3 boyutlu betonarme çerçevelerin
yap›sal tasar›m› ve analizi
için eﬂsiz bir araçt›r

STRAD üç boyutlu betonarme çerçevelerin
çözümünde eﬂsiz bir araçt›r. STRAD özerk
üç boyutlu CAD ortam›na, statik ve modal
(özde¤er) analiz yapabilen güçlü sonlu
elamanlar analiz motoruna ve betonarme
elemanlar için güvenilir tasar›m modülüne
sahiptir. STRAD esnek biçimde herhangi bir
deprem ﬂartnamesine uygun olarak
çal›ﬂt›r›labilir. Program TS 500 (Betonarme
Yap›lar›n Tasar›m ve Yap›m Kurallar›) ile
A.B.Y.Y.H.Y.'e (Afet Bölgelerinde Yap›lacak
Yap›lar
Hakk›nda
Yönetmelik)
tam
uyumludur. STRAD’ ›n statik itki, do¤rusal
olmayan (non-lineer) ve k›sa süreli dinamik
analiz gibi ileri düzey analizlerin
yap›labilmesi
amac›yla,
tan›nm›ﬂ
GT.STRUDL(*) program› ile geliﬂmiﬂ bir
arabirimi vard›r.
STRAD'›n bilimsel bütünlü¤ü, ileri düzey
hesaplama ve programlama teknikleri,
Avrupa ve uluslararas› oturumlarda
tan›t›lm›ﬂ ve kabul görmüﬂtür. Çal›ﬂma
s›ras›nda kullan›c›ya sunulan kolayl›klar,
h›zl› veri giriﬂi ile çizim ve raporlar›n
otomatik üretilmesini sa¤lar.
Program içerdi¤i güçlü araçlar ile
mühendislere do¤ru modelleme ve do¤ru
çözümü en k›sa sürede elde etme olana¤›
tan›r.

Gereksinimlerinizi Karﬂ›layacak
Çoklu Parametreler
STRAD' ›n felsefesi kullan›c›n›n analiz ve tasar›m
parametrelerine kolayca ulaﬂabilmesidir. Mühendis basit
yap›lar›n analizinde otomatik program ak›ﬂ›n› izleyebilir
ve karmaﬂ›k olanlarda sürecin her aﬂamas›na müdahale
edebilir. Program çözümler için gerekli tüm kontrolleri ve
dokümantasyonu sa¤lar. Yap›n›n tüm elemanlar›na ait
sonuçlar (gerilmeler, sehimler, donat›lar, moment
e¤rileri, ve benzerleri) grafik olarak görüntülenir,
yaz›c›dan bas›labilir ya da bir dosyaya kaydedilebilir.

Veri Giriﬂi
STRAD ile çal›ﬂ›rken bir yap›y› çok k›s
tan›mlayabilirsiniz.
Program içinde yak›nlaﬂt›r, yakala, taﬂ›, dön
komutlar›ndan yararlanabilme olana¤›.
3 boyutlu model sunumu.
Yüklerin otomatik olarak üretimi.
Elemanlar› bir kattan di¤erine kopyalayabilme o
Bir çok eleman›n özelliklerini birlikte de¤iﬂtirebi

Geliﬂmiﬂ Sonlu Elemanlar Analizi
STRAD’ ›n hesaplama modülü yap›n›n düzlem
parçalar›n› (perde duvarlar, döﬂemeler ve benzerleri)
düzlem sonlu elemanlar haline dönüﬂtürerek çözümünü
yapan sonlu elemanlar analizi modülü ile daha da
geniﬂletilmiﬂtir. Böylelikle mühendise karmaﬂ›k yap›lar›n
yüksek düzeyde çözümünü kolayl›kla yapabilme olana¤›
sa¤lan›r. Ayn› zamanda GT.STRUDL ile birlikte
çal›ﬂabilme olana¤› da vard›r.

Geliﬂmiﬂ Modelleme
S›n›rs›z eleman ve dü¤üm noktas› adedi.
E¤ik kiriﬂler.
Boﬂluklu döﬂemeler.

Geliﬂmiﬂ Kullan›c› Arabirimi

Boﬂluklu perdeler.
Farkl› seviyelerde temeller.

Kullan›c›n›n iste¤i do¤rultusunda en uygun CAD
ortam›n› seçebilme olana¤›. Özerk CAD ortam›
IntelliCAD ya da AutoCAD ile çal›ﬂabilme özelli¤i.
4M suitinin mimari tasar›m araç› IDEA ya da herhangi bir
mimari tasar›m program› ile oluﬂturulmuﬂ DWG ve DXF
dosyalar›n› programa aktarabilme özelli¤i.
CAD
komutlar›
ile
modelin
grafik
olarak
tan›mlanabilmesi ve üç boyutlu gölgelendirmeli
fotogerçek sunumu.
AutoCAD Autodesk firmas›n›n tescilli ticari markas›d›r.
(*) GT.STRUDL Georgia Tech Research Corporation'›n (Atlanta, Georgia, USA) tescilli ticari markas›d›r.

Uzay çerçeveler.
Bina takviyeleri.
Bodrumlar.
Merdivenler.
Kat› modeller.
Asma kolonlar.
Dahili serbestlikleri bulunan elemanlar.

Veri Giriﬂi
STRAD ile çal›ﬂ›rