
Her şey hesapladığınız gibi!

Ç e l i k  y a p ı l a r  i ç i n  e n t e g r e  y a z ı l ı m  ç ö z ü m ü

Çelik

ideYAPI®, ideCAD® tüm hakları saklıdır. ideCAD® Mimari, ideCAD® Betonarme, ideCAD® Çelik ve ideCAD® Yapı Türkiye’de ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalardır.

Piyalepaşa Bulvarı Famas Plaza 
B-Blok No: 10 Kat: 5 Okmeydanı 
Şişli 34384 İstanbul
Tel     : (0212) 220 55 00
Faks   : (0212) 210 53 00
ideyapi@ideyapi.com.tr
www.ideyapi.com.tr

ideYAPI® Bilgisayar Destekli Tasarım
Mühendislik Danışmanlık Taahhüt A.Ş.

Bağlarbaşı Mh. 1.Sedir Sk. 
Evke Onyx Plaza No: 10 K: 6 D: 35 
Osmangazi 16160 Bursa
Tel     : (0224) 220 67 17    
Faks    : (0224) 223 13 71

Haberhof 11
30655 Hannover
Tel     : + 49 511 37 38 20 40
Fax      : + 49 511 80 09 10 70
www.idecad.de



İşleriniz hesapladığınız gibi gitmiyor mu?

Çelik, betonarme ve karma yapıların aynı program içinde birlikte 
modellenebildiği, genel amaçlı analiz, tasarım ve çizim programı olan 
ideCAD® Çelik ile katları olan veya olmayan, katlarda rijit diyaframlı, kısmen rijit 
diyaframlı veya tamamen rijit diyaframsız yapıların hesabı yapılabilir. Çok katlı 
yapılar, endüstriyel yapılar ve bina türü olmayan gelişigüzel yapılar, deprem 
yönetmeliğinde belirtilen koşullara uyarak modellenebilir. Çubuklar ile birlikte, 
aynı sistem içine entegre edilmiş kabuk elemanlar kullanılabilir. Entegrasyon 
sayesinde döşemeler, perdeler, temeller ve çubuk elemanlar aynı sistem 
içerisinde analiz edilerek tasarımları yapılabilir.

Kısacası ideCAD® Çelik, tüm inşaat mühendislerine güvenilir 
hesaplamalar yapacakları hızlı ve planlı çalışma olanağı sunar.

Artık her şey tam hesapladığınız gibi...
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Komple entegre mimari, betonarme ve çelik içeren ideCAD Yapı 8, aynı datayı paylaşmaya izin veren sistem sayesinde projeyi 
birlikte oluşturma, gözden geçirme ve düzenleyebilme olanağı ile hataları en aza indirirken, tasarım süresini de kısaltır. Sonuçta 
farklı disiplinlerin yaptığı değişiklikler aynı data yapısı içerisinde revize edilirken verimlilik de artar.

BIM / Yapı Bilgi Sistemi

Mimari Tasarım

Görselleştirme Betonarme & Çelik Modelleme

Kentsel Dönüşüm

Güçlendirme

Analiz & Tasarım

Birleşim Modelleme

Çizimler & İmalat Detayları

Raporlama
Dokümantasyon

Metraj & Maliyet Hesabı

Yapı
Bilgi

Sistemi

Building
Information
Modeling

Projelerin %100 AutoCAD® uyumlu DWG formatında okunmasına ve kaydedilmesine olanak veren program DXF, 3DS, 
DWF, BMP, JPG, TIF, TIFF, PNG ve TGA formatlarıyla veri uyumluluğu gösterir. Tüm proje datasının 2 ve 3 boyutlu olarak 
PDF dosyasına yazılması sayesinde projeniz, başka meslek birimleri ve müşterileriniz tarafından “programa sahip olunmadan” 
incelenebilir. Ayrıca Sap2000® programına da MDB formatında data aktaran program, girilen sistemin analiz sonuçlarının 
karşılaştırılmasına olanak tanır.

Diğer Programlarla Veri Değişimi



Analiz ve Modelleme
Akıllı çerçeve modeli

ideCAD® Çelik programında yaklaşık çerçeve modelleri yerine, çubuk ve levhalardan oluşan gerçek 3 boyutlu çerçeve modeli 
kullanılır. Sistemi oluşturan model bileşenlerinin otomatik olarak üretilmesi, mühendislere kolaylık ve hız sağlar.

Gelişmiş analiz olanakları
Çubuklar ile birlikte ve aynı sistem içine entegre edilmiş kabuk (shell) elemanlar kullanılabilir. Döşemelerin, perdelerin, 
çubukların ve temellerin hepsi bir arada analiz edilebilir.

