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TEKLA STRUCTURES 2016 LE PORTAL ÇERÇEVE VE KREN YOLU
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.
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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.

ekil 2.

New bölümüne t klan r. ekil 2’deki Name bölümüne “CLS2” ismi yaz r. Template Steel-Basic Steel
Settings seçili oldu unda Create butonuna bas larak yeni model olu turulur.

3.

er ekranda hiçbir görüntü aç lmam ve sadece Views diyalog kutusu aç lm sa, 3d görüntüsü sa
tarafa geçirilerek çal ma düzlemi aktif hale getirilir.

4.

Ekranda görülen gridler üzerine çift t klan r ve ekil 3 verilen grid ayarlamas yap r.
Coordinates (Koordinat) X =0.00 7*5800.00; Y =0.00 2*500.00 2*8000 2*500.00 ; Z= 0.00 8000.00
10000.00 12000
Label (Etiket) X=A B C D E H I J K L =; Y= 1 2 3 4 5 6; Z= +0.00 +8.0m +10.0m +12.0 (metre
cinsinden) yaz r ve Modify butonuna bas r. Gridler bu ayarlarla düzenlenmi olur.

5.

OK butona bas larak grid diyalog kutusu kapat r. Bu ayarlamalar ekil 3’de gösterilmi tir.

6.

Create butonun basmamaya dikkat ediniz, aksi taktirde eski gridler üzerine yeni gridler olu acakt r.
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7.

Çal ma ekran na t klan r. Çal ma düzleminin seçilip seçilmedi ini anlamak için görüntü etraf ndaki
turuncu bir çerçeveyi gözleyiniz.

8.

Mausun sa klik yap larak Fit Work To Entire Model seçilir ve çal ma düzlemi ekrana uydurulur.

9.

View menüsünü tek t klan r. New View menüsü alt ndaki Along Grid Lines komutuna t klan r. ekil
3’de gösterilen Creation of Views Along Grid Lines diyalog kutusu aç r. ZY ve XZ bölümündeki View
Name Prefix bölümüne “AKS” yaz r ve bir bo luk b rak r.

ekil 3.
10.

ekil 3’teki Create butonuna bas larak gridlere ba

kesit ve plan görünü leri otomatik olarak

olu turulur.
11. Bu kesit ve plan görünü leri View diyalog kutusunda görüntülenir.
12. Aks A i aretlenir, çift t klanarak sa tarafa geçirilir ve kesit düzlemi otomatik olarak aç r.

13. Çelik kolonlar olu turmak için

Column menüsüne çift t klan r. Column Properties diyalog

kutusundan Name: Kolon, Profile: IPE200 , Position bölümünde Vertical: middle, Rotation: Top,
Horizantal : Middle, Levels bölümünde Top: 8000 yaz r
14. Apply ve OK butonlar na bas r. Kolon komutu aktif hale getirilir.
15. Aks A kesitindeki s ras yla +0.00 kotu üzerindeki 1 ve 3 nolu aksa t klan r.
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düzlem görüntüsünden perpektif
perpektif görüntüye geçilir. Mausun scroll tekerle i yard
16. Ctrl+P ile plan düzlem
kolonlar n alt k mlar görüntüde yakla

yla

r.

17. Edit menüsünden Points ve alt menüsünden Parallel
lel Two P
Points
oints komutuna t klan r. Ç kan diyalog
kutusundaki Distance bölümüne 500 de eri girilir
girilir. Apply butonuna bas r.
18. IPE200 profilin uc noktalar na t klan r. Z ekseni do rultusunda
ltusunda noktalar olu ur.

ekil 4’de

gösterilmi tir.
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ekil 4.

19. Bu iki kolonu
kolonu ba layan kiri leri olu turmak için

Beam menüsüne çift t klan r.

Beam

Properties diyalog kutusundan Name: KolonBag, Profile: UPE140
UPE140,, Position bölümünde Vertical:
Left, Rotation: Below
Below,, Horizo
Horizontal: Behind
Behind, yaz r.
20. Ayr ca bu ayarlar daha sonra kullanmak için SaveAs bölümüne “KolonBag
KolonBag” yaz r ve SaveAs
butonuna t klan r. Apply ve OK butonlar na bas r. Hem haf zaya al r hem de uygulamaya haz r
hale gelir.
21. Noktalar n 1.’sine ve di er noktaya t klanarak ba lant eleman olu turulur.

