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Tekla Structures      

Analysis & Design

Analysis & Design

Met de A&D (Analysis & Design) module van Tekla Structures kan van een Tekla 

model een rekenmodel gemaakt worden. Deze rekenmodellen kunnen worden 

overgenomen in diverse externe rekenapplicaties. Dit kan direct middels een .net 

API koppeling of via een exportbestand. 

De grote verschillen met een normale export ten opzichte van een rekenmodel 

export is dat in het Tekla model opleggingen kunnen worden gedefinieerd, 

belastingen kunnen worden aangebracht en belastingcombinaties kunnen worden 

gemaakt en dat deze mee geëxporteerd worden. Daarnaast is er grote invloed uit 

te oefenen op de te exporteren systeemlijnen en knooppunten waardoor er nader-

hand in de rekenapplicatie geen, of veel minder, werk zal zitten in het optimalis-

eren van de rekenstructuur.

De daadwerkelijke berekeningen en toetsingen worden uitgevoerd door een 

extern API ondersteunend rekenprogramma. In veel koppelingen is het mogelijk 

om gemaakte wijzigingen in de externe rekenapplicatie weer te importeren in het 

Tekla Structures model.

Op dit moment (Tekla Structures 16.1, sept. 2010) kan er o.a. geïntegreerd gerek-

end worden met onderstaande software:

• Powerframe (Buildsoft)

• Robobat (Autodesk)

• Rstab (Dlubal)

• RFEM (Dlubal)

• SCIA Engineer (Scia)

• Staad.pro (Bentley)

• Axis VM

• IFC 2x3 (alleen export van profielgegevens, geen rekenwaarden)
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Voorbeeld export 

rekenmodel

             Tekla Structures model                     Geëxporteerd rekenmodel in Staad.pro

In deze handleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

• Lasten aanbrengen, zie Lasten aanbrengen (blz. 4)

• Rekenmodel maken, zie Rekenmodellen (blz. 14)

• Belastingcombinaties definiëren, Belastingcombinaties (blz. 20)

• Opleggingen definiëren, zie Opleggingen definiëren (blz. 26)

• Profieleigenschappen, zie Rekenonderdeel 

profieleigenschappen (blz. 30)

• Optimaliseren, zie Optimaliseren en wijzigingen 

importeren (blz. 33)

• Overzicht diverse koppelingen, zie Rekenapplicaties (blz. 35)

In dit trainingsdocument wordt er van uitgegaan dat de basis modelleercom-

mando’s van Tekla Structures bekend zijn.

Daar waar nodig wordt verwezen naar andere trainingsdocumenten van Constru-

soft. Voor informatie over het maken en wijzigen van stramienen, het plaatsen van 

liggers, kolommen en andere profielen, instellingen van venster- en filtereigen-

schappen enz. verwijzen we naar deel 1 (modelleren) van onze training. 

De onderdelen welke in het rekenmodel opgenomen moeten worden dienen 

zodanig gemodelleerd te worden dat de systeempunten (gele en paarse puntje) 

van de profielen elkaar (bijna) raken. Fittingen en zaaglijnen welke op de profielen 

worden aangebracht - al dan niet met behulp van een macro - worden niet in het 

rekenmodel meegenomen. In de praktijk zullen dus in Tekla Structures modellen 

waarin zowel gerekend als gemodelleerd wordt de systeempunten dicht in de 

buurt van fittingen liggen.

Fittingen en zaaglijnen worden niet meegenomen in het rekenmodel.
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Voorbeeld met 

kolommen en 

fittingen e.d.

Activeren Analysis & Design configuratie

Om in Tekla Structures met de Analysis & Design configuratie te kunnen werken 

dient deze eerst geactiveerd te worden.

Ga hiervoor naar Extra > Opties > Geavanceerde opties > Analysis & Design 

(of sneltoets Ctrl + E) en stel de variabele 

XS_DISABLE_ANALYSIS_AND_DESIGN in op TRUE.

Klik op Opslaan en OK en herstart Tekla Structures, het pull-down menu Bereken-

ing is nu beschikbaar:

Fittingen op liggers Systeemlijnen van 

het rekenmodel
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Lasten aanbrengen

Er kunnen diverse soorten belastingen worden aangebracht. De commando’s kun-

nen uit de werkbalk Lasten en Rekenmodel of vanuit het menu Berekening > 

Lasten worden geactiveerd.

Belastinggroepen

Alvorens belastingen aan te brengen dienen er één of een meer Lastengroepen te 

worden gedefinieerd. Elke belasting hoort in een groep thuis. Per groep kan een 

veiligheidscoëfficiënt worden opgegeven. Bij de later aan te maken belastingcom-

binaties kunnen er per lastgroep combinaties (of juist niet!) worden gemaakt.

Klik op de knop Belastinggroepen.

Puntlast                                                     Belastinggroepen

Lijnlast                                          Temperatuurbelasting

Oppervlaktelast                      Windbelasting

Willekeurige oppervlaktelast

Lijnlast

Oppervlaktelast

Puntlasten

Willeurige 

oppervlakte last
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Onderstaand dialoogvenster wordt geopend.

