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TEKLA STRUCTURES 2016 LE BETONARMEYE MONTAJLI
SUNDURMA ÇATI MODELLEME ÇALI MASI

Üretilecek Model
Not: Bu TEKLA STRUCTURES modeli statik olarak hesaplanm olmay p al rma için dü ünülmü
konstrüktif bir yap r. a edilmek ve uygulamak için kullan lamaz. De tirilip ve hesaplan p
kullan labilir. Sorumluluk uygulayana ve in a edene aittir.

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.

ekil 2.

New bölümüne t klan r. ekil 2’deki Name bölümüne “Model1” ismi yaz r. Template Steel Basic
seçili iken Create butonuna bas larak “Model1” isminde yeni bir model olu turulur.

3.

Ekranda görülen gridler üzerine çift t klan r ve ekil 3’te verilen grid ayarlamalar yap r.
Coordinates (Koordinat) bölümünde X =0.00 4*1000.00; Y =0.00 3*2000.00; Z= 0.00 4000.00
Label (Etiket) bölümünde X =1 2 3 4 5; Y= A B C D ; Z= +0.00 +4.0m +6.0m (metre cinsinden) yaz r.

4.

da verilen ekil 3’e göre grid ayarlamas yap r.

5.

Modify butonuna bas larak default ayarlar yla gelen gridler düzenlenmi olur.

6.

Betonarme kolonlar yerle tirmek için, Concrete menüsünden

Column butonuna çift t klan r.

ekil 7’de gösterilen Concrete Column Properties diyalog kutusu aç r.

Attribute bölümünden

Profile 400*1000, Position bölümünden Horizontal: Left olarak ayarlan r. Position bölümünden
Levels: Top=6000 olarak yaz r.

7.

Apply ve OK butonlar na bas r.

ekil 3
8.

ekil 4.

ekil 4’
4’deki Save As bölümüne farkl ayarlar için farkl isim
isimler verilerek daha sonra kullan lmak üzere
betonarme kolon tipleri olu tturulur.

PUCU:
Tekla Structures program nda genel bir özellik olarak, diyalog kutular n üst taraf nda bulunan
Save, Load ve Save As komutlar , yap lacak ayarlar n istenen isimlerle kaydedilmesi ((Save As),
),
yap lacak de ikliklerin kaydedilmesi ((Save)) ve istenen ayarlar n sonradan ça larak kullan lmas
(Load)) için kullan labilir.
Ayarlar ça rd ktan sonra kullan labilmeleri için Apply komutuna basmay unutmay n
9.

A ve 2 akslar n kesi ti i nokta üzerine t klan r. lk kolon olu turulur.

10. D ve 2 akslar n kesi ti i nokta üzerine t klan r. Di er kolon olu turulur.
turul
11. Gridlerin üzerine tek t k yap larak seçim yap rr.. Maus sa klik ile Create View
iew ve sonra Along Grid
Lines
ines komutuna t klan r. Veya View menüsünden New View komutuna t klan r. ekil 6 gösterilen
Creation of Views Along Grid LLines diyalog kutusu aç r.

12.

ekil 5’teki Create butonuna bas larak gridlere ba

kesit ve plan düzlemleri otomatik olarak

olu turulur. ( ekil 7)
13.

ekil 6’daki View diyalog kutusunun sa bölümden bulunan Plan +4.0m ve Plan +6.0m çift t klanarak
sol bölüme geçirilir. Bu görünü lerin ekranda aç ld klar görülür.

ekil 5.

ekil 6.

14. 2 nolu aks üzerinde betonarme kiri olu turmak için Concrete menüsünden Beam komutuna çift
klan r. Beam Properties diyalog kutusu aç r. Burada, Attributes bölümünde Profile: 600*400,
Position bölümünde On plane: Left, Rotation: Top, At depth: Behind= 200 yaz r.
15. Apply ve OK butonlar na bas r. Diyalog kutusu kapat r.
16. Beam komutundayken, A aks üzerindeki kolonun üst kenar ile, D aks üzerindeki kolonun alt
kenar na t klanarak betonarme kiri olu turulur.