22. IPE 140 ile kolon ba lant

c vatal yap lmas istenirse öncelikle Steel menüsünden

Bolt

bölümüne bas r.
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23. Önce kolona sonra IPE140 yan ba lant eleman na t klan r. Ard ndan mausun scroll tekerle ine
klan r ve seçim i lemi bitirilir.
24. IPE 140 profilin orta noktas ndan di er orta noktas na t klan r. ekil 5’deki ayarlamalar yap r.

ekil 5.
25. Ayn i lem IPE140’ n di er ucundaki ba lant da da yap r.
26. Kolon ba lant eleman maus ile seçilir ve sa klik yap r. Copy Special ve sonra Copy Linear’e
klan r.
27. dZ= 1000 ve Number of Copies= 7 yaz r. Copy komutuna bas r ve 7 adet ço altma yap r.
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28. Kolon ba lant elemanlar aras na çaprazlar olu turmak için Steel menüsünden Beam komutuna çift
klan r.

ekil 6.
29. Beam Properties diyalog kutusundan Name: KolonBagCap, Profile: L60*6, Class:5, Position
bölümünde On plane:Right, Rotation: Top, At depth: Middle, yaz r.
30. Apply ve OK butonlar na bas r.
31. Bu ba lat n üstündeki di er çapraz olu turmak için; Steel menüsünden Beam komutuna çift
klan r. Standard yazan bölümden KolonBagCap seçilir ve Load butonuna t klan r. Daha önceden
kaydedilmi ayarlamalar yüklenmi olur. Ancak Position bölümünde On Plane:Left, Rotation: Below,
At depth: Middle olarak ayarlan r.
32. Apply ve OK butonlar na bas r.

A

daki ekil 7’de verilen noktalara t klanarak kö ebent

olu turulur.
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2

1
2

1

ekil 7.

33. Class:5 numaral kö ebentler maus ile seçilir.
34. Ctrl+1 komutu ile çizgi moduna geçilir.
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35. Edit menüsünden line cut komutuna t klan r.
olarak anlat lm

Bu komutun çal mas ekil 8’de detayl

r.

1
2

3
4

ekil 8.
Line Cut komutu ve sonras nda kesilmesi istenen kö ebent seçilir
s
(1).
Kesme düzleminin seçilebilmesi için önce (2),
), sonra (3) noktas na t klan r.
r
Son olarak kö ebentin at lacak olan taraf

belirlemek üzere (4) nolu noktaya t klan r.

PUCU:
Profil uçlar , Line Cut ve Line Fit yöntemleriyle kesilebilmektedir. Her ikisi de benzer i leri
yapmakla beraber, farkl i levleri bulunmaktad r. Bu fonksiyonlar deneyip aralar ndaki fark
görünüz.

36. 32. maddedeki i lem s ras kö ebetin di er ucu ve di er kö ebent için de yap r.
37. Kolondaki son durum ekil 9’de
9’de gösterilmi tir.
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ekil 9.

ekil 10.

38. “KolonBagCap” ad ndaki kö ebentler maus ve klavyeden shift tu una bas larak teker teker seçilir.
39. Maus sa klik yap r. Copy Special komutundan Copy Linear seçilir. dZ= 2000.00 ve Number of
Copies: 3 yaz r. Copy butonuna bas r.
40. En son kö ebent silinir.
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41. +8.0 m’ye en yak n UPE140 profil maus ile seçilir. Sa klik ve Copy komutuna t klan r. Önce UPE140
ve kö ebentin ortak kö esindeki uç noktas na, sonra kolon profilinin ucuna t klan r ve kopyalama
lemi gerçekle ir.

42. Window

komutunun alt okuna t klanarak 3d seçilir. Bu komut aç k olan plan ve kesit

düzlemleri aras nda h zl geçi yapmak için kullan r.
43. Ctrl+P birlikte bas larak 3d çal ma görüntüsünden plan düzlemine geçilir.
44. Kolonlar haricindeki UPE ve kö ebentler, maus ile bir pencere içerinde al narak seçilir.
45. Sa klik yap larak Copy Special dan Copy Mirror komutuna t klan r. Önce A ve 1 akslar n çak
nokta, sonra da A ve 3 akslar n kesi im noktas na t klan r. Copy Mirror diyalog kutusundaki Angle:
90 aç

ç kacakt r.