Standaard staat er één permanente belasting in de Z-richting gedefinieerd. Naar 

keuze kunnen hier meerdere groepen aan worden toegevoegd. Klik hiervoor op de 

knop Toevoegen. In de keuze van de naam bent u vrij. In de kolom Type kan het 

type belasting worden bepaald en in kolom Richting de globale richting waarin de 

last werkt. In de kolom Kompatibel kan een identieke waarde worden opgegeven 

voor lasten die altijd tegelijkertijd optreden, in de kolom Niet Kompatibel kan een 

identieke waarde worden opgegeven voor lasten die niet gelijktijdig op kunnen tre-

den, bijvoorbeeld wind uit 2 verschillende richtingen.

Opgegeven Lastgroepen kunnen Geëxporteerd worden. Selecteer de lastgroepen 

die geëxporteerd moeten worden, klik op knop Exporteer, en sla het *.lgr bestand 

ergens op. In andere modellen kan dit bestand weer geïmporteerd worden.

In de kolom Huidige staat een apenstaartje voor de huidige lasten groep. Door een 

regel te selecteren en op de knop Huidige te klikken wordt de geselecteerde regel 

de huidige. Dubbelklikken op een regel maakt die regel ook de huidige lastgroep.

Als er een last in het model wordt aangebracht dan komt deze in de op dat 

moment actieve groep. Selecteer daarom voor het plaatsen van een last de groep 

waarin deze geplaatst dient te worden. Klik op de actieve last en kies in het uit-

klapveld de gewenste groep. De actieve groep kan ook gewisseld worden door in 

het dialoogvenster Lasten Groepen een andere groep als Huidige te kiezen.
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Bij de eigenschappen van de diverse lasten kan ook aangeven worden in welke 

groep de last wordt geplaatst. Hier kan men ook een last naar een andere groep 

verplaatsen.

Zichtbaarheid lasten in venster

Om aangebrachte lasten zichtbaar te krijgen in vensters dient er bij de vensterin-

stellingen (Venstereigenschappen > Weergave) een vinkje geplaatst te worden 

voor Lasten
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Puntlast

Dubbelklik op de knop Maak Puntlast om het dialoogvenster te openen.

Op het tabblad Grootte kan men de karakteristieke waarden opgeven. Tijdens de 

berekening wordt deze waarde vermenigvuldigd met de veiligheidscoëfficiënt van 

de groep waar de last in zit.

De richting waarin de kracht werkt wordt bepaald door de waarden bij Px, Py en 

Pz. Deze richtingen zijn afhankelijk van de ligging van het werkvlak in het model. 

(en dus niet globaal!)

Er kunnen positieve en negatieve waarden worden ingevuld. Vult men - met het 

werkvlak op de oorsprong - bij Px en Py niets of 0 in en bij Pz bijvoorbeeld -100, 

dan zal er een naar beneden gerichte verticale karakteristieke kracht van 100 kN 

gemodelleerd worden. 

Door meerdere waarden in te vullen zal de last onder een hoek geplaatst worden. 

Indien de totale kracht bekend is zal de gebruiker deze moeten ontbinden of het 

werkvlak tijdelijk aanpassen in de richting van last. (in Staad worden krachten 

onder een hoek ontbonden in 3 globale richtingen)

Bij Mxx, Myy en Mzz kunnen in de 3 richtingen waarden van Torsiekrachten 

worden opgegeven. 

Op het tabblad Verdeling kunnen de volgende instellingen bepaald worden.



8 Lasten aanbrengen

Lasten koppelen: Er kan gekozen worden tussen koppel aan element en niet 

koppelen. Wordt de last gekoppeld aan een element dan zal bij het verplaatsen 

van het onderdeel de last ook verplaatsen. Wordt en er niet gekoppeld dan blijft de 

locatie van de last ongewijzigd indien het onderdeel verplaatst wordt.

Indien voor het plaatsen van een last wordt gekozen om de last te koppelen zal bij 

het plaatsen van de last eerst gevraagd worden een onderdeel aan te wijzen 

(waaraan de last gekoppeld wordt) en vervolgens het punt aan te klikken waar de 

last aangrijpt.

Onderdeel namen: Hier kan wel of niet (inclusief of exclusief) worden gefilterd op 

onderdeelnamen waaraan de last gekoppeld kan worden. Bijvoorbeeld om onder-

delen uit te filteren welke wel gemodelleerd zijn in de directe omgeving van de last, 

maar deze niet afdragen.

Begrenzingsomgeving: Hier kan in 3 richtingen een begrenzingsgebied worden 

opgegeven. Hiermee wordt een gebied bepaald waardoor - mocht een last niet 

direct aangrijpen op een onderdeel - de last toch wordt meegenomen in het reken-

model. De standaard begrenzingswaarde = 500 mm.

Op het tabblad Afdracht kan de wijze van afdragen worden bepaald. Dit is met 

name van toepassing op (betonnen) platen welke twee- of vierzijdig zijn opgelegd 

en voor oppervlakte of uniforme lasten. Voor een staalstructuur bestaande uit lig-

gers en kolommen met daarop puntlasten en/of lijnlasten is dit tabblad niet van 

toepassing.

