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Profesyonel Bilgisayar Destekli Tasar›m (CAD) için Alternatif Çözüm
IntelliCAD, IntelliCAD Technology Consortium (ITC)
organizasyonun (www.intellicad.org) üyeleri taraf›ndan
Internet arac›l›¤› ile dinamik olarak geliﬂtirilmiﬂ,
AutoCAD' e (*) alternatif tek çözümdür. IntelliCAD
bugün, profesyonel, AutoCAD uyumlu, 3 boyutlu
bilgisayar destekli tasar›m platformuna uygun bir bedel
ile sahip olay› düﬂünen binlerce tasar›mc› ve mühendis
taraf›ndan kullan›lmaktad›r. ITC' nin ilk kurucu
üyelerinden olan 4M uluslararas› düzeyde en iyi
IntelliCAD sürümlerinden birine sahiptir.

Eﬂsiz Autodesk AutoCAD Uyumlulu¤u
Do¤al DWG deste¤i (Opendwg), AutoCAD komut sat›r›, menu (.MNU) ve
senaryo (.SRC) dosyalar›, taramalar, fontlar ve true type fontlar ile tam
uyumluluk, Tam AutoLISP deste¤i (.DCL dahil), Pek çok uygulamada ADS
deste¤i, Taranm›ﬂ resim görüntü yönetimi, AutoCAD 3 boyutlu yüzey
komutlar›, ve benzerleri.
Ola¤anüstü Verimlilik
Birden çok aç›k çizim (MDI), ActiveX deste¤i, Katman-blok-çizgi tipi ve
di¤erlerinin yönetimi için Drawing Explorer, Grafik blok önizleme, Gerçek
zamanl› kayd›rma, yak›nlaﬂt›rma ve uzaklaﬂt›rma, Birden çok seçilmiﬂ
nesnenin özelli¤ini güncellemek için sa¤ fare tuﬂu kullan›m›, Senaryo kay›t,
Menü ve araç çubuklar›n›n görsel özelleﬂtirilmesi, Yüksek kalitede
fotogerçekci 3 boyutlu yüzey kaplama (Ray tracing) · Basit bir t›klama ile dil
seçimi (Türkçe/Ingilizce)
(*) AutoCAD ticari markas› ve ürünü Autodesk ﬂirketine aittir.

Gerçek 3-boyutlu bina model tasa
kullanarak kullan›c›ya s›n›rs›z özgü
IDEA, yüksek verimli nesne taba
Yaz›l›m Paketi'dir. IDEA özgün, gü
CAD motoru yard›m›yla mimara
tasar›m fikirlerini yaratmas›nda ve
uygun

çözümleri

en

sunmas›nda yard›mc› olur.
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Bütünleﬂik Mimari
Platform

Mükemmel Mimari Tasar›m için Ak›ll› IDEA
Gerçek 3-boyutlu bina model tasar›m teknolojisi

●

IntelliCAD) ve kullan›c› dostu arayüzü ile, en modern CAD standartlar›n› ve

kullanarak kullan›c›ya s›n›rs›z özgürlük sa¤layan

open dwg iletiﬂimini destekler. IDEA kullan›c›s›, az çaba ile en iyi sonucu

IDEA, yüksek verimli nesne tabanl› bir Mimari

almak için, parametrik diyalog kutular› ile dinamik ﬂekillendirilebilen "esnek"

Yaz›l›m Paketi'dir. IDEA özgün, güçlü ve esnek

nesneler kullan›r. Bütün 2- ve 3-boyutlu bina çizimleri otomatik olarak tum

CAD motoru yard›m›yla mimara en karmaﬂ›k
tasar›m fikirlerini yaratmas›nda ve ayn› anda en
uygun

çözümleri

en

sunmas›nda yard›mc› olur.
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‹leri Düzey Mimari Sentez Ortam› kendi özgün CAD'› (içine yerleﬂtirilmiﬂ

ayr›nt›lar› ile birlikte ele al›n›r.
●

Güçlü Yüzey Kaplama Arac› (PhotoIDEA) en yeni ›ﬂ›n-tarama teknolojisi
yard›m›yla yüksek kalitede fotogerçekçilik sa¤lar.

