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TEKLA STRUCTURES 2016 LE ENDÜSTR YEL
ÇEL K YAPI MODELLEMES

Üretilecek Model

Not: Bu TEKLA STRUCTURES modeli statik olarak hesaplanm
al

rma için dü ünülmü

konstrüktif bir yap

uygulamak için kullan lamaz. De

r.

olmay p

a edilmek ve

tirilip ve hesaplan p kullan labilir.

Sorumluluk uygulayana ve in a edene aittir.
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1. Tekla Structures 2016 ikonuna çift t klan r.

ekil 1’deki diyalog kutusundan

Environment: Default, Role: All, Configuration:Steel Detailing ayarlamalar
yap r.

ekil 1.

2. New bölümüne t klan r.

ekil 2.

ekil 2’deki Name bölümüne “Model1” ismi yaz r.

Template-Steel Basic seçili oldu unda Create butonuna bas larak verilen isimle
yeni model olu turulur.
3. Herhangi bir Grid seçilerek çift t klan r. ekil 3’deki diyalog kutusundan gösterilen
düzenlemeler yap r.
4.

ekil 3’deki de erleri projeye uygun olarak, x ve y yönlerinde aks aral klar ve z
yönünde kotlar girilir.

5. Sonras nda, grid halen seçili iken, Modify butonuna bas r. E er Create
butonuna bas rsa mevcut grid üzerine yeni bir grid olu turulur. Mükerrer grid
olu turmaktan kaç nmak gereklidir.
6. Modify i leminden sonra ekrana gelecek olan Replace Confirmation diyalog
kutusunda Yes butonuna bas larak, yap lan de

iklikler modelde uygulanm

olur.
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ekil 3.

7. Labels (etiket) bölümünde k sm ndan harflar veya say lar aralarda bo luk
rak larak verilebilir. Resimde görülen ayarlamalar yap larak akslar belirlenir.
8. Olu turdu umuz grid sistemini ekran görüntüsüne otomatik olarak uydurmak için,
ekranda bo

bir yere t klayarak, çal ma penceresini etkinle tirdikten sonra,

mausun sa

tu uyla “Fit Work Area To Entire Model’ komutu uygulan r. Bu

komut ekil 4.’de gösterilmi tir.
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ekil 4.

9. Herhangi bir grid seçilir.

Maus ile sa

klik yap r.

Create View komutuna

klan p, Along Grid Lines seçilir.
10.

ekil 5’de gösterilen Creation of Views Along Grid Lines diyalog kutusu aç r.

ekil 5.

11. Number of Views bölümünden All seçilir,

View Name Prefix bölümünde,

akslara isim vermek üzere Türkçe isimler yaz labilir. Mesela, Grid yerine Aks
yaz labilir.

Create butonuna bas r. Views diyalog kutusu aç r.

otomatik olarak yarat lm

ekil 6’da

olan tüm aks görünü lerini içeren diyalog kutusu

gösterilmi tir.
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ekil 6.

12.

ekil 6’da gösterilen diyalog kutusunda Named Views bölümünden, Visible
Views bölümüne istedi imiz görüntüyü

oku yard

yla sa

taraf geçirerek

görünür hale getiririz. Aks 1 seçilir ve sa tarafa geçirilir. OK butonuna bas r ve
pencere kapat r. Ok butonuna bas r di er diyalog kutusu kapat r.
13. Views diyalog kutusu Ctrl+I komutuyla da aç labilir.

ekil 7.
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14. De

ken kesitli çelik kolonlar olu turmak için Steel bölümünden

Column

menüsüne çift t klan r. Column Properties diyalog kutusundan Part Prefix: ,
Assembly Prefix: KL,

Name: Kolon yaz r.

Profile bölümünden Select

klan r. Aç lan Select Profile penceresinin sol taraf nda bulunan listeden HI
klanarak seçilir. Profile Subtype bölümünde h1-h2-s-t*b seçilir.

ekil 8
15. H1=300, h2=700, s=15, t=20, b=300 mm de erleri girilir
16. Apply ve OK butonlar na bas larak Column Properties penceresine geri dönülür.
17. Position bölümünden Vertical: Up -150, Rotation: Top, Horizontal : Middle;
Levels bölümünden Top: 12000 ve Bottom:0 yaz r.
18. Apply ve OK butonlar na bas r. Kolon komutu aktif hale getirilir.
19. A aks ile 0 kotunun kesi ti i noktaya t klan r. Kolon olu turulur.
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20. Tekrar çelik kolon komutuna t klan r. C aks ile 0 aks kesi ti i noktaya t klan r.
Di er kolon da olu turulur. Ancak yönünü düzeltmek için kolona çift t klan r.
Position bölümünden Rotation: Front seçilir ve Modify butonuna bas larak
kolon 180 derece döndürülür.