17. Tekla’n n sol bölümünde bulunan

Window’a t klan r. Oradan Plan +6.0m t klanarak 6m

plan düzlemi aç r.
18. Madde 14 ve 16 aras tekrarlanarak +6.0 m metredeki kiri olu turulur.
19. Plan +6.0m düzleminde dö eme olu turmak için Concrete bölümünden Slab komutuna çift t klan r.
20. Name: UstDoseme, Thickness =200, Materials: C25/30, Position bölümünde, Indepth: Behind
seçenekleri seçilir.
21. Views diyalog kutusunun sol bölümden Grid A üzerine çift t klan r ve sa tarafa geçirilir. ( ekil 7)

22. Perpektif bir görüntü ekil 8’de gösterilmi tir.

ekil 7.

ekil 8.

23. Ctrl+ 2 ile effaf moda geçilir.
24. Sundurma çat için çelik bölümüne geçilir.
25. Steel bölümünden Beam komutuna çift t klan r ve a

daki ayarlamalar yap r. Name: BoruKiris,

Profile: CHS193.7X8.0, Materials: S235JR, Class: 3; On Plane: Middle, Rotation: Front, At depth:
Behind seçilir.
26. Apply ve OK butonlar na bas r.
27. Önce +4.0 m nin 2 nolu aks üzerine, sonra 5 nolu aks noktas na t klanarak çelik boru olu turulur.

28. Edit menüsünden Point ve alt bölümden

t klan r. Distance -200 yaz r,

Apply Ok bas r. Önce +4.0m kotu ve 2 aks kesi imine, sonra +6.0m seviyesindeki 2 nolu aksa
klan r. Mesafe de eri 2. Noktadan sonraki mesafedir.

PUCU:
Tekla Structures’ta yard mc nokta yaratmak size modellemede zaman kazand racakt rr. Bunun
için Points menüsü alt ndaki nokta yaratma fonksiyonlar yak ndan inceleyiniz.
29. Steel bölümünden Beam komutuna t klan
klan r ve ekil 9’daki noktalar seçilerek boru modele eklenir
eklenir.
Boruya çift t klanarak u ayarlar girilir; Name: BoruAsk , Profile: CHS114.3X5.0, Mate
Materials:
rials: S235JR,
Class: 5; On Plane: Middle, Rotation: Front, At depth: Middle seçilir.
30. Modify ve OK butonlar na bas r.

ekil 9.
31. Ctrl+ I klan r. 3d görüntüsüne geçilir. Ctrl+P ile perpektif görüntüden kesit d
düzlem
üzlem görüntüsüne
geçilir.
PUCU:
Ctrl+P ile ayn görüntünün perspektif ve düzlem halleri aras nda geçi yapabilirsiniz.
Ctrl+R ile görüntüyü belirlenecek bir nokta etraf nda döndürebilirsiniz.
32. Çelik profiller maus yard

yla pencere içeri
içerisine
ne al narak seçilir.

33. Maus ile sa klik yap larak Copy ve Copy
opy Linear seçilir.
34. dY=2000
dY=
ve Number of Copies: 3 yaz r.
35. Copy butonuna bas r.
36. OK butona bas r diyalog kutusu kapat r.
37. Ctrl+ I komutuna bas r ve +4.0m kotu çift t klanarak sa tarafa geçirilir
geçirilir.

38. Steel bölümünden Beam komutuna çift t klan r ve a

daki ayarlamalar yap r. Name: BoruYan,

Profile: CHS193.7X8.0, Materials: S235JR, Class: 7; On Plane: Middle, Rotation: Front, At depth:
Behind seçilir.
39. Apply ve OK butonlar na bas r.
40. Önce A ve 3 nolu aks kesi imi, sonra B ve 3 nolu aks kesi imi üzerine t klan r. Yatay profil olu turulur.
41. Olu turulan profil üzerine sa klik yap r. Copy Special ve ard ndan Copy Linear seçilir. dX= 1250 ve
Number of Copies: 3 yaz r.
42. 6 nolu aks üzerindeki profile çift t klan r ve On Plane: Left olarak düzeltilir. Modify komutuna bas r.
43. Ekrana t klan r. Sa klik Interrupt t klan r son komut haf zadan temizlenir. Bunun için klavyede
Escape butonuna basmak da yeterli olur.
44. Son olu turulan Boru Yan profillerin hepsi seçilir. Copy Special komutundan Copy Linear seçilir. dY=
2000 ve Number of Copies: 2 yaz r. Bütün dikey profiller olu turulur. Son görüntü ekil 10’da
gösterilmi tir.

ekil 10
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