●

Sanal Gezinti modulü (WalkIDEA) IDEA yap›lar›n› gerçek zamanl›
gezebilmek içindir. Gezinti bir AVI dosyas›na kaydedilebilir.
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Betonarme Binalar için Yap›sal Analiz Platformu
STRAD 3 boyutlu çerçevelerin yap›sal çözümlemesi ve
tasar›m› için eﬂsiz bir araçt›r. STRAD' da uygun ve özgün 3
boyutlu CAD ortam›, statik ve dinamik (özde¤er) analizleri
yapabilen güçlü bir sonlu elemanlar motoru ve betonarme
elemanlar için, seçti¤iniz deprem yönetmeli¤inin
parametrelerininin tümünü uyarlayabileceginiz güvenilir bir
tasar›m modülü bulunmaktad›r. STRAD' ›n tan›nm›ﬂ
GT.STRUDL (*) program› ile, statik itki, do¤rusal olmayan ve
zaman tan›ml› dinamik analiz gibi ileri düzey analizleri
yapabilmek için, geliﬂmiﬂ bir arabirimi vard›r.
(*) GT.STRUDL Georgia Tech Research Corporation'›n (Atlanta, Georgia, USA) tescilli markas›d›r.

Güçlü ve Uygun CAD ortam›, AutoCAD ya da kendi özgün CAD'› (içine yerleﬂtirilmiﬂ
IntelliCAD) ile ve her iki durumda benzer arayüz ve dwg format› ile çal›ﬂabilir.
Güvenilir Metodoloji en yeni teknik ve standartlara dayan›r. Dahili sonlu eleman
çözümleyicisi bulunur. 4M taraf›ndan Kuzey ve Do¤u Avrupa'da temsil edilen
GT.STRUDL ile birlikte çal›ﬂabilir
‹leri Düzey Modelleme her türlü betonarme yap›n›n analizi için ● Kat› yap›ya sahip 3
boyutlu kolon ve kiriﬂler ● Dairesel ve poligon kolonlar (7 ortogonal parçaya kadar) ●
Perde duvarlar ● E¤imli kiriﬂler ● E¤imli döﬂemeler ve boﬂluklu döﬂemeler ● Taﬂ›y›c›
tu¤la duvarlar ● Sürekli temel kiriﬂleri ● Yard›mc› elemanlar ● Kinematik mesnetler ●
Her bir dü¤üm notas›nda 6 serbestlik derecesi olan kabuk elemanlar ● Perde ve
döﬂeme modellemesinde kolay kullan›ml› a¤ üreticisi ● Altuzay modal analizi ● Is›sal
gerilmeler ● Dü¤üm noktas› kuvvetleri ve tekdüze yükleme ● Elastik zemine oturan
kiriﬂ
‹leri düzeyde iste¤e göre uyarlanabilir betonarme tasar›m ● Etkileﬂimli betonarme
tasar›m iﬂlevi (dönüﬂümlü analiz) ● Mevcut bina takviye modülü
Uygulama Çizimleri ● DWG format›nda kal›p plan› ve eleman detaylar› üretimi
STRUDL Arabirimi ● Do¤rusal olmayan statik ve dinamik analiz ● Do¤rusal olmayan
yaylar ● Geometrik do¤rusals›zl›k ● Elemanlar için plastik mafsallar ● Statik itki analiz
● Zaman tan›ml› dinamik analiz

Çelik Binal
STEEL, çelik yap›lar›n analiz ve tasar›m
esnek çözümler sunar. STEEL EuroCode
uygun uzay çerçeve analizi ve eleman
birleﬂimler - makas birleﬂimleri - moment ak
çerçeve birleﬂimleri, birleﬂim ve çerçev
GT.STRUDL (*) ile geliﬂmiﬂ bir arabirim suna

