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 De nieuwe SCIA•ESA PT 2007
datasheets zijn vanaf nu
beschikbaar in onze
downloadsectie. meer ...

  

 'Online Projects n.v.', lid van
de SCIA Group, heeft een
vacature voor een Managing
Director / Sales Engineer.
meer ...

  

  
België

 
» Ontdek op 5 juni gratis de

SCIA.ESA berekeningssoftware
in het "Huis van de Bouw" te
Gent meer ...

  
Nederland

 
» SCIA organiseert een gratis

initiatiedag Allplan
Engineering op woensdag 9
mei 2007.
schrijf nu in ...

  

  

 Klanten kunnen de volgende
service packs downloaden in
onze vrije downloadsectie.

  
» SCIA•ESA PT 2007.0.161
» ESA-Prima Win 3.90.161

  

  
België en Nederland

 
 In de komende maanden

worden weer heel wat
opleidingen georganiseerd in
onze vestigingen in Herk-de-
Stad en Arnhem met o.a. de
volgende thema's:

  
 SCIA•ESA PT

» Basiscursus
» Tips & Tricks
» Dynamica
» EC3, praktijk en theorie

 ...
  
 Allplan Engineering

» Bekistingsmodel en
wapeningsfuncties
(21 & 26 juni 2007)

  
 Allplan Architectuur

» Basiscursus
(12 & 13 juni 2007)

  
 Geodelft opleiding:

» MFoundation met de nieuwe
Belgische aanbevelingen
voor paalfunderingen
(1 juni 2007)

  
 Hier vindt u

alle opleidingsdata met

<uitprintbare versie>

Beste eNews lezer,

De winnaars zijn bekend!

Op 19 april vond de jurering van onze gerenommeerde "SCIA User Contest" uitgave 2007 plaats.
Onze juryleden hebben zich een volledige dag over de 99 ingezonden projecten gebogen.
Het was niet eenvoudig … maar in elk van de 5 categorieën is een winnaar uit de bus gekomen.
Als u ze wilt kennen, lees dan zeker verder in deze eNews.

De gegevens van de "Internationale Eurocode Enquête", een initiatief dat SCIA onlangs nam, zijn eveneens
verwerkt: de resultaten zijn verrassend. Ontdek ze verderop in deze digitale nieuwsbrief. Veel leesplezier.

» Bedrijfsnieuws: De prefabmarkt en de Eurocodes, KP1 en SCIA samen
» Productnieuws: Train Loads module beschikbaar in SCIA•ESA PT
» De markt: Verwarring bij de invoer van de Eurocodes - Resultaten van het onderzoek
» SCIA User Contest 2007: De winnende projecten ...
» Tips & Tricks: Gemakkelijk vergelijken van projecten via "Herlees ESA file" in SCIA•ESA PT

    

  

 De prefabmarkt en de Eurocodes: KP1 en SCIA samen  

 
Het bedrijf KP1, marktleider van de prefabsector in Frankrijk, heeft onlangs een
groots ontwikkelingsproject met SCIA ondertekend.

In het kader van de overgang van de nationale codes naar de Eurocodes m.b.t. de controle
van constructies en kant-en-klare elementen, gaf KP1 aan SCIA de opdracht om een
geoptimaliseerde en hoogontwikkelde rekenmachine voor de volledige controle
volgens de Eurocodes van lineaire elementen van constructies (staven) van versterkte of voorgespannen beton uit te
werken; dit alles gebaseerd op de SCIA software SCIA•ESA PT.

De lange ervaring van SCIA m.b.t. voorspanning en de Eurocodes, evenals haar internationale status en
lidmaatschap van de Nemetschek groep, waren voor KP1 bepalende factoren in de keuze van dit
vennootschap. Deze overeenkomst toont de wil van deze belangrijke industriële speler om zijn activiteiten op
Europees niveau te ontwikkelen en om te beantwoorden aan de vereisten van de Eurocodes, die weldra verplicht
zullen zijn in deze sector.

