.
• Hergeneren van rapporten bij berekeningen in batch.
• Snel formatteren van afbeeldingsinstellingen: als afbeeldingen vanuit Scia 

Engineer worden ingevoegd in het Engineering Report, kunnen de eigen-
schappen van één van de vier door de gebruiker gedefinieerde sets worden 
uitgelezen.

• Scrollen is verbeterd. Afbeeldingen in rapporten worden nu uitsluitend ge-
renderd als niet wordt gescrold, zodat grote rapporten sneller kunnen wor-
den weergegeven en verwerkt. 

• Grote PDF’s kunnen worden gesplitst. Bij het exporteren naar PDF kan de 
gebruiker het rapport in meerdere bestanden splitsen.

• Lettertype en tekengrootte van opgemaakte tekst kunnen nu in het Engi-
neering Report worden gewijzigd via het eigenschappenvenster.

• Externe afbeeldingen worden efficiënter verwerkt. Ze worden nu op de ach-
tergrond opgeslagen als JPG-bestanden (voorheen als BMP-bestanden). 
Dit leidt tot minder geheugengebruik en kleinere projectbestanden.

• Lege tabellen worden verborgen. Selectie voor het overslaan van lege ta-
bellen bij het venster rapporteigenschappen, zodat deze niet worden weer-
gegeven en afgedrukt met andere items in het rapport.

• Beschadigde en blanco items worden verwijderd. De datastructuur van het 
Engineering Report wordt gecontroleerd op beschadigde en blanco items, 
en deze worden waar nodig uit het rapport verwijderd.

• F1-sneltoets voor het openen van het actuele helpbestand van Scia Engineer.

Nieuwe voorbeeldweergave in Scia Engineer
De nieuwe voorbeeldweergave (nu identiek aan het venster van het Enginee-
ring Report) garandeert hogere prestaties voor het weergeven van resultaten 
in tabelvorm, het aanpassen van kop- of voettekst, paginaformaat, stijlen, enz.

Belangrijkste kenmerken van Engineering Report
• Deze gebruiksvriendelijke applicatie is volledig geïntegreerd in Scia Engineer.
• Gescheiden processen waarborgen een parallelle verwerking van Scia En-

gineer en het rapport.
• Er kunnen meerdere actieve rapporten tegelijkertijd worden gebruikt.
• Rapportitems worden op verzoek opnieuw gegenereerd, zodat projectge-

gevens, resultaten, afbeeldingen en tabellen altijd actueel zijn.
• Verouderde afbeeldingen en tabellen worden duidelijk gemarkeerd met een 

rood uitroepteken.
• Een uitgebreide lijst met rapportitems is beschikbaar: zowel interne Scia 

Engineer-gegevens als door de gebruiker gedefinieerde items (zoals exter-
ne afbeeldingen).

• Moeiteloos aanmaken van kop- en voetteksten met door de gebruiker gede-
finieerde content en bedrijfslogo’s.

• Verschillende stijlen kunnen worden toegepast voor de lay-out van tabellen 
en andere onderdelen van het Engineering Report.

• Geïntegreerde teksteditor voor het toevoegen en opmaken van extra inhoud: 
vetgedrukt, cursief, verschillende lettertypes, opsommingstekens, enzovoort.

• De modus voor tekstvoorspelling in de lijst ‘Items invoegen’ helpt bij het 
vinden van het juiste item.

• Het klembord wordt ondersteund, zodat gekopieerde items eenvoudig en 
snel in het rapport kunnen worden ingevoegd.