Güçlü CAD ortam› ● Yüksek kalitede etkileﬂimli grafik görsel
ve kolay de¤iﬂiklik yapabilme kapasitesi ile yap›sal modellem
boyutlu veri alabilme kapasitesi ● Program içinde mevcut kütü
oluﬂturma ● Grup veya tek eleman seçimlerinde özel filitre k
diyalog kutusu sayesinde tek bir eleman veya grup elemanlar›n
● S›n›rs›z say›da eleman ve dü¤üm noktas› tan›mlama.
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Çelik Binalar›n Yap›sal Analiz Arac›
STEEL, çelik yap›lar›n analiz ve tasar›m›nda güvenilir ve
esnek çözümler sunar. STEEL EuroCode3'e ve TS648' e
uygun uzay çerçeve analizi ve eleman tasar›m›, basit
birleﬂimler - makas birleﬂimleri - moment aktaran birleﬂimler çerçeve birleﬂimleri, birleﬂim ve çerçeve çizimleri, ve
GT.STRUDL (*) ile geliﬂmiﬂ bir arabirim sunar.

Güçlü CAD ortam› ● Yüksek kalitede etkileﬂimli grafik görsel arabirim ● H›zl› veri giriﬂi
ve kolay de¤iﬂiklik yapabilme kapasitesi ile yap›sal modelleme ● DXF format›ndan 3
boyutlu veri alabilme kapasitesi ● Program içinde mevcut kütüphanelerden haz›r model
oluﬂturma ● Grup veya tek eleman seçimlerinde özel filitre kullan›m› ● Ekrandaki bir
diyalog kutusu sayesinde tek bir eleman veya grup elemanlar›n özelliklerine direkt ulaﬂ›m
● S›n›rs›z say›da eleman ve dü¤üm noktas› tan›mlama.

Güvenilir Yöntem ● STEEL' in yeni geliﬂtirilmiﬂ algoritmalar›n› kullanarak analiz ve
eleman tasar›m› ● Dinamik davran›ﬂ spektrumu analizi ile 2 ve 3 boyutlu çerçeve analizi
(STEEL Plus) ● 12 adete kadar kullan›c› tan›ml› yükleme durumlar ● (statik - sismik rüzgar - kar yüklemeleri, ›s›sal gerilmeler) ● Çerçeve birleﬂimlerinin tasar›m› ●
Makaslarda kaynakl› veya perçinli birleﬂimlerin otomatik tasar›m› için sihirbaz ● Temel ve
ba¤ hat›llar›n›n tasar›m› için sihirbaz
Uygulama Çizimleri ● Tasar›m hesaplar›nda oldu¤u gibi gerekli çizimlerin en yüksek
kalitede haz›rlanmas› ● Çizim araçlar› (IntelliCAD dahildir) ● En popüler çizim formatlar›
ile tam uyumluluk (*.dxf, *.dwg, *.rtf, *.doc) ● Çözümsel örneklerle çevrimiçi yard›m
STRUDL Arabirimi ● Do¤rusal olmayan statik ve dinamik analiz ● Do¤rusal olmayan
kablo elemanlar ● Do¤rusal olmayan yaylar ● Sadece çekme/bas›nç elemanlar› ●
Geometrik do¤rusals›zl›k ● Elemanlar için plastik mafsallar ● Statik itki analiz ● Zaman
tan›ml› dinamik analiz

(*) GT.STRUDL Georgia Tech Research Corporation'›n (Atlanta, Georgia, USA) tescilli markas›d›r.
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Bütünleﬂik Is›tma
So¤utma Klima
(ISK) Tasar›m Arac›

ISK Proje Tasar›m› için Yarat›c› Platform
FINE HVAC tasar›m ve hesaplamalar› tamamen
bütünleﬂik bir platformda birleﬂtirir. Gerekli bütün
Is›tma-So¤utma-Klima hesaplamalar›n› do¤rudan
çizimlerden ald›¤› veri ile gerçekler. Bu sayede tüm
çal›ﬂma ç›kt›lar›; hesaplama tablolar›, teknik
raporlar, malzeme listeleri ve maliyetleri, ve tüm
sonuç çizimler (plan görüntüleri, kolon ﬂemalar›,
ayr›nt›lar ve benzerleri) herzaman günceldir.