Lijnlast

Dubbelklik op de knop Maak Lijnlast om het dialoogvenster te openen.

In het voorbeeld hiernaast 

zal de last niet op de kolom 

geplaatst worden. De  

begren-zing zou verhoogd 

moeten worden naar 600 

indien dit wenselijk is.
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Het tabblad Verdeling is nagenoeg hetzelfde als bij de puntlast, alleen kan er ran-

dafstand (a en/of b) worden opgegeven.

Oppervlakte belasting

Dubbelklik op de knop Maak Oppervlaktelast om de het dialoogvenster te 

openen.

Er kunnen voor 3 posities in 3 richtingen waarden ingevuld worden. De waarden 

van het 4e punt wordt door het systeem ingevuld. Klik in het model 3 aangrijpings-

punten aan. Afhankelijk van de gekozen  Lastvorm instelling op het tabblad 

Grootte wordt er een driehoekige- of vierkante last gemodelleerd.
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Op het tabblad Verdeling kan een eventuele randafstand t.o.v. de aangrijping-

spunten worden opgegeven.

Op het tabblad Afdracht kan ingesteld kan worden of de last in 1 of 2 richtingen 

dient te worden afgedragen en, indien in één richting, welke. Met de knoppen 

achter Selecteer richting kan de afdrachtsrichting, haaks of evenwijdig aan een 

profiel, worden aangeklikt in het model.

Verderop in deze cursus wordt een voorbeeld behandeld waarin dieper wordt 

ingegaan op de afdracht(richtingen) en verdelingswijzen.

Willekeurige oppervlakte belasting

Dubbelklik op de knop Maak willekeurige oppervlaktelast om het dialoogvenster 

te openen.

Met dit commando kan elke willekeurige lastvorm gemodelleerd worden. Klik de 

punten aan in het model en sluit na het laatste punt af met de middelste muisknop. 

Het laatste punt wordt nu met het eerste verbonden zodat een aaneengesloten 

last ontstaat.

Het is mogelijk om sparingen op te nemen in de uniforme belasting. Klik in dat 

geval eerst de punten aan van de buitencontour van de last, klik als laatste punt 

van de buitencontour het beginpunt weer aan en klik daarna de vorm van de spar-

ing aan. Ook hier weer als laatste punt het beginpunt van de sparing aanklikken. 

Eventueel kunnen op deze wijze meerdere sparingen worden aangegeven. Klik 

als laatste op middelste muisknop.

Volgorde aan te klikken punten. Afsluiten met middelste muisknop.
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Windbelasting

Windbelasting kan ook worden opgegeven middels een oppervlakte-belasting, 

maar met dit commando kan men ook langs meerdere gevels zuiging en over- en 

onderdruk opgeven. 

De belastinggroepen voor wind in de x, -x, y en -y richting worden bij gebruik van 

deze macro automatisch toegevoegd.

Dubbelklik op de knop Maak Windbelasting om het dialoogvenster te openen:

De hoogte-aangrijpingspunten van de windbelasting dienen numeriek opgegeven 

te worden op het tabblad Algemeen. De richting en nominale winddruk kunnen 

hier ook worden opgegeven. Tekla Structures verdeelt de nominale winddruk over 

de aanwezige profielen die in het vlak voorkomen.

In het model klikt men de hoekpunten van de buitencontour van de constructie 

aan. Klik met de middelste muisknop het laatste punt aan.

Op het tabblad Windvormfactoren kunnen de betreffende factoren worden opge-

geven.
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Globale -X richting. Overige windrichtingen op het tabblad Windvormfactoren.

Op de tabbladen Globale X enz. kan voor de verschillende gevels een factor 

opgegeven worden waardoor de windvormfactoren verspringen en de zuiging op 

lange zijgevels conform NEN6702 bijlage A3 kan worden gemodelleerd.

Het commando Maak Windbelasting werkt alleen voor zuiver verti-

cale vlakken. Windbelasting op andere vlakken dan zuiver verticaal 

dienen gemodelleerd te worden met het commando Oppervlakte 

belasting.
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Temperatuur belasting

Dubbelklik op de knop Temperatuur belasting aanmaken om het dialoogvenster 

te openen

De optredende temperatuurverschillen kunnen hier opgegeven worden. Tempera-

tuurverschillen kunnen worden opgegeven in de lengterichting van een onderdeel, 

tussen de zijden van een profiel of tussen de boven- en onderkant van een profiel.

Aangrijpingspunten lasten verplaatsen

De grips van lasten kunnen geselecteerd en verplaatst worden. Selecteer eerst de 

last zodat de grips oplichten en selecteer vervolgens de grip(s) welke u wilt 

bewerken. Maak eventueel gebruik van alt+ crossing om het punt(en) te select-

eren.
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Rekenmodellen

Als er onderdelen en/of belastingen in het model zijn geplaatst dan kan er een rek-

enmodel worden gemaakt.

Ga naar Berekening > Rekenmodellen om het dialoogvenster Rekenmodellen 

te openen of klik in de werkbalk Lasten en Rekenmodellen op de icoon Reken-

modellen.