• Programmeerbare sneltoetsen.
• Afbeeldingen en tabellen kunnen rechtstreeks worden ingevoegd in het ge-

selecteerde rapport of in een tijdelijke Inbox.
• Dynamische afbeeldingen worden bijgewerkt zodra wijzigingen worden aange-

bracht in het Scia Engineer model. Alle gegenereerde afbeeldingen zijn dynamisch.
• Dankzij ChapterMaker worden lussen gelegd met automatische insprongen 

rond afbeeldingen en tabellen voor bvb. lasten, resultaten.
• Tabellen kunnen eenvoudig worden bewerkt door het verwijderen, verplaat-

sen of toevoegen van kolommen.
• De status van resultaten in tabellen verduidelijken met gekleurde cellen..
• In het Engineering Report kunnen gedetailleerde controles worden weer-

gegeven.
• Duidelijke legenda voor alle symbolen die in de tabellen worden gebruikt.
• Tekeningen (overzicht) uit de afbeeldingengalerij kunnen in het Engineering 

Report worden geïmporteerd.
• De Engineering Report Manager geeft een overzicht van alle beschikbare 

rapporten met een preview van elk rapport.
• Export naar diverse bestandstypes: MS Excel/Word, HTML, 3D PDF, enz.
• Professionele, heldere en moderne interface en uitstraling.
• Volledige documenten (inhoud + opmaak) of ‘snippers’ (blok van Engineering 

Report-items) kunnen worden opgeslagen als sjabloon voor nieuwe projecten.
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Meer gebruiksgemak
Composiet staalbeton
Ontwerp van composiet staalbeton elementen 
volgens EN 1994
• Dankzij de multi-modelmethode van het composiet-analysemodel kunnen 

parallelle controles van constructie- en composietstadia worden uitgevoerd, 
zonder aanpassing aan het model.

• Met de gedeeltelijke verbinding tussen staalbetonplaten en stalen liggers wordt 
tijdens de eindige elementen analyse en de normcontroles rekening gehouden.

• Tijdens deze analyse wordt rekening gehouden met kruip in betonplaten 
(met een modulaire ratio voor Young’s betonmodulus).

• Berekende weerstanden zijn gebaseerd op de plastische verdeling van 
spanningen in de sectie.

• De sectieclassificatie houdt rekening met de daadwerkelijke positie van de 
neutrale as in de staalbetondoorsnede.

• Zowel het uitzetten in de langs- als dwarsrichting van staalplaten wordt on-
dersteund.

• Extra controles bepalen de minimale graad van de afschuifverbinding, het 
minimale oppervlak van de langswapening volgens EN 1994-1-1 5.5.1(5), 
enzovoort. 

• Ondersteuning van nationale bijlagen.
• Er wordt rekening gehouden met detailleringsregels, bvb. voor de tussenaf-

standen en diameter van afschuifverbindingen.
• Alle waarden van eenheidscontroles kunnen langs de liggers in het 3D-ven-

ster worden getekend of weergegeven in tabellen.
• Beknopte samenvattingen en overzichten van de berekening in tabelvorm.
• Een gedetailleerde berekening met gebruikte formules, tussenliggende 

berekeningsstappen, realistische dynamische tekeningen van het model, 
berekening van de plastische momentweerstand en de positie van de plas-
tische neutrale as.

Ontwerp van composiet staalbeton volgens 
AISC 360-10
• Dankzij de multi-modelmethode van het composiet-analysemodel kunnen 

parallelle controles van constructie- en composietstadia worden uitgevoerd, 
zonder aanpassing aan het model.

• Met de gedeeltelijke verbinding tussen staalbetonplaten en stalen liggers 
wordt tijdens de eindige elementen analyse en de normcontroles rekening 
gehouden.

• Er wordt rekening gehouden met kruip in de betonplaten (met een modulai-
re ratio voor Young’s betonmodulus). 

• Berekende weerstanden zijn gebaseerd op de plastische verdeling van 
spanningen in de sectie.

• Zowel het uitzetten in de langs- als dwarsrichting van staalplaten wordt on-
dersteund.

• Er wordt rekening gehouden met detailleringsregels, bvb. voor de tussenaf-
standen en diameter van afschuifverbindingen.

• Alle waarden van eenheidscontroles kunnen langs de liggers in het 3D-ven-
ster worden getekend of weergegeven in tabellen.