Zaman tanım alanında hesap (Time history)

Zaman tanım alanında hesap yapılmasına olanak tanıyan ideCAD® Çelik, txt dosyası olarak arşivlenmiş gerçek depremlerin 
ivme kayıtlarını programa import eder.

Deprem izolatörü tanımlayabilme
Programda, imalat olarak hazır tipler varsayılan olarak tanımlıdır. Farklı izolatör tipleri için yeni tanımlar yapılabilir veya mevcut 
tipler değiştirilebilir. 

Isı farkları yüklemesi
Isıl genleşme katsayısı ve ısı yüklemeleri için kombinasyonlar; ısı hesabında kullanılacak ısıl genleşme katsayısı değeri ve yükleme 
kombinasyonları değiştirilmediği sürece TS 500’de önerilen şekliyle dikkate alınır.

Alt yapı - üst yapı etkileşimli çözüm 

Bilindiği üzere 2007 Deprem Yönetmeliği, C ve D gruplarına giren zeminlere oturan kolon ve perde temellerindeki çökme ve 
dönmelerin taşıyıcı sistem hesabına etkilerinin, uygun hesap yöntemleri ile göz önüne alınmasını zorunlu kılar. Programda üst 
yapı etkileşimli çözüm seçeneği ile bu etkiler otomatik olarak dikkate alınır.

Eğimli elemanlar, ara katlı, kademeli sistemler, yay akslar ve dairesel kirişlerin oluşturduğu sistemler
Kat içinde farklı kotlu, kademeli, döşeme boşlukları olan sistemler ile eğrisel, dairesel, yay ve spline kirişler kolaylıkla modellenir, 
analiz edilir ve eleman çizimleri oluşturulur.
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Birleşimler
•     Kaynaklı, bulonlu ve hem kaynaklı hem bulonlu birleşimler modellenir.
•     Konstrüktif birleşimler ile proje içerisinde farklı geometri veya farklı kesitler için uygun birleşimler modellenebilir.

•     Birleşim parametreleri değiştirilince katı model interaktif olarak değişir.
•     Birleşimin tipine göre mesnet koşulları, analizde otomatik olarak belirlenir. Kullanıcı tercihine göre koşullar değiştirilebilir.
•     Birleşim, bağlandığı elemanlara göre otomatik ön boyutlandırılır.
•     Bir birleşimin parametreleri, başka birleşimlere kopyalanabilir.
•     Yapı modeli, birleşimleriyle birlikte oluşturulur. 

Alın Guse Birleşimi Alın Levhalı Kiriş Eki Başlık Levhalı Kaynaklı BirleşimAşık Birleşimi

Makaslar
Üst ve alt başlıklar birbirinden farklı olarak dairesel veya çizgisel olarak seçilebilir.
Makasın şekli ve tepe noktası konumu kullanıcılar tarafından belirlenir.
Üst başlık, alt başlık, dikme ve diyagonal elemanlara birbirinden farklı enkesitler atamak mümkündür.
Çatı makaslarında yapma enkesitler kullanılabilir. 
Üst ve alt başlıklara istenilen uzunlukta konsollar atanabilir ve oluk mesafeleri bırakılabilir. 
Çatı makasları oluşturulurken ara basamaklarda değişiklik yapmak mümkündür.

•
•
•
•
•
•
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Çaprazlar
•     Eksantrik ve konsantrik çaprazlar girilebilir.
•     Çerçevelere teker teker girilebildiği gibi tüm yapı boyunca bir    
        seferde girilebilir.
•     Analizde çapraz elemanlarının mesnet koşulları kendiliğinden
        belirlenir.

Kaplamalar ve Döşemeler
•     Betonarme, çelik veya bir başka malzeme 
        tanımlanarak döşeme modellenebilir.
•     Çatı ve cephelerdeki kaplamalardan yola çıkılarak 
       TS 498' e uygun rüzgar yükü otomatik olarak hesaplanır.
•     Aşıklar, isteğe bağlı olarak analize dahil edilebilir veya  
       dahil edilmezler. Dahil edilmemeleri durumunda sisteme 
       sadece yük aktarırlar.     
•     İsteğe bağlı olarak grup halinde veya teker teker girilerek
       modellenebilirler.
•     Tali kirişler, analiz yapıldığında çubuk eleman olarak
       değerlendirilir ve sisteme dahil edilirler.