"Frankrijk is het land waar de techniek van voorspanbeton onstond en ook vandaag nog blijft het bij de avant-garde
van ontwikkelingen in dit gebied. Wij zijn bijzonder verheugd door deze samenwerking met de experts van
KP1", zo concludeert Dhr. Jaroslav Navratil, de SCIA productspecialist voor voorspanning en schrijver van het
boek "Prestressed Concrete Structures", dat nog steeds online kan besteld worden op de online web shop.

 

 
  Train Loads module beschikbaar in SCIA•ESA PT  

"Train Loads" is een sterk gewaardeerde module in ESA-Prima Win. Vanaf
versie 2007.1 zal deze module ook uitgebracht worden in SCIA•ESA PT.

Deze module produceert meervoudige belastingsgevallen, waarvan elke een
reeks vrije lasten op 2D-elementen bevat. Deze standaardreeks treinlasten is
meestal omschreven in de nationale codes. In versie 2007.1 zal een systeemdatabase
voorzien zijn voor elke nationale code. Indien nodig kunnen gebruikers ook hun eigen
set lasten invoeren.

Nieuwe sterke punten bij SCIA•ESA PT (bovenop de bestaande ESA-Prima Win
functionaliteit) zijn de introductie van gebogen trajecten, draaiverbindingen en
de ondersteuning van treinlasten op gebogen schalen.

 



programmaoverzicht en kan
u zich online inschrijven.

  

  
SCIA-klanten worden
uitgenodigd om hun vacatures
gratis op het 'SCIA Jobs
Network' te plaatsen.

Neem ook een kijkje op onze
website voor de SCIA
vacatures. Veel geluk!

  

  
De Andreas, Petrus en
Pauluskerk, met dank aan
Royal Haskoning (NL)

  
 

  
 

  
 

Met deze kenmerken kan de gebruiker gemakkelijk een reeks wagons in een trein op een gebogen spoor modelleren.
De draaiverbinding in het model is het fysisch rotatiepunt tussen de twee wagons. Als je deze draaiverbindingen
gebruikt, zal de trein het gebogen traject makkelijk volgen (bekijk het filmpje).
De ondersteuning van de treinlasten op gebogen schalen zorgt ervoor dat de gebruiker gebogen bruggen op een
meer gebruikersvriendelijke manier kan modelleren.

  

 Verwarring bij de invoer van de Eurocodes - Resultaten van het onderzoek  

 
Er zijn al veel mythes ontstaan rond de Structural Eurocodes. De volgende uitspraken komen
vaak voor "in mijn land zullen we de nationale codes nooit opgeven", "Eurocodes verhogen de
constructiekosten", "Eurocodes gelden hier niet", ...

SCIA lanceerde een onderzoek naar de opvattingen over de Eurocodes. Dit leidde naar
verrassende misverstanden, waaronder:

60% van de ondervraagden geloven dat de nationale codes niet zullen verdwijnen,
52% van de ingenieurs geloven dat de Eurocodes voor duurdere constructies zullen zorgen,
15% van de ingenieurs geloven dat de Eurocodes pas na 2010 ingevoerd zullen worden.

Wat is de waarheid?

De overgang van de oude nationale codes naar de nieuwe codes, gebaseerd
op de Structural Eurocodes, zal tussen 2007 en uiterlijk 31 maart 2010
gemaakt worden. Dit is de maximale overgangsperiode. Elk land moet zijn vertaalde
versie van de 58 codes evenals de aanvullingen in dit kader publiceren. Vanaf 1 april
2010 mogen alle strijdige oude nationale codes niet meer toegepast worden.

De overgangsperiode is dus duidelijk: vanaf nu tot 31.03.2010! Elk land kan beslissen
om de codes al vroeger af te schaffen, de meeste landen zijn hier al mee bezig. Voor
een volledig overzicht van het onderzoek en meer details over de invoer van de
Eurocodes, lees ons:

Witboek - "Resolving the nonsense and the misunderstanding on the Eurocodes!"
Persbericht - "Eurocodes: clearing up the misunderstandings"

 

  
  SCIA User Contest 2007: De winnende projecten ...  

 
De uitslag van de SCIA User Contest 2007 is bekend!