21. Çat kiri lerini olu turmak için

Beam menüsüne çift t klan r.

Beam

Properties diyalog kutusundan Part Prefix: P, Assembly Prefix: KR, Name:
KIRIS, Profile: HI700-300-15-20*300, Position bölümünden On plane: Middle,
Rotation: Below, At depth: Behind=-200 yaz r.
22. Apply ve OK butonlar na bas r.
23.

ekil 9’da gösterilen, önce 1, sonra da 2 nolu noktalara t klanarak, kiri yarat r.

2
1

ekil 9.
24. Benzer ekilde, C ve B aks aras nda da, çat kiri i modele eklenir.
ortaya ç kacak çelik çerçeve gösterilmi tir.
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ekil 10’da

ekil 10.

25. Kolon ile kiri in birle tirmesinde 41 nolu Cranked Beam makrosu kullan r. Bu
komut için Applications & Components bölümünde, Search k sm na
yaz labilir. lgili makro bulunacakt r.

ekil 11.

26.

ekil 11’de gösterilen 41 nolu makroya çift t klan r.
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“cra”

ekil 12.

ekil 13.
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ekil 14.

27.

ekil 12, 13 ve 14’te verilen ayarlamalar yap r. Apply ve OK butonlar na bas r.

28. Önce A aks üzerindeki kolona sonra kiri e t klan r.

Daha sonra C aks

üzerindeki kolon ve kiri e t klan r. ekil 15’teki makrolar olu ur.

ekil 15.

29. Mahya noktas nda kiri leri birle tirmek için Apex Haunch (106) nolu makro
kullan r.
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30.

ekil 11’de gösterilen arama bölümüne 106 yaz r ve ortaya ç kan makro
ikonuna çift t klan r.

31.

ekil 16,17 ve 18’de gösterilen ayarlamalar yap r.

ekil 16.
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ekil 17.

ekil 18.
32. Apply ve OK butonlar na bas r.
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33. Birle imin olu mas için önce soldaki, sonra da sa daki kiri seçilir.

ekil 19.
34.

ekil 19’un sol taraf nda görüldü ü gibi, makro de

ken kesitli kiri için uygun

sonuç vermemi tir. Böyle durumlarda, makro patlat p, birle imi manuel olarak
ekillendirebiliriz.
35. Bunun için, makronun üzerine sa klik yap r ve Explode Component komutuna
klan r ve makro patlat r.
36. Gövde plakas

n kesimleri silinir

37. Gövde ve flan plakalar seçilerek, yukar ya Move edilir.
38. Gövce plakalar

nyeniden ayarlanmas

için Edit bölümünden Line Cut

komutuna t klan r. 3 a amada bu i lem gerçekle ir.
39. 1. a amada kesilecek nesne seçilir.
40. 2. a amada kesme düzlemini belirlemek için alt flan çizgisi üzerinde iki adet
nokta seçilir.
41. 3. a amada plakan n kesilip at lacak k sm seçilir.
42. Di er eleman için, 39-41. maddeler tekrar edilir.
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ekil 20.
43.

ekil 20’deki al n plakalar

n boylar

ayarlamak için, plakalar maus yard

yla

seçilir.
44.

kan k rm

küçük kutucuklar, Alt tu una bas

iken soldan sa a do ru

taranarak seçilir ve üzerlerine sa klik yap r.
45. Move Special Linear komutundan dz =200 de eri girilerek Move butonuna
bas r. Plakalar n altlar yukar yönde hareket ettirilir.
46.

klar n ayarlanmas na geçilir. Bunun için, mahya ve kolon kiri kesi iminden
300 mm geride iki nokta yarat r.

47. Bunun için, Edit bölümünden Points ve Along Extension of Two Points
klan r.
48. Aç lan Point Input diyalog kutusunun Distance bölümüne -300 yaz r. Apply ve
OK tu una bas larak diyalog kutusu kapat r.
49. Snapping ayarlar nda End ve Nearest seçeneklerinin aç k oldu undan emin
olunuz.

ekil 21
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ekil 22.

