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Al jaren wordt er wereldwijd intensief gebruik
gemaakt van Scia Engineer voor het berekenen van 2D-3D structuren. Niet alleen de
krachtsverdeling maar ook het ontwerp van
bijvoorbeeld de benodigde wapening of de
toetsing van spanningen conform de vele
normen die wereldwijd gebruikt worden zijn
onderdeel van Scia Engineer.
Hierbij worden wij soms geconfronteerd met
een aantal bemerkingen:
• Niet alle artikelen die in de normen
voorkomen worden ondersteund. Met
name artikelen die voor een klein toepassingsgebied geldig zijn en niet
generiek door constructeurs gebruikt
worden.
• Specifieke toetsingen die door bedrijven zelf in het leven zijn geroepen
worden niet ondersteund. Dit komt voor
bij specifieke producten zoals bij prefab koudgevormde staal-beton vloeren waarbij nog geen berekeningsnorm
beschikbaar is.
• De berekening is soms teveel blackbox,
de gebruiker wil duidelijk inzage hebben
in het verloop van de berekening en in
de uitvoer ook de uitgewerkte formules
zien die gebruikt zijn.
• Er is behoefte aan kleine losstaande
programma’s om snel een berekening
of toetsing te doen zonder gebruik te
hoeven maken van een geavanceerd
pakket als Scia Engineer.
Als oplossing voor al deze bovengenoemde
bemerkingen heeft Scia de Scia Design
Forms (SDF’s) ontwikkeld. Een unieke tool
die de constructeur zeer veel flexibiliteit
geeft en ook diepgaand inzicht geeft in de
berekeningen. In dit artikel zullen wij deze
Scia Design Forms nader toelichten.
Scia Design Forms
Een SDF is een software applicatie dat
door een gebruiker met behulp van de
zogenaamde Scia Design Forms Builder
gebouwd wordt. De basis wordt gelegd door
een scriptingtaal die eenvoudig is aan te
leren en geen echte programmeer ervaring
vereist. Met deze scripttaal kunnen eenvoudige tot zeer complexe berekeningen geprogrammeerd worden inclusief de gebruikersinterface. Een ieder met enig analytisch
vermogen moet in staat zijn om eigen scripts
te bouwen. Voorbeelden van SDF’s zijn een
toetsing van een staal-beton ligger, een
stabiliteitsberekening voor een keerwand,
wapeningsberekening van een willekeurige
betonnendoorsnede, wapeningsberekening
voor een trap etc.
De basis is een interpreter. Dit houdt in dat
het eindresultaat niet gecompileerd wordt
maar dat de script “on de fly” uitgevoerd

Voorbeeld van een stukje van een script
wordt. Bij wijzigingen in de script wordt dan
ook gelijk het resultaat getoond. Zeer snelle
interactie is hier dus mogelijk.
Er wordt een standaard bibliotheek geleverd
met specifieke tijdsintensieve berekeningen mee, die tijdens het scripting gebruikt
kunnen worden. Als voorbeeld noemen wij
een routine waarbij van een willekeurige
betonnendoorsnede bij gegeven krachten
de neutrale lijn wordt bepaald. Dit zijn voor
willekeurige doorsneden normaliter intensieve berekeningen die zich meer lenen
voor een gecompileerde variant. Daarnaast
zijn ook de NAD’s van vele Europese landen
beschikbaar om in eigen scripts gebruikt te
kunnen worden.
Voor het definiëren van de gebruikersinterface zijn er vele mogelijkheden zodat een
ieder deze kan bouwen op zijn gewenste
manier.
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Ook de uitvoer kan van eenvoudig tot zeer
gedetailleerd. Ook meerdere varianten van
uitvoer naast elkaar is mogelijk.
In de uitvoer is de mogelijkheid om formules
geheel uit te schrijven en deze dus ook in de
definitieve (geprinte) uitvoer terug te laten
komen.
SDF integreren met Scia Engineer
Naast het gebruik van de SDF als losse
applicaties is er de mogelijkheid deze SDF’s
te integreren met Scia Engineer. Dit maakt
de SDF’s uniek! Hier wordt ook het grote
verschil gemaakt met b.v. een Mathcad
of een MS Excel berekening, naast het
beschikbaar hebben van de specifieke door
Scia meegeleverde bibliotheken.