Nieuw rekenmodel aanmaken

U kunt een rekenmodel van het gehele Tekla Structures model maken of van een 

deel van het model. Wilt u van een bepaald deel van het model een rekenmodel 

maken selecteer dan eerst die onderdelen en lasten.

Zijn er nog geen rekenmodellen of zijn er geen rekenmodellen geselecteerd dan 

zijn alle opties grijs, behalve Nieuw...  Klik op de knop Nieuw.. om een reken-

model aan te maken.

Het dialoogvenster Eigenschappen rekenmodel wordt geopend.
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Eigenschappen rekenmodel

Tabblad Berekeningsmodel

Op het tabblad Berekeningsmodel kunnen de algemene eigenschappen van het 

rekenmodel worden opgegeven.

Berekeningsmodelnaam

Hier kunt u de modelnaam van het rekenmodel opgeven. Elk rekenmodel dient 

een unieke naam te hebben. Het is mogelijk een onderdeel of last in meerdere rek-

enmodellen op te nemen.

Kreatiemethode

Hier kan men aangeven welke onderdelen en lasten deel uit gaan maken van het 

rekenmodel. De opties zijn:

Eventueel kan er ook een filter worden gebruikt. De getoonde filters zijn de  Tekla 

Structures model selectiefilters. Er kunnen ook filters toegevoegd en/of aangepast 

worden.

Filter

Selecteer een filter om - in geval van Volledig model Kreatiemethode - bepaalde 

onderdelen niet op te nemen in het rekenmodel. Platen en schotjes zullen in princ-

ipe niet in een statisch rekenmodel opgenomen hoeven te worden. Onderdelen die 

in een component vallen worden niet meegenomen in een rekenmodel met kreati-

emethode Volledig model. Platen en schotjes uit geëxplodeerde componenten 

kunnen uitgesloten worden door bijvoorbeeld het filter "hoofdonderdeel_filter" te 

kiezen. Filters dienen bij het maken van het rekenmodel direct goed ingesteld te 

worden.

Rekenapplicatie

Selecteer de rekenapplicatie waar naar toe geëxporteerd dient te worden.

Om bepaalde rekenapplicaties zichtbaar te krijgen in deze lijst kan het nodig zijn 

om een link of plug-in te installeren. Een overzicht voor welke rekenapplicatie 

welke link of plug-in vereist is te vinden in het laatste hoofdstuk van deze training.

Exporteert u altijd naar dezelfde rekenapplicatie dan kan dit aangevinkt worden bij 

Maak default.
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Meer instellingen

Standaard as voor aansluitende onderdelen behouden

Bepaal hoe de te exporteren systeemas van aansluitende onderdelen beschouwd 

moet worden. Opties:

Rekenmodel modelregels

Bij de rekenmodelregels kunt u met (beschikbare en/of zelf te definiëren) selectief-

ilters aangeven of bepaalde onderdelen wel of niet met elkaar verbonden dienen 

te worden in het rekenmodel.

Positie van profielas

De wijze waarop de profielas beschouwd moet worden tijdens de berekening kunt 

u opgeven bij Positie van profielas.

De opties zijn:

• Gebruik neutrale assen. De neutrale assen van de profielen worden 

gebruikt (de referentiepunten in het Tekla Structures model worden niet 

gebruikt)

• Referentie as (excentriciteit door neutrale as)

• Gebruik referentieas. De plaats van de referentiepunten (gele en 

paarse punt) in Tekla Structures

• Gebruik model standaard. De ingestelde as-optie bij de rekenonder-

deel eigenschappen van de onderdelen wordt gebruikt.

• Neutrale assen: Tussen niet aansluitende systeemlijnen word een 

buigstijve verbinding geplaatst.
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• Referentie assen: Systeemlijnen worden geplaatst tussen de Tekla ref-

erentiepunten (gele en paarse punt van onderdeel in model)

• Model standaard: De systeemlijneigenschappen worden per onderdeel 

bepaald bij de rekenonderdeel-eigenschappen. Hier kan een eventuele 

offset worden opgegeven.

Om het venster Eigenschappen rekenmodel onderdelen te openen selecteert u 

een onderdeel, klik op de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen berek-

ening.

Op het tabblad Positie kunnen offset waarden in 3 richtingen worden opgegeven.

Liggen de systeemlijnen van het rekenmodel (afhankelijk van de profielas-instell-

ingen) niet in hetzelfde vlak dan worden er buigstijve verbindingen aangebracht 

tussen de systeemlijnen

Buigstijve 

verbinding
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Op het tabblad Positie van de rekenmodelonderdeel eigenschappen kan aange-

geven worden dat de aspositie gedeeltelijk behouden dient te worden. De 

systeemlijn wordt daardoor verplaatst waardoor de buigstijve koppeling komt te 

vervallen.

Tabblad Rekenen

Hier kan opgegeven worden of er eerste of tweede orde gerekend moet worden. 

Ook kan men het aantal iteraties opgegeven.

Tabblad Werk

Hier kunnen de projectgegevens worden ingevoerd welke in de externe rekenap-

plicatie op rapportages kan worden gebruikt. Let op: dit zijn niet automatisch 

dezelfde waarden als ingevuld bij de project eigenschappen in Tekla Structures.