50. Mahya ve dere uçlar nda, önce kiri in üst ba

n al n plakas ile kesi ti i

noktaya, sonra da geriye do ru herhangi bir noktaya t klan r ve geriye do ru 300
mm uzakl kta iki adet nokta olu ur.
51. Edit Point bölümünde On Line komutuna t klan r. Ekrana gelen Divided Line
Point komutuna 11 yaz r. Apply ve Ok komutuna bas r.
52. Daha önce 300 mm mesafede olu turulan iki nokta seçilir ve bunlar aras nda e it
aral kl 11 adet ilave nokta yarat lm

olur. Bir ba ka deyi le, iki nokta aras e it

olarak 12 e it parçaya bölünmü tür.
53. Ayn i lemler makas n sa taraf için yap r.
54. Ctrl+I komutuna t klan r ve 3d görüntü sa tarafa geçilir.
55. 1 nolu aks üzerinde görünen bütün nesneler maus ile seçilir.
56. Maus sa klik ile Copy Special Linear komutuna t klan r.

ekil 23.
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57. Dx bölümüne 5000 yaz r ve Copy komutuna t klan r.
58. Böylelikle tüm elemanlar 2 nolu aks üzerine kopyalan r.
59. Klavyeden Ctrl+S tu lar na bas r. Proje ara s ra kaydedilir.
60. Ctrl+I komutuna bas r. 3d görüntüye geçilir.
61. Ctrl+P komutundan bas larak perspektif düzlemine geçilir.

ekil 25’te

gösterilmi tir.

ekil 24.

62. Klavyeden Ctrl+4 bas larak render moduna geçilir.
63.

er daha önceden olu turdu umuz noktalar gözükmüyorsa, ekrana çift t klan r.
ekil 26’da gösterilen View Properties diyalog kutusu ortaya ç kar
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ekil 25.
64. Display butonu t kan r. Ç kan menüden Point kutusu t klan r.
65. Modify ve OK butonlar na bas r.
66.

klar n çat düzlemine do ru aç da yerle tirilebilmeleri için, Work Plane’i bu
düzleme getirmek gereklidir. Bunun için, View üst menüsünden Work Plane,
oradan da Work Plane Tool komutuna t klan r.

67. Kiri in üst flan düzlemine t klan r. Lokal X, Y, Z koordinatlar kiri üzerine paralel
olarak ayarlanm

olur.

ekil 26
68. Steel bölümünden Beam komutuna çift t klan r. ekil 27’teki ayarlamalar yap r.
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ekil 27.

69. Önce ekil 26’da gösterilen 1. noktaya sonra 2. noktaya t klan r. A k olu turulur.

2

1

ekil 28.

70. Yarat lm

olan a k di er noktalara, Copy Special Linear komutu ile 12 adet

olarak kopyalan r. Kopyalama mesafesi, arda k iki nokta seçilerek belirlenebilir.
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ekil 29.

71. Klavyeden Ctrl+P tu lar na bas r ve plan düzlemine geçilir.
72. UCS düzeltilmesi için View Work Plane’den Paralel to View Plane komutuna
klan r. Lokal eksen tak

yer düzlemine getirilir.

73. Maus ile bütün a klar seçilir.
74. Maus sa klik ile Copy Special Mirror seçilir.
75. Mirror için B aks üzerinde herhangi bir iki nokta seçilir.
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ekil 30.

76. Copy komutuna bas r. Yap
tarafa aynalanarak kopyalanm

n bir yan nda seçilmi

olan tüm a klar, di er

olur..

77. Ctrl+I t klan r ve Aks 1 görüntüsü ekrana getirilir.
78. Edit Point komutundan Along Extension of Two Points t klan r.

Distance

bölümüne -800 yaz r.
79. Apply ve OK butonuna bas r.

1

2

ekil 31.
80. 0.00 kotu üzerindeki 1 nolu noktaya, sonra da 0 ile A akslar n kesi ti i ikinci
noktaya t klan r.
81. Edit Point komutundan Parallel of two points t klan r.

Distance bölümüne

ras yla 500.00 4*1000.00 1300.00 yaz r.
82. Apply ve OK butonlar na bas r. A

dan yukar ya do ru verilmi olan ara

ölçülerde noktalar yarat r.
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ekil 32.

83. Steel bölümünden Beam komutuna çift t klan r.

ekil 33’de gösterilen

ayarlamalar yap r.
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ekil 33.

84. Aks 1’de noktalara s ras yla t klan r ve kutu eleman modellenir.

1

2

ekil 34.

85. Çapraz kutu eleman modellemek için, ekil 35’te gösterilen noktalara t klan r.

ekil 35.
86. Kutular ekil 36’da gösterilen Fitting (13) makrosuyla ile birbirlerine ba lan r.
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87. Bu i lem yukar na do ru tekrar edilir.

ekil 36.

ekil 37

Tekla Structures E itim Serisi:5 – Sayfa:24

TEKLA STRUCTURES (Xsteel)
(Trimble Solutions)
Da

m ve Destek:

COMPUTERS & ENGINEERING
Holzmühler Weg 89
35457 Lollar – Almanya
Tel: 0049 6406 73667 Fax: 0049 6406 4745
E-Mail: baser@comp-engineering.com
Web: www.comp-engineering.com