• Een beknopte berekening in tabelvorm.
• Een gedetailleerde berekening met gebruikte formules en tussenliggende 

berekeningsstappen.
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Staalberekeningen
Algemene plasticiteit
Scia Engineer 15 introduceert een gloednieuwe ontwikkeling op het gebied van 
niet-lineaire berekeningen. Deze niet-lineariteit ligt in het gedrag van het ma-
teriaal. Vanaf deze versie wordt een nieuw type materiaalgedrag geïmplemen-
teerd voor 2D-elementen, namelijk plasticiteit. De plastische zone is gebaseerd 
op het criterium van Von Mises (J2-plasticiteitscriterium). 
Deze berekening is handig voor gebruikers van stalen drukvaten, maar kan ook 
worden gebruikt voor andere analyses waarbij rekening moet worden gehou-
den met plastisch (niet-lineair) materiaalgedrag.

Ontwerp van staalconstructies
Versie 15 van Scia Engineer is uitgebreid met nieuwe EN 1993-stabiliteitscon-
troles voor courante warmgewalste profielen en koudgevormde staalsecties. 
De berekeningen worden sneller uitgevoerd en zijn transparanter. In deze 
nieuwe versie wordt bovendien de nadruk gelegd op torsie-buigknik, kippen, 
afschuifknik (met of zonder verstijvers) en stabiliteit bij een combinatie van be-
lastingseffecten. 
De berekeningsrapporten zijn aanzienlijk verbeterd. Overzichten in tabelvorm 
zijn uitgebreid met aanvullende verduidelijking, tussenliggende berekenings-
stappen, waarschuwingen, notities en duidelijke verwijzingen naar de gebruikte 
clausules uit de norm (of andere technische publicaties). 
De aanpassingen zijn eveneens van toepassing op de controle van staalsec-
ties bij hoge temperaturen en brand.

Ontwerp van staalverbindingen
Uitstekende eindplaten met meerdere boutrijen buiten de ligger
De Eurocode gaat nadrukkelijk in op starre verbindingen met een enkele bout-
rij aan de buitenzijde van de drukflens van een verbonden ligger. De SCI-pu-
blicatie “Moment-resisting joints to Eurocode 3” verbindt echter aanvullende 
voorwaarden aan situaties met meerdere boutrijen aan de buitenzijde van de 
ligger. Deze ontwerpmethode is gebaseerd op de plastische vloeilijnentheorie.

Console aan uiteinde
Deze versie biedt de mogelijkheid een console (met flens of één enkele plaat) 
aan de bovenzijde van een ligger te definiëren. Daardoor kan de gebruiker nu 
een console definiëren aan de bovenzijde, de onderzijde of aan beide zijden 
van de verbinding.

Verbeterd ontwerp van voetplaten
In voorgaande versies werd tijdens het ontwerpen van voetplaatverbindingen 
een interactiecontrole uitgevoerd voor simultaan optreden van buigmoment en 
normaalkracht. Na een zorgvuldige herziening van de norm EN 1993-1-8 is 
echter vastgesteld dat het effect van de normaalkracht op de verbinding reeds 
is opgenomen in de berekening van de momentweerstand. De interactiecontro-
le is daarom verwijderd uit het ontwerp van voetplaten. 
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Meer gebruiksgemak
Uitbreiding voor 3D-spanning/-verplaatsing
De lijst van resultaten bevat een nieuwe uitbreiding van de functies voor 
3D-spanning en 3D-vervorming:
• Resultaten worden ook op 1D-elementen (staven) met openingen correct 

weergegeven.
• Ditzelfde geldt voor 2D-elementen (platen en schalen): aanpassing van 

de waarden rekening houdend met membraanspanning en typische span-
ningscomponenten van  2D-elementen.

• Weergave van 3D-resultaten voor ribben.
Dit alles levert de unieke mogelijkheid op om 1D- en 2D-resultaten in één weer-
gave te bekijken. Gebruikers kunnen voortaan globaal vervormde constructies 
weergeven en een helder inzicht krijgen in het gedrag van de constructie.

Uitbreiding van 2D-resultaten voor Open Design
Resultaatweergave van 2D-elementen, berekend via Open Design, is uitge-
breid. Middelingsstroken en resultaten kunnen nu worden weergegeven op 
randen van en langs geselecteerde secties.
Hiervoor zijn de volgende selecties beschikbaar:
• diagramtype (geen, precies, trapezoïdaal);
• diagrampositie (snede of vlak van het element);
• totale of gemiddelde waarden;
• eenheden in de tekening.

Nieuw type solver voor berekening van 
eigenwaarden
Voor dynamica en stabiliteit kunnen nu verschillende eigenwaarde-solvers 
worden geselecteerd. Bovendien wordt in versie 15 de polynoommethode ge-
introduceerd: een nieuw type solver op basis van een wijd verspreide theorie. 
In vergelijking met de Lancosz-methode voert deze nieuwe methode de bere-
keningen sneller uit. De polynoommethode wordt aanbevolen voor eigenwaar-
deproblemen bij dynamische berekeningen.

Ontwerp van houten elementen
• Bij de controle van hout kan de toets van de druk loodrecht op de nerven 

worden uitgeschakeld.
• De omgevingsklasse kan nu worden gedefinieerd via de data-instellingen 

van het element (d.w.z. per element).

Verbeterde algemene tabelinvoer/resultaten
• Tabellen kunnen nu rechtstreeks vanaf de werkbalk naar het Engineering 

Report worden geëxporteerd.
• Elementselecties kunnen via het Tabel-invoermenu worden gefilterd op 

doorsnedenaam of op andere eigenschappen (bvb. constructietype).
• Nummers worden nu uitgelijnd op het decimaal scheidingsteken.
• Alle standaardwaarden van de instellingen van tabelinvoer en tabelresulta-

ten kunnen nu worden hersteld.

Tabelinvoer
• De indeling van de tabelinvoer is geherstructureerd, zodat tabbladen niet 

langer kriskras het scherm bedekken. De nieuwe structuur bestaat uit pri-
maire tabbladen (verticaal) voor de categorieën: Constructie/Belasting/Bi-
bliotheken en secundaire tabbladen (horizontaal).

• Nieuwe secundaire tabbladen zijn toegevoegd: Belastingsgevallen, Gege-
nereerde last en Niet-lineaire combinaties.

• Rijen kunnen worden geselecteerd om elementen te groeperen. Selecties 
kunnen worden opgeslagen.

Verbeterde Tabelresultaten
• De werkbalk van tabelresultaten heeft een nieuwe lay-out. Met behulp van 

meerdere tabbladen kan de gebruiker diverse resultaattabellen tegelijkertijd 
openen en raadplegen.

• De knop ‘Alle tabbladen verwijderen’ is toegevoegd om de tabelresultaten 
te wissen.

• Selecteren via het eigenschappenvenster: het is nu mogelijk elementen te 
selecteren en de resultaten weer te geven via het eigenschappenvenster 
van het betreffende resultaatitem.

• In elke tabelkolom van de tabelresultaten worden uitersten nu in kleur aan-
gegeven.

• Nieuwe tabbladen zijn toegevoegd: 1D-betonontwerp voor EC2 en NBR 
6118, C-parameters van de ondergrond, ondergrond - andere gegevens, 
2D-elementen - contactspanningen. 

• De progressiebalk is nu onderdeel van de werkbalk van de tabelresultaten. 

Sneltoetsen
• In Scia Engineer 15 kunnen een aantal veelgebruikte opdrachten via snel-

toetsen worden uitgevoerd:
• Ctrl + C om geselecteerde objecten te kopiëren
• Ctrl + X om geselecteerde objecten te verplaatsen
• Ctrl + Z om een handeling ongedaan te maken
• Ctrl + Y om een handeling opnieuw uit te voeren
• Enter/spatie om de laatste opdracht te herhalen