Op 19 april kwam een internationale jury samen om de 5 wedstrijdcategorieën te beoordelen. Deze jury was
samengesteld uit specialisten van de academische wereld en bedrijfswereld. Het moet gezegd worden: de jury heeft
het er schitterend vanaf gebracht! Zeker als je weet dat er 99 projecten ingediend werden en dat vele ervan op
hetzelfde niveau liggen, zowel op technisch vlak als op het gebied van de presentatie.

We feliciteren de winnaars van harte en willen elke deelnemer persoonlijk bedanken; we willen ook
iedereen feliciteren met de geleverde prestatie en het gebruik van de SCIA "CAE en CAD"-software.

Graag stellen wij u hieronder de winnende projecten voor, deze laten duidelijk het creatief en intelligent
gebruik van de verschillende software oplossingen zien. De indrukwekkende projecten tonen goed het gebruik van
SCIA CAE- en CAD-software in de constructie. Constructies zoals tunnels, krachtcentrales, bruggen, torens,
overkappingen en kaaien werden ontworpen met ESA-Prima Win of SCIA•ESA PT. Gerenommeerde gebouwen en
constructies werden ontworpen en uitgewerkt met Allplan software.

 Categorie 1: CAD Architecture (Allplan Architecture)

Georges & Theis Architectes associés (Luxemburg)
"Ecole Bourscheid"

   

 



 Categorie 2: CAD Engineering (Allplan Engineering en Precast)

PT Baja Engineering Indonesia and SC Engineering BV (Nederland)
"Hilversum RWZI"

   

 Categorie 3: CAE Civil works (ESA)

Schroeder & Associes s.a. (Luxemburg)
"Passerelle d’Evry"

   

 Categorie 4: CAE Buildings (ESA)

Excon CZ (Tsjechië)
"Metro station Strizkov-Prague"

   

 Categorie 5: CAE Special projects (ESA)

Stageco (België)
"Robbie Williams Close Encounters 2006"

Naast de functionaliteit van de software, garanderen de kwaliteit van de ingenieurs en de architectenbureaus ons
volledig dat de constructie industrie volop in beweging is. De voorgestelde projecten bewijzen ook dat de SCIA
klanten op globaal niveau werken; op bijna elke continent ter wereld worden constructies gebouwd, die met SCIA
software ontworpen en uitgewerkt zijn.

Als u alle deelnemende projecten graag eens bekijkt, aarzel dan niet om een gratis exemplaar van het SCIA User
Contest Book 2007, dat meer dan 200 pagina’s bevat, aan te vragen.
U kunt dit doen door volgend formulier in te vullen of door uw plaatselijke sales engineer te contacteren.
U kunt dit boek ook downloaden in PDF (32 MB).

  

  Tips & Tricks: Gemakkelijk vergelijken van projecten via "Herlees ESA file" in SCIA•ESA PT 

 
Vaak werken meerdere ingenieurs samen aan één project. Gedurende dit proces gaan er vaak vele files heen en
weer waarbij telkens verschillende aanpassingen gemaakt worden. Het is niet altijd snel zichtbaar welke
aanpassingen er door de collega’s gemaakt werden.

Met de functie "ESA update" kunnen 2 files op een snelle manier vergeleken en de aanpassingen in beeld

 



gebracht worden.

Dit gebeurt door in de menubalk bij "bestand" de functie "herlees – ESA file" te kiezen. Daarna
kan gekozen worden met welke file er dient vergeleken te worden. Tenslotte wordt een duidelijk
overzicht gegeven van wat er allemaal verschilt tussen beide files.

Archive Tips & Tricks

  
  Over deze SCIA eNews  

 
» We vragen u vriendelijk om ons uw meest recente email adres door te sturen, indien het adres dat we nu

gebruikten niet meer correct of verouderd zou zijn.
» Indien u zich wil uitschrijven op deze eNews gelieve ons dan een email te sturen met 'unsubscribe' als titel,

gevolgd door het te verwijderen email adres.
» Laat ons weten welke topics u vooral interesseren, zodat wij dit kunnen opnemen in een volgende uitgave. Of

misschien heeft u andere suggesties hoe we deze eNews kunnen verbeteren. U kan hier reageren ...
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