Tabblad Uitvoer

Hier kan aangegeven worden welke onderdelen/waarden u standaard getoond wilt 

hebben in de weergave vensters van de externe rekenapplicatie. Weergave en 

werking zijn afhankelijk van de functionaliteit van de koppeling.

Seismisch en Seismische massa’s

Hier kan men - volgens de diverse beschikbare normen - diverse instellingen t.b.v. 

seismisch rekenen opgeven. Zie voor meer uitleg de helpfile.

Resonantie

Hier kan de trillingsfrequentie van de constructie worden opgegeven. Zie voor 

meer uitleg de helpfile.

Design

Op de tabbladen Design-Staal, Design-Beton en Design-Hout kunt u de gewen-

ste toetsingsnorm selecteren waarmee de constructie wordt getoetst. Werking is 

afhankelijk van de functionaliteit van de koppeling.

Kopiëren rekenmodel

Om een gemaakt rekenmodel te kopiëren selecteert u deze in de lijst Rekenmod-

ellen en klikt op de knop Kopieer. Een kopie wordt gemaakt, met dit gekopieerde 

rekenmodel kunt u bijvoorbeeld hetzelfde model met dezelfde lasten maar met 

andere opleggingen definiëren.
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Verwijderen rekenmodellen

Rekenmodellen welke u niet meer wilt gebruiken kunt u in het dialoogvenster Rek-

enmodellen selecteren. Klik vervolgens op de knop Verwijder.

Selecteer objecten

Als het rekenmodel gereed is klikt u op de knop Selecteer onderdelen om een 

grafische weergave van het rekenmodel in het Tekla Structures te tonen.

De draden van het rekenmodel lichten rood op, de knooppunten paars.

Rekenmodellen aanpassen

Het is mogelijk dat er nadat een rekenmodel is aangemaakt en geëxporteerd er in 

het Tekla Structures model of in de belastingen wijzigingen doorgevoerd dienen te 

worden. Deze wijzigingen kunt u - als deze niet te omvangrijk zijn - aanpassen in 

het rekenmodel. Dienen er erg veel wijzigingen doorgevoerd te worden dan is het 

wellicht sneller om een nieuw rekenmodel aan te maken.

Toevoegen geselecteerde objecten

Om onderdelen en/of lasten aan een bestaand rekenmodel toe te voegen gaat 

men als volgt te werk: 

1. Selecteer het rekenmodel in het dialoogvenster Rekenmodellen.

2. Selecteer in het Tekla Structures model de toe te voegen objecten.

3. Klik vervolgens op de knop Toevoegen geselecteerde objecten.
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Verwijder geselecteerde objecten

Objecten (onderdelen en/of lasten) uit een rekenmodel verwijderen gaat men als 

volgt te werk:

1. Selecteer het rekenmodel in het dialoogvenster Rekenmodellen.

2. Selecteer in het Tekla Structures model de te verwijderen objecten.

3. Klik vervolgens op de knop Verwijder geselecteerde objecten.

Belastingcombinaties

Klik op de knop Belastingcombinaties om het dialoogvenster Belastingcombi-

naties te openen. Hier kan men de veiligheidscoëfficiënten van de lasten en eigen 

gewichten opgeven en de belastingcombinaties.

Bijvoorbeeld: alleen eigen gewicht, of eigen gewicht en last 1 gelijktijdig, of last 1 

en last 3 gelijktijdig, of alle lasten en gewichten gelijktijdig, enz..

Belastingcombinaties kunnen manueel worden opgegeven of automatisch worden 

gegenereerd. Indien er geen belastingcombinaties worden opgegeven dan wordt 

hier melding van gemaakt bij het exporteren van het rekenmodel. De export kan 

wel gemaakt worden.

Belastingcombinaties manueel invoeren

Klik op de knop Nieuw. Het dialoogvenster Lastencombinatie wordt geopend.

Bij de keuzelijst Type kan de gewenste bruikbaarheidsgrenstoestand worden 

opgegeven. Deze is van invloed op de veiligheidscoëfficiënt. Deze coëfficiënten 

zijn gedefinieerd bij de opties.
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Ga hiervoor in het Tekla Structures menu naar Extra > Opties > Opties > Lasten 

modelleren. Op de tabbladen Huidige code en het tabblad van de aldaar gese-

lecteerde code kan men de bruikbaarheidsgrenstoestandfactoren opgeven en 

deze eventueel “Opslaan als”.

Geef bij het aanmaken van de belastingcombinaties altijd een naam op, anders 

kan deze niet opgeslagen worden. In het veld Beschikbare lasten staan alle last-

groepen die in het rekenmodel aanwezig zijn.

Er is geen tabblad waar de NEN instellingen opgeslagen kunnen 

worden. Het beste kan daarom op het tabblad Code bijvoorbeeld de 

Eurocode worden geselecteerd en op het tabblad Eurocode kunnen 

dan de gewenste waarden worden ingevuld en opgeslagen
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Selecteer in het veld Lasten groepen die lasten welke u in de combinatie wilt 

toevoegen en verplaatst deze naar het veld Combinaties middels de groene pijlen. 