Concreet houdt dit in dat het mogelijkheid is
een gemaakte SDF geheel te integreren in
Scia Engineer. Hierdoor heeft de uiteindelijke eindgebruiker geen weet van het gebruik
van een SDF in de overall berekening in
Scia Engineer. Aan de hand van een voorbeeld zullen we het een en ander toelichten:
Ingenieur Weetveel heeft een SDF gemaakt
voor de controle van een staal-beton doorsnede (staalplaat met beton als druklaag).
Weetveel en zijn collega’s kunnen deze SDF
gebruiken om de doorsneden te toetsen. Als
invoer moet opgeven worden de doorsnedegrootheden, de gebruikte materialen, de
interne krachten en mogelijk nog wat andere
gegevens. De SDF geeft dan onmiddellijk
de resultaten weer in het door Weetveel
gedefinieerde uitvoerformaat. Weetveel
brengt vervolgens een koppeling aan met
Scia Engineer. De doorsnedegrootheden,
de materialen en de interne krachten en
overige gegevens worden via een mapping
tabel (eenmalig) aan de variabelen, gebruikt
in Scia Engineer, gelinked. Ook de uitvoer,
die Weetveel met zorg heeft samengesteld,
wordt gelinked met het Engineering Report
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van Scia Engineer. Als Weetveel hiermee
klaar is kan in Scia Engineer een constructie gemodelleerd worden en doorgerekend
worden. Bij de normtoetsing wordt dan de
bewuste SDF voor de staal-beton doorsneden automatisch aangeroepen en via de
mapping tabel worden de juiste variabelen
doorgegeven aan de SDF die op de achtergrond de controle uitvoert en de resultaten
verwerkt in het uiteindelijke Engineering
Report van Scia Engineer. Dit alles in een
automatische flow...geen overtikken van
gegevens of via plakken en knippen data
overhalen. Ook bij een wijziging in het model
worden automatisch alle stappen doorlopen.
In wezen is het voor de eindgebruiker exact
hetzelfde als had Scia het hard gecodeerd
in Scia Engineer.
SDF als basis voor de standaard normen in Scia Engineer
Door de extreme flexibiliteit en door de grote
mate van inzichtelijkheid in de resultaten
(alle formules kunnen geheel uitgeschreven
in de uitvoer weergegeven worden) heeft
Scia ook besloten de eigen standaard normtoetsingen via deze SDF’s uit te voeren.
Concreet houdt dit in dat in versie 15 van
Scia Engineer (gepland November 2014)
de gehele Eurocode op deze manier zal
zijn verwerkt. Hiermee kunnen wij met trots
zeggen dat Scia Engineer geheel open
is en van een blackbox geen sprake is.
Bovendien zijn de gebruikte scripts transparant voor de gebruiker voor wie zich nog dieper in de achterliggende code wil verdiepen.
Meer openheid kan men zich niet wensen!
Daarnaast zullen ook een aantal veel
gevraagde applicaties via de SDF’s als
standalone applicaties aangeboden worden.
Hierbij valt onder andere te denken aan

betondoorsnede berekeningen: As berekening en controle berekeningen voor bijvoorbeeld scheurwijdte. Deze worden naast
Scia Engineer op de markt gezet maar
kunnen ook geïntegreerd met Scia Engineer
gebruikt worden.
Tot slot...eigen SDF’s op de markt zetten
De mogelijkheid wordt geboden aan om de
door de gebruikers eigenhandig gemaakte
SDF’s op de markt te zetten en te verkopen. Een Design Shop is beschikbaar waar
deze SDF’s aan een breed publiek (internationaal) aangeboden kan worden. Een
protectiesysteem is voorhanden zodat een
SDF niet onbeveiligd de wereld in kan gaan.
Mogelijke opbrengsten worden vergelijkbaar
met het Apple model verdeeld.
Conclusie
SDF opent een scala aan mogelijkheden
waarmee de Ingenieur zijn dagdagelijkse
werk verder kan optimaliseren en bovendien
veel inzicht gegeven wordt in de achterliggende formules die gebruikt worden bij
de verschillende berekeningen en toetsingen. De uitvoer kan naar believen summier
dan wel zeer uitgebreid uitgevoerd worden
inclusief het afdrukken van alle gebruikte
formules. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om zelf aanvullende toetsingen of
berekeningen te ontwikkelen en deze losstaand of geïntegreerd met Scia Engineer te
gebruiken. Tot slot is er de mogelijkheid zelf
ontwikkelde SDF’s te vermarkten.....