Güçlü CAD Platformu, kendi özgün CAD'› (içine yerleﬂtirilmiﬂ IntelliCAD) ve
kullan›c› dostu arayüzü ile, en modern CAD standartlar›n› ve open dwg
iletiﬂimini destekler. FINE HVAC en iyi tasar›m çözümlerini (›s›tma ünitelerinin
konumu, boru ve hava kanallar› için otomatik borulama gibi) "düﬂünür", önerir
ve gerçekleﬂtirir. Son çizimleri, karmaﬂ›k olanlar dahil (tek çizgi hava kanal›
sisteminin 2-boyut'a dönüﬂtürülmesi, plan görüntülerinden kolon ﬂemalar›n›n
oluﬂturulmas› gibi) özgün algoritmalar kullanarak hesaplar ve haz›rlar.
Güvenilir Metodoloji en güvenilir teknik ve standartlara dayanarak, tüm paket
modüllerinde (›s› kay›plar›, tek borulu ›s›tma sistemi, iki borulu ›s›tma sistemi,
döﬂemeden ›s›tma sistemi, klima yükleri, fan coil'ler, kanallar, psikrometri)
kullan›c›ya alternatif metodoloji seçenekleri ve benzetim yetenekleri sunar.

Elektrik Tesisat› Ta
FINE ELEC bir binan›n elektrik tesis
tasar›m ve hesaplamalar› tümüyle
platformda birleﬂtirir. Hesaplama
çizimlerden al›nan veri ile gerçek
hesaplamalar›n› do¤rudan çizimlerd
ile gerçekler. Bu sayede tüm çal
hesaplama tablolar›, teknik rapor
listeleri ve maliyetleri, ve tüm sonuç
görüntüleri, panel ve blok ﬂemalar
benzerleri) herzaman günceldir.

FINE
ELEC
Elektrik Mühendisli¤i
Tasar›m Arac›

Elektrik Tesisat› Tasar›m› icin ‹leri Düzey Platform
FINE ELEC bir binan›n elektrik tesisat› için gerekli
tasar›m ve hesaplamalar› tümüyle bütünleﬂik bir
platformda birleﬂtirir. Hesaplamalar do¤rudan
çizimlerden al›nan veri ile gerçeklenir. Tesisat
hesaplamalar›n› do¤rudan çizimlerden ald›¤› veri
ile gerçekler. Bu sayede tüm çal›ﬂma ç›kt›lar›;
hesaplama tablolar›, teknik raporlar, malzeme
listeleri ve maliyetleri, ve tüm sonuç çizimler (plan
görüntüleri, panel ve blok ﬂemalar›, ayr›nt›lar ve
benzerleri) herzaman günceldir.

Güçlü CAD Platformu, kendi özgün CAD'› (içine yerleﬂtirilmiﬂ IntelliCAD)
ve kullan›c› dostu arayüzü ile, en modern CAD standartlar›n› ve open dwg
iletiﬂimini destekler. FINE ELEC herhangi bir elektrik tesisat›n› tasar›mlar,
hesaplar ve sonuç çizimlerini (plan görüntüleri, blok ﬂemalar› ve plan
görüntülerinden panel çizimleri) haz›rlar. Tüm sembol ve çizgi kütüphaneleri
(dwg) kullan›c› taraf›ndan güncellenebilir.
Güvenilir Metodoloji uluslararas› standartlara dayal›d›r. Kablo, koruma
ayg›tlar› ve benzerlerinin hesaplanmas›nda tüm paramerteler (atmosfer
s›cakl›¤›, kablo döﬂeme metodu ve araçlar›, her hatta izin verilen ak›m gibi)
dikkate al›n›r. Bölümler, kollar ve en kötü koldaki voltaj düﬂümleri otomatik
hesaplan›r. Otomatik faz atama, analitik panel hesaplar› (koruma derecesi,
k›sa devre kontrolleri gibi) yap›l›r.