In het veld Lastencombinatie kunt u per last de veiligheidscoëfficiënt en een even-

tuele reductiefactor opgeven. Druk op de knop Opslaan. U kunt nu doorgaan en 

meerdere combinaties aanmaken. Zijn alle combinaties gemaakt klik dan op Ops-

laan en OK.

In het dialoogvenster Belastingcombinaties worden de gemaakte combinaties 

getoond.

De veiligheidsfactoren kunnen achteraf nog aangepast worden.

Gemaakte belastingcombinaties kunnen worden “Bewaard als” en “Geladen”. 

Worden bepaalde lastgroepen geladen die niet in een bepaald model aanwezig 

zijn dan worden de regels waarin naar deze lastgroep verwezen wordt niet 

gemaakt.

Belastingcombinaties genereren

U kunt de belastingcombinaties ook laten automatisch laten generen. Klik op de 

knop Genereren. Het dialoogvenster Lastencombinatie generator wordt 

geopend.

Vink de opties aan waarmee u de belastingcombinaties wilt maken en klik op Ops-

laan en OK.

Alle mogelijke combinaties van de in het rekenmodel aanwezige lasten worden nu 

gemaakt.
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Als alle belastingcombinaties zijn gemaakt klikt u op Opslaan en OK.

Exporteren

Als het rekenmodel en de belastingcombinaties zijn gemaakt kan de export 

worden gestart. Selecteer het te exporteren rekenmodel in het dialoogvenster 

Rekenmodellen lik hiervoor op de knop Exporteren.

Voordat de Export gestart wordt verschijnt onderstaande melding.

Indien akkoord gaat klikt u op OK. Hierna wordt de export gestart.

Voor de export kan een log bestand getoond worden met meldingen en/of waars-

chuwingen. Negeer deze waarschuwingen nooit. De meldingen worden bewaard 

in een log bestand.

Waarschuwingen weergeven

Indien er weer te geven waarschuwing zijn voor het rekenmodel dan licht de knop 

Waarschuwingen weergeven op en komt er een uitroepteken voor te staan.

Klik op deze knop om de waarschuwingen te tonen.
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Door op de knop Details te klikken komt u in een interactief log bestand terecht 

waarin de meldingen aan een id nummer zijn gekoppeld. Als op een regel met een 

id nummer geklikt wordt dan licht het betreffende onderdeel op in het model.

Log bestand

Gemaakte logbestanden worden bewaard en kunnen worden bekeken via menu 

Extra > Toon logbestand > Historie Analyse...

                          Voorbeeld melding in het Historie Analyse log bestand

Map Analysis

Als er een rekenmodel geëxporteerd is komt deze in de modelmap te staan in de 

Analysis onder de naam van het rekenmodel. De inhoud van deze mappen en de 

extensies van de bestanden is afhankelijk van de gebruikte rekenapplicatie.
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Rekenmodel selectieknoppen

In de werkbalk Lasten en Rekenmodel zijn een 4-tal iconen beschikbaar om wel/

geen rekenmodel onderdelen te selecteren:

• Lasten

• Rekenonderdelen

• Knooppunten

• Buigstijve verbindingen

Deze iconen kunnen als verlengstuk gezien worden van de Selectie werkbalk.

Rekenonderdeel punten verplaatsen

De grippunten van de rekenonderdeel systeemlijnen kunnen ook manueel ver-

plaats worden. Als de rekenonderdeel systeemlijn geselecteerd is lichten de grips 

van het onderdeel op. Deze grips kunnen nu geselecteerd worden (evt. middels Alt 

+ Window) waarna ze met de reguliere commando’s verplaatst kunnen worden.

Knooppunten samenvoegen

In situaties waar meerdere knooppunten bij elkaar komen maar elkaar net niet 

raken is het mogelijk om deze samen te voegen tot één knooppunt. De systeem-

lijnen van de rekenonderdelen worden door het wijzigen van het knooppunt verp-

laatst.

Selecteer meerdere knooppunten en kies in het pop-up menu Samenvoegen 

Geselecteerde Knooppunten en klik het nieuwe knooppunt aan.
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Opleggingen definiëren

Voor een correcte berekening dienen van alle in het model aanwezige onderdelen 

(kolommen, liggers, windverbanden enz.) de opleggingen gedefinieerd te worden. 

Dit kan op de tabbladen Begin punt en Eind punt van de rekenonderdeel-eigen-

schappen gedaan worden.

Klik met de rechtermuisknop op een rekenmodelonderdeel en kies voor Eigen-

schappen berekening om het venster Eigenschappen liggerberekening te 

openen.

Er kan uit 5 opties gekozen worden:

• Ingeklemd

• Scharnierend

• Ingeklemd verbonden

• Scharnierend verbonden

• Vrij (door gebruiker te definiëren)

Bij de verbonden opleggingen (ingeklemd en scharnierend) worden de reac-

tiekracht van het ene onderdeel als een puntlast geplaatst op het andere onder-

deel. Op deze wijze worden aangebrachte lasten in het hele model doorgerekend 

en afgedragen aan niet verbonden opleggingen. De reactiekrachten in de niet ver-

bonden punten worden als oplegreacties getoond in de externe rekenapplicatie.

