Çelik Yap›lar için Geliﬂmiﬂ
Yap›sal Analiz Arac›
STEEL çelik yap›lar›n analiz ve
tasar›m›nda son derece güvenilir
ve esnek çözümler sunar. STEEL
dört ba¤›ms›z modülden oluﬂur:
i)

Uzay

Çerçeve Analizi

ve

Eleman Tasar›m›.
ii) Basit Ba¤lant›lar – Makas
Ba¤lant›lar›,

Moment

aktaran

Ba¤lant›lar – Çerçeve Ba¤lant›lar›.
iii) Çizimler.
iv) Dinamik Spektrum Analizi.
Eleman tasar›mlar› seçiminize
ba¤l› olarak EuroCode 3 ve TS
648 Çelik Yap›lar›n Hesap ve
Tasar›m Kurallar› ﬂartnamesine
tam uyumlu olarak yap›l›r.
STEEL program›nda üç güçlü
eklenti bulunmaktad›r :
i)

Modelin

GT.STRUDL(*)

ve

yüklerin
program›na

transferi (do¤rusal olmayan veya
kablo analizi).
ii) STEELCAD, dü¤üm noktalar›
birleﬂim detaylar› için h›zl› ve
geliﬂmiﬂ çizim.
iii) PRE-Steel, h›zl› modelleme ve
h›zl› yük giriﬂi sihirbaz›.
(*) GT.STRUDL Georgia Tech Research Corporation'›n (Atlanta, Georgia, USA) tescilli markas›d›r.

En modern teknik ve standartla
STEEL mühendisler için güvenilir
üretken bir araçt›r. Herhangi bir çe
analiz ve tasar›m›nda kolayl›kla ku
Bilimsel taban› Avrupa ve u
konferans ve magazinlerinde
bildiriler ile do¤rulanm›ﬂt›r.
STEEL
yüksek
kalitede
(Türkçe/‹ngilizce) grafik kullan›c› a
h›zl› veri giriﬂi, yap›sal modelleme
kolay de¤iﬂiklik yapabilme olana
DXF format› ile üç boyutlu çerçeve
olana¤› sunar. Modeller yaz›l›md
kütüphaneler yard›m› ile oluﬂturulab
‹ki veya üç boyutlu yap› görünüﬂle
yarat›labilir. Render modülü yard›m
görünüﬂler elde edilebilir. Elema
filitreler ile grupland›r›larak seçileb
türlü özellikleri diyalog kutular› a
de¤iﬂtirilebilir. Eleman veya dü¤üm
adedine ait herhangi bir üst s›n›rlam
STEEL iki veya üç boyutlu çerçe
dinamik tepki (response) spektru
yapabilir. Zati yükler, hareketli yük
sismik, rüzgar, kar yüklemeler
gerilmeler dahil 12 adede kada
tan›ml› yükleme durumlar› girilebili
esnek bir biçimde herhangi b
ﬂartnamesine uygun çal›ﬂt›r›labilir.

En modern teknik ve standartlara dayal›
STEEL mühendisler için güvenilir, özerk ve
üretken bir araçt›r. Herhangi bir çelik yap›n›n
analiz ve tasar›m›nda kolayl›kla kullan›labilir.
Bilimsel taban› Avrupa ve uluslararas›
konferans ve magazinlerinde yer alm›ﬂ
bildiriler ile do¤rulanm›ﬂt›r.
STEEL
yüksek
kalitede
iki
dilli
(Türkçe/‹ngilizce) grafik kullan›c› arayüzü ile
h›zl› veri giriﬂi, yap›sal modelleme özelli¤i ile
kolay de¤iﬂiklik yapabilme olana¤› sa¤lar.
DXF format› ile üç boyutlu çerçeve verisi giriﬂi
olana¤› sunar. Modeller yaz›l›mda mevcut
kütüphaneler yard›m› ile oluﬂturulabilir.
‹ki veya üç boyutlu yap› görünüﬂleri otomatik
yarat›labilir. Render modülü yard›m› ile gerçek
görünüﬂler elde edilebilir. Elemanlar özel
filitreler ile grupland›r›larak seçilebilir ve her
türlü özellikleri diyalog kutular› arac›l›¤› ile
de¤iﬂtirilebilir. Eleman veya dü¤üm noktalar›
adedine ait herhangi bir üst s›n›rlama yoktur.
STEEL iki veya üç boyutlu çerçeveler için
dinamik tepki (response) spektrum analizi
yapabilir. Zati yükler, hareketli yükler, statik,
sismik, rüzgar, kar yüklemeleri ve ›s›l
gerilmeler dahil 12 adede kadar kullan›c›
tan›ml› yükleme durumlar› girilebilir. Program
esnek bir biçimde herhangi bir deprem
ﬂartnamesine uygun çal›ﬂt›r›labilir.

STEEL çerçeve ba¤lant›lar› sihirbaz›,
makaslar›n kaynakl› veya bulonlu birleﬂimlerin
otomatik tasar›m› sihirbaz›, temel ve ba¤
kiriﬂleri tasar›m› sihirbaz› gibi modüller ile
desteklenmektedir.
STEEL DWG ve DXF gibi standart dosya
formatlar›nda yüksek kalitede çizimler üretir
ve RTF format›nda ayr›nt›l› raporlar haz›rlar.
Kullan›c› analiz ve tasar›m sürecinin her
aﬂamas›nda sonuçlar›n tümünü gözden
geçirebilir. Program, modelin yükler alt›nda
deforme olmuﬂ ﬂeklini, özde¤erlerin
animasyonunu, eleman kesit tesirlerini ve
gerilmeleri ekranda görüntüler. STEEL ile
birlikte sunulan çizim editörü IntelliCAD
çizimlerinizin düzenlenmesinde s›n›rs›z
kolayl›k sa¤lar.