Çelik Yapı Elemanlarının Tasarımı
•     Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007 
•     AISC 360-10 / ASD - LRFD
•     TS648
•     Çekme elemanları, basınç, eğilme ve birleşik etki altındaki
       elemanların tasarımı

Kren Kirişleri

Birleşimlerin Tasarımı
•     Birleşimler, deprem yönetmeliği koşulları da dikkate alınarak AISC 360-10 yönetmeliğine göre hesaplanır.  
•     Kaynaklı birleşimlerde tasarım dayanımı kontrolü yapılır.
•     Her parametre değişiminde tasarım raporunda yer alan hesaplamalar otomatik olarak güncellenir.
•     Birleşim hesapları için gerekli yükler, analiz sonuçlarından otomatik olarak alınır.
•     Tüm birleşimler isimlendirilerek, yapı ağacı bölümünden, birleşimlerin yapı içerisinde nerede olduğunun 
       görüntülenmesi sağlanır.

Temeller
•     Tekil temeller
•     Sürekli temeller
•     Radye temeller
•     Kazık temeller
•     3 boyutlu arazi modellemesi
•     Hafriyat hesapları

Çizimler
Programda otomatik hazırlanan çizimler
Elemanların tekil çizimleri, elemanların montaj çizimleri, yapının 3 boyutlu çizimleri, temel aplikasyon planı, kolon aplikasyon 
planları, kat planları, çatı planı, kesitler ve görünüşler, çerçeve çizimi.

Çizim modülü olanakları 
•     Otomatik metrajlı, pafta çerçeveli, ölçülendirmeli tüm çizimler
•     Karışıklıkları engelleyen otomatik çizim düzeltme sihirbazı

Pafta düzenleme ve mizanpajı
•     Standart pafta seçenekleri ile birlikte, kullanıcı tanımlı pafta boyutları belirlenebilir.
•     Kaynak çiziminin bütünü ya da belli bir parçasını pafta bloğu olarak düzenleyebilme

•     Altıgen, sekizgen, dairesel ve angelina petek kirişlerin modellenmesi
•     Altıgen ve dairesel petek kirişlerin tasarımı 
•     Petek kiriş kütüphanesi (Arcelor Mittal)
•     Yatay kesme, gövde burkulması, brüt ve net alanda kesme kuvveti, iki 
       eksenli eğilme ve vierendeel kontrolleri
•     Kompozit kiriş hesabında dikkate alınan tabla genişliği ve trapez saçın
       yönü modelden otomatik olarak alınır.
•     Kompozit kiriş tasarımında AISC 360-10 yönetmeliği kullanılır.
•     İnşaat aşaması dahil edilerek tasarım yapılır.
•     Girilen kayma çivisi adedine göre kısmi veya tam kompozit döşeme 
       hesabı yapılır.

•     AISC Steel Design Guide 7, ASCE 07-10, MBMA 2010 kaynaklarına 
       göre kren tasarımı 
•     Birden fazla hol ve kren olması durumlarına göre çerçeve tasarımı
•     Yük kombinasyonları ve modal yüklemeler arayüzde incelenebilir.

Petek Kiriş Tasarımı ve Kompozit Kirişler
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Rapor ve Metrajlar
Hesap sonuçlarını, neden - sonuç ilişkilerini belirterek ayrıntılı olarak raporlayan ideCAD® Çelik, hazırladığı raporu ideCAD Rapor 
programı aracılığıyla görüntüler.

Raporlama olanakları
•     Kolay anlaşılır, görsel, grafik açıklamalı tamamen yenilenmiş hesap raporları
•     Hesap sonuçlarının yönetmeliklere uygunluğunun neden - sonuç ilişkisine göre formüller ve açıklamalarla verilmesi 
•     Raporlara firma (kurum) logosu ekleyebilme
•     Sayfa ekleyebilme
•     Raporlara herhangi bir resim dosyası ekleyebilme

Kalıp, beton, demir ve detaylı çelik metrajları otomatik olarak hazırlanmakta, seçenekli olarak ister kat bazında, ister eleman 
bazında, toplam veya detaylı metraj şeklinde raporlanabilmektedir.

Hazırlanan raporlar:
İçindekiler ve indeks sayfası, çelik raporları, yapıya  ilişkin açıklama bilgileri, yapı özet bilgileri, düzensizlik raporları, deprem 
yönetmeliği kontrolleri, döşemeler, kolonlar, perdeler, kirişler, dişli döşemeler, sehim kontrolleri, kesme güvenliği kontrolleri, 
eleman boyut kontrolleri, sürekli temeller, tekil temeller, radye döşemeler, kazıklar, kolon - kiriş birleşim kesme güvenliği 
kontrolleri,  kat bilgileri, deprem devrilme kontrolü raporu, kat deplasmanları, katlara etkiyen yatay yükler, dinamik analiz 
raporu, merdivenler, bağ kirişleri, güçlendirme raporları, kullanıcı tanımlı yükler raporu, deprem izolatörleri raporu. 