Ingeklemd

Scharnierend

Ingeklemd verbonden

Scharnierend verbonden

Vrij (door gebruiker te definiëren)

Draagt krachten/

momenten af aan 

“de wereld”

Draagt krachten/

momenten af aan 

andere verbonden 

onderdelen in het model
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In het rekenmodel worden de opleggingen middels verschillende symbolen 

weergegeven.

Ingeklemd, scharnierend, vrij, veer, gedeeltelijk

Bij de ingeklemde en scharnierende opleggingen van zowel de verbonden als niet 

verbonden opleggingen zijn de vrijheidsgraden voor-gedefinieerd, eventueel kun-

nen deze aangepast worden. Het steunpunt wordt dan een vrij definieerbaar ste-

unpunt; de vrijheidsgraden in de drie globale richtingen (x, y en z) kunnen bepaald 

worden. Men kan dan bijvoorbeeld een roloplegging schematiseren of een veer-

constante opgeven.

Ook kan er een gedeeltelijke uitgave worden gedefinieerd. Vul hiervoor een 

waarde tussen 0 en 1 in. (0=scharnier, 1 = inklemming)

Scharnier 

(verbonden)

Inklemming (verbonden)

Inklemming (niet verbonden)
Scharnier (niet 

verbonden)

Vrij gedefinieerd
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Standaard instellingen

Standaard zijn alle onderdelen als ingeklemd verbonden ingesteld, met uitzon-

dering van kolommen; deze zijn aan de onderzijde niet verbonden ingeklemd 

(dus met oplegreacties) en aan de bovenzijde ingeklemd verbonden.

Bij de te laden eigenschappen van de rekenonderdelen kunnen instellingen zijn 

diverse instellingen beschikbaar.

Voor begin- en eindpunt zijn instellingen opgeslagen:

• 1: Ingeklemd niet verbonden

• 2: Scharnierend niet verbonden.

• 3: Ingeklemd verbonden

• 4: Scharnierend verbonden

Instelling "33" houdt dan in dat zowel het begin- en het eindpunt Ingeklemd ver-

bonden zijn.

Bestaande of zelf opgeslagen instellingen kunnen vooraf toegekend worden aan 

nog te plaatsen onderdelen door deze te definiëren bij de Gebruikersattributen, 

tabblad Berekening.
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Aansluitingen definiëren in componenten

De aansluiting van onderdelen kan ook gedefinieerd worden in componenten. Zet 

hiervoor de optie Oplegging per profiel bij Meer instellingen van de eigenschappen 

rekenmodel op Ja.

Instelling rekenmodel eigenschappen
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Rekenonderdeel profieleigenschappen

Bij de eigenschappen van de rekenmodelonderdelen kunnen diverse opties en 

mogelijkheden worden gedefinieerd die hun invloed hebben op de berekening.

Om het venster Rekenmodel onderdeel eigenschappen te openen:

• Selecteer een onderdeel (met een actief rekenmodel) > rechtermuis-

knop (pop-up menu) > Eigenschappen berekening, of

• Dubbelklik op de (rode) staaf in het rekenmodel

De instellingen voor de diverse onderdelen zijn ook via het menu te benaderen: 

Berekening > Eigenschappen > (Stalen / Beton) onderdeel > ..type..

Rekenen

Op het tabblad Rekenen kunnen verschillende klassen worden gekozen. Samen-

gevat:

• Profiel

• Alleen drukstaven

• Alleen trekstaven

• Willekeurige platen > Shell / Plaat

• Negeren

Om bijvoorbeeld aan te geven dat windverbandstaven alleen trek opnemen (en 

ook alleen op trek getoetst worden in de rekenapplicatie) kiest u de instelling 

Profiel-Vakwerk (alleen trekstaven)

Trekstaven worden in het rekenmodel weergeven met een paarse kleur.



Rekenonderdeel profieleigenschappen 31

Betonprofielen kunnen, bijvoorbeeld in geval van platen of vloeren, geklasseerd 

worden als Shell of Plaat. Langs de contourranden, ook van eventuele sparingen, 

worden systeemlijnen getekend. De kleur van de systeemlijnen van Platen / Shells 

in het rekenmodel is cyaan.

Beginpunt, Eindpunt

Definieer de begin- en eindpuntaansluitingen en opleggingen. Zie ook Hoofdstuk  

Opleggingen definiëren.

Samenstelling

Diverse opties voor samengestelde liggers (bijvoorbeeld een stalen balk die deels 

in een betonnen vloer wordt gestort)

Overspanning

Geef van onderdelen die als Plaat/Shell zijn geclassificeerd de overspannings-

richting op.

Belasting

Geef belastingen op op onderdelen. Zonder deze belastingen in het model te mod-

elleren worden van deze opgaven wel belastingcombinaties gemaakt en worden 

ze geëxporteerd naar de rekenapplicatie.
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Toetsing

Op het tabblad Toetsing staan een aantal parameters met rekenwaarden die van 

in-vloed kunnen zijn op de toetsingsresultaten.