46. Copy komutuna bas lacak aynalama komutu gerçekle ir. ekil 10’da gösterilmi tir.
47. Kolon ayaklar n temele ba lanmas

bulunan

sa lamak için, Tekla Structures 2016’n n sa

bölümde

butona t klan r. Arama bölümüne “1014” yaz r ve Enter bas r ( ekil 11) . Stiffened

Base Plate (1014) makrosu çift t klan r.

ekil 11
10

48. 1014 makrosunun iç ayarlamalar

ekil 12’de gösterildi i gibi yap ld ktan sonra, Apply ve OK

butonlar na bas r.
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12

ekil 12
49. Apply ve OK butonlar na bas r.
50. A ve 1 akslar n kesi ti i nokta üzerindeki kolon seçilir ve kolon alt noktas na t klan r.
51. A ve 3 akslar n kesi ti i nokta üzerindeki kolon seçilir ve kolon alt noktas na t klan r. ekil 13’de
gösterilmi tir.
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ekil 13.

ekil 14.

52. Klavyeden Ctrl+I tu una bas r. View diyalog kutusundan Named View bölümünden Plan +8.0m çift
klanarak Visible Views k sm na geçirilir.
53. Steel menüsünden Beam komutuna çift t klan r. Beam Properties diyalog kutusundan Attributes
bölümünde Profile: IPE200, Position bölümünde On plane:Middle, Rotation: Top ve At depth:
Behind seçilir.
54. Apply ve OK butonlar na bas r
55. Önce A ve 1 akslar n çak

noktaya, sonra A ve 3 akslar n çak

noktaya t klan r. K sa profil

kiri i olu turulur.
56. Olu turulan bu profili kolona ba lamak için Applications & Components arama bölümüne 101 (End
Plate) yaz larak arama yap r.
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ekil 15.
57.

ekil 15’te gösterilen ayarlamalar 101 nolu makroda yap r. Apply ve OK butonlar na bas r.

58.

ekil 14’te gösterildi i gibi, önce A ve 1 akslar n çak
akslar n çak

noktada di er ucun ba lant

noktada ba lant olu turulur; sonra A ve 3

olu turulur.

59. Kolonun en üstünün plaka ile kaplanmas için Steel bölümünden Plate t klan r.
60.

ekil 16’da gösterilen IPE140 profillerin en d kö elerine, s ras yla 1, 2, 3, 4 ve 1 noktalar na,
klayarak plaka olu turulur.

61. Plakaya çift t klan r. Position bölümündeki At depth: Front yap r. Plaka kal nl

15 mm olarak

ayarlan r ve Modify butonuna bas r.
62. Klavyeden Ctrl+I tu lar na bas r View diyalog kutusundan Named Views bölümünden Aks A Visible
Views bölümüne geçirilir. Klavyeden Ctrl+P tu lar na bas larak plan düzlemine geçilir.
63. 2 nolu aks üzerindeki kiri eleman na çift t klan r. Attributes bölümünde Name: KLNust, Profile:
IPE300, Class:14; Position bölümünde On Plane:Right, Rotation: Top ve At depth: Middle seçilir.
64. Modify ve OK butonlar na bas r.

15

4

3

1

2
ekil 16.

65. 2 nolu aks üzerinde, +8.0m ile +10.0m aras ndaki IPE300 profili olu turulur.
66. Tekrar Steel Beam
eam komutuna çift t klan r .
67. Save As bölümüne
bölümü Makas, Attributes bölümünde Name: Makas, Profile: IPE30
IPE300,
0, Class:14; Position
bölümünde On plane:Middle, Rotation: Top ve At depth: Behind
ehind seçilir.
68. 2 nolu aks n +10,0m ile çak

noktaya ve 4 nolu aks n +12,0 kotuna t klanarak ça

makas

olu turulur.
69. +10,0 m’deki ba lant

olu turmak için Applications
Application & Components bölümün
bölümündee 40 nolu Haunch

makrosuna çift t klan r ve

ekil 17 gösteril
gösterilen
en ayarlamalar yap r.

70. Aks A çal ma ekran nda Ctrl+P bas larak plan düzlemine geçilir.
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71. View menüsünden Work Plane komutu alt ndaki

Parelel to view plane

komutu ve sonra ekrana t klanarak çal ma düzlemi görüntü düzlemi ile paralel hale getirilmi olur.

ekil 17.

72. Çal ma düzleminde bulunan bütün profiller maus yard

yla seçilir.

73. Sa klik Copy Special ve Copy Mirror komutuna t klan r.
74.

kan diyalog kutus ndan sonra, 4 nolu aks üzerinde herhangi 2 nokta seçilir.

75. Copy butonuna bas larak aynalama i lemi gerçekle mi olur.
76. Çizim ekil 18. gösterilmi tir.
17

ekil 18.

77. Tepedeki mahya birle imini yapmak için Applications & Components arama bölümüne 106 (Apex
Haunch) yaz larak arama yap r.
78. 106 (Apex Haunch) çift t klanarak ekil 19’da gösterilen ayarlamalar yap r.
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ekil 19.