Sonuç İnceleme Arayüzü
•     Şekil değiştirmiş sistemin animasyonları
•     Modal form deplasmanlarının animasyonu
•     Moment, kesme kuvveti ve normal kuvvet diyagramları

•     Elemanların kapasite değerleri
•     Kapasite oranları
•     Uygun enkesit koşullarını sağlamayan elemanların 
       renkli gösterimi
•     Yüklerin tüm sistemde dağılımının rahatlıklıkla görülmesi

Çelik elemanların,

•     PMM oranları
•     Eksenel ve kesme kapasite yetersizlikleri
•     Birleşimlerin yetersizlikleri

Betonarme elemanların,

•     Etkileşim diyagramı
•     Kapasite diyagramı
•     Donatıları detaylı incelenebilir.



Betonarme hesaplarda detaylı ve güvenilir sonuçlar

• Telefon ve internet aracılıyla teknik destek
• Program eğitimleri ve kullanıcı seminerleri
• Yardım menüleri ve kullanım kitapları
• Kullanıcı forumu
• Web üzerinden program güncelleme imkanı

Web sitesi: http://www.idecad.com.tr
Kullanıcı forum sitesi:  http://www.idecadsupport.com/forum/
Bilgi: ideyapi@ideyapi.com.tr
Satış: satis@ideyapi.com.tr
Teknik destek: destek@ideyapi.com.tr

Profesyonel yazılım kadrosuyla, nesneye yönelik ileri programlama teknikleri kullanılarak hazırlanan ideCAD® Çelik, aynı anda 
birden fazla işlemci kullanabilmesi ile hesaplarınızı daha hızlı yapar.

ideCAD® Çelik, 64 bit program desteği ile yüksek bellek kullanımını gerçekleştirir ve daha yüksek performans sergiler.

Program OpenGL teknolojisini kullanır. Veri girişi esnasında elemanları 3 boyutlu olarak da anında görüntüleyebilen 
ideCAD® Çelik, 3 boyutta veri girişine de olanak tanır. Analiz sonuçları, eleman uç kuvvet diyagramları, deplasmanların 
animasyonları OpenGL teknolojisinin kullanılması ile gerçekleştirilir.

Otomatik güncelleme olanağı ile program yenilikleri bildirir ve programın son sürümünün kullanılmasını sağlar.

Tüm ideCAD kullanıcıları, program satın alma tarihinden itibaren 1 yıl boyunca ücretsiz ve limitsiz telefon, faks ve e-mail 
aracılığıyla ideYAPI teknik servislerinden teknik destek alma hakkına sahip olurlar.

Kullanıcılar periyodik olarak tekrarlanan eğitim seminerlerinden de ücretsiz yararlanırlar. Seminerler ideYAPI İstanbul ve Bursa 
ofisleri ve yetkili satış ofislerinde verilir. Program kullanıcıları, programlara yönelik her türlü soru, istek, beğeni ve şikayetlerini 
kullanıcı forumuna gönderebilirler. Foruma üye olmak için programın satın alınması gerekli değildir.

Yazılım teknolojisi

 Çelik’in gücünden yararlanınideCAD®

ideCAD®

Mimari tasarımlarda yüksek verimlilik

 Çelik 8ideCAD®

İrtibat: http://www.ideyapi.com.tr Bilgi: ideyapi@ideyapi.com.tr Satış: satis@ideyapi.com.tr Destek: destek@ideyapi.com.tr

Şimdi siz de ideCAD® ailesiyle tanışın, 
planlarınızı gerçeğe dönüştürme fırsatını yakalayın.

• Ücretsiz deneme sürümü
• Vade farksız, taksitle satın alma imkanı
• Yaygın satış ağı ve deneyimli teknik destek servisi
• Lisanslı farklı program kullanıcılarına özel fiyatlar

ideCAD®

 Betonarme 8

ideCAD®  Yapı 8

®ideCAD  ürünleriyle gelen özel avantajlar

Çelik hesaplarda detaylı ve güvenilir sonuçlar

her şey planladığınız gibi…

 Mimari 8

Komple entegre mimari, betonarme ve çelik içeren ideCAD Yapı 8 ile