Bijvoorbeeld de Kniklengte van kolommen wordt in sommige rekenapplicaties niet 

correct geëxporteerd. Standaard wordt de effectieve kniklengte wordt uitgerekend 

met de waarde 1; d.w.z. de systeemlengte = effectieve kniklengte. De kniklengte 

kan aangepast worden als deze, afhankelijk van de opleggingen, niet gelijk is aan 

de systeemlengte.

Hieronder een overzicht met kniklengtefactoren (afh. van de opleggingen)

Positie

Bepaal de systeemlijnen van de rekenmodel onderdelen, eventueel met offsets. 

Zie ook Hoofdstuk  Eigenschappen rekenmodel.

Staafattributen

Bepaal eigenschappen van gebogen onderdelen

Oppervlakte-attributen

Bepaal eigenschappen van oppervlakten, meshverdelingen (driehoekig/vierkant), 

sparingen e.d.

lef = lsys

lef = 0.5 * lsys

lef = 0.707 * lsys

lef = lsys

lef = 2 * lsys
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Optimaliseren en wijzigingen importeren

U kunt de onderdelen uit het rekenmodel optimaliseren. Het te optimaliseren rek-

enmodel dient met de externe rekenapplicatie doorgerekend, geoptimaliseerd en 

opgeslagen te zijn.

Selecteer in Tekla Structures in het dialoogvenster Rekenmodellen het reken-

model dat u wilt optimaliseren.

• Klik op Importeer rekengegevens als u alle onderdelen wilt bijwerken

• Klik op Importeer geselecteerde als u alleen de op dat moment in het 

model geselecteerde onderdelen bij wilt werken.

De optimalisatie wordt gestart. Als de optimalisatieberekening is uitgevoerd klikt u 

op de knop Sluiten.

In het venster Optimaliseer resultaten verschijnen alle onderdelen van het reken-

model. De huidige profielen en de geoptimaliseerde profielen worden getoond. U 

kunt alle profielen optimaliseren door op de knop Accepteer alles te klikken of een 

aantal regels selecteren (Ctrl+ om meerdere regels te selecteren) en Geselect-

eerde accepteren. Tijdens het selecteren lichten de profielen welke bij deze regels 

horen op in het Tekla Structures model.

De geoptimaliseerde profielen worden direct aangepast in het Tekla Structures 

model.

De werking van optimaliseren is afhankelijk van de functionaliteit van de koppeling 

met de rekenapplicatie.
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Rekengegevens importeren

Sommige rekenapplicaties (bijvoorbeeld Staad.pro) kunnen uitgerekende waarden 

importeren naar gebruikersattributen van onderdelen in het Tekla Structures model 

als rekengegevens geïmporteerd worden.

De rekengegevens worden in Tekla Structures weggeschreven naar het tabblad 

End Codes van de gebruikersattributen van de onderdelen.

Deze rekengegevens kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor detailberekenin-

gen of Tekla Structures rapporten en/of tekeningen.
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Rekenapplicaties

Er zijn veel rekenapplicaties die met Tekla Structures gelinkt kunnen worden mid-

dels software (plugin) die nodig is om de koppeling tot stand te brengen.

U kunt deze koppelingen veelal bij de leverancier van de rekensoftware opvragen 

of wellicht via de Tekla Online Service (www.tekla.com).

Powerframe (Buildsoft)

Voor de koppeling met Powerframe dient de PowerFrameServer geïnstalleerd te 

worden. 

RFEM (Dlubal)

Indien Rfem software en Tekla software op één computer geïnstalleerd staan dan 

is Rfem direct zichtbaar als rekenapplicatie bij de rekenmodeleigenschappen.

Staad.pro (Bentley)

Voor de koppeling met Staad.Pro dient de TeklaStructures-Staadpro koppeling ver-

sie 1.53 geïnstalleerd te worden.

Scia Engineer (SCIA)

Voor de koppeling met Scia Engineer dient de "Tekla-Scia Plug-in" geïnstalleerd te 

worden. Deze plug-in wordt verstrekt door Scia. Neem hiervoor contact op met 

info@scia.nl (NL) of info@scia-online.com (BE).

Robot (Autodesk)

Voor de koppeling met Robot dient de TeklaStructures-Robot koppeling versie 1.53 

geïnstalleerd te worden.

Axis VM

Voor de koppeling met Axis VM software en Tekla software is geen aparte koppel-

ingssoftware nodig. Wél kan het nodig zijn om de *.dll bestanden bij te werken.

Start Windows command prompt als administrator, cd (change directory) naar de 

map van Axis en typ: REGSVR32.EXE AxisVM_AD_Engine.dll.

32 versus 64 bit

Nieuw aangeschafte computers zullen veelal voorzien van een 64-bit systeem. 

Koppelingen met rekenpakketten moeten dan ook 64-bit zijn. Momenteel zijn nog 

niet van alle hierboven genoemde softwareprogramma’s 64-bit koppelingen bes-

chikbaar. Om dan toch te kunnen koppelen dient de 32-bit versie van Tekla Struc-

tures geïnstalleerd te worden.

Let er bij de export naar Robot op dat de Toetsnorm (op het tabblad 

Design-Staal van de Eigenschappen rekenmodel) op geen staat.
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