79. Ayarlamalar yap ld ktan sonra, Apply ve OK butonlar na bas r.
80. Önce Sa kiri e sonra sol kiri e t klanarak Mahya birle tirmesi yap r.
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81. Tekla Structures sol bölümünde bulunan
82. Mause yard

t klanarak 3d görüntüye geçilir.

yla bütün projedeki elemanlar seçilerek sa klik yap r. Copy Special bölümünde

Linear komutuna t klan r. Önce A aks uç noktas na ve B aks uç noktas na t klan r. Copy Linear
diyalog kutusunda dX mesafesine 5800 de eri otomatik olarak gelir. Number of Copies: 1 yaz r.
Copy butonuna bas larak kopyalama i lemi gerçekle tirilir.
83. Çal ma ekran na t klan r. Sa klik yap r. Redraw View seçilir. Görüntü tazelenir.
84. Klavyeden Ctrl+I tu lar na bas r. Plan +8.0m kotuna çift t klan r.
85. Klavyeden Ctrl+P tu lar na bas r.
86. Steel menüsünden Beam komutuna çift t klan r. Ç kan Beam Properties diyalog kutusunda Save As
bölümüne “VincKi” yaz r. Save As butonuna bas r. Attributes bölümünde Name: VincKirisi,
Profile: IPE270, Class:9; Position bölümünde On plane:Middle, Rotation: Top ve At depth:
Front=15 yaz r.
87. Apply ve OK butona bas r.
88. Önce A ve 3 akslar n kesi ti i noktaya, sonra B ve 3 akslar n kesi ti i noktaya t klan r. Vinç yolu
kiri i olu ur. Bu ekil 20’de gösterilmi tir.

ekil 20.
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89. Steel menüsünde Beam komutuna çift t klan r. Ç kan Beam Properties diyalog kutusuna Save as
bölümüne VincKiUst yaz r. Save As butonuna bas r. Attributes bölümünde Name: VincKirisiUst,
Profile: UNP260, Class:11; Position bölümünde On Plane:Middle, Rotation: Back ve At depth:
Behind=-10 yaz r.
90. Modify, Apply ve OK butona bas r.
91. Vinç kiri in üst orta noktas ndan di er orta noktas na t klanarak ekil 21’deki gibi düzenlenir.

ekil 21.

92. Vinç ray

ekil 22.

olu turmak için Steel menüsünden Beam komutuna çift t klan r. Ç kan Beam Properties

diyalog kutusunda Save as bölümüne VincKiRay yaz r. Save As butonuna bas r. Attributes
bölümünde Name: VincRay, Profile: A65, Class:12; Position bölümünde On plane:Middle,
Rotation:Top ve At depth: Front yaz r.
93. Apply ve OK butonlar na bas r.
94. UNP260 kiri in bir ucundaki üst orta noktas na, sonra da di er ucun üst orta noktas na t klanarak ray
olu turulur. ( ekil 22)
95. Ray n alttaki kiri e ba lanmas için baz noktalar n olu turulmas gerekir.
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96. Edit’te Point komutu alt menüsünde

komutuna t klan r.

UNP260 kö e

noktas na nokta konur.

97. Tekrar Edit’te Point komutu alt menüsünde

komutuna t klan r.

98. Önce ilk noktaya t klan r, sonra UNP260 kiri in son ucuna gösterilir ancak t klanmaz. Klavyeden
rakam ile 90 yaz nca Location 90 yaz r, o yönde 90 mm mesafede nokta yarat r.

99. Point alt menüsünden

seçilir. Distance mesafesine 100 yaz r. Önce ilk

noktaya sonra ikinci noktaya t klan r. Bu iki noktaya paralel iki nokta daha olu ur. ekil 23’de
gösterilmi tir.

ekil 23.

100. Steel menüsünden Plate komutuna çift t klan r. Profile:PL20, At Depth: Front ayarlan r.
101. Apply ve OK butonlar na bas r.
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102. Olu turulan dört noktaya t klan r. Plaka olu turulur.
103. Edit menüsünden

mensüne t klan r. Önce plakaya sonra ray profiline t klan r.

Plakalar profile göre kesilmi olur.
104. Steel menüsünden Bolt komutuna t klan r. Önce UNP260 sonra plakaya t klan r. Mausun scroluna
klan r. Plakan n orta noktas ile di er orta noktas seçilerek bulon olu turulur.
105. Bulonlu ba lant noktas ndaki plaka seçilir. Maus sa klik ile Copy Special Mirror komutu seçilir.
ekil 24 gösterilen de erler yaz r. Copy komutuna bas r.

ekil 24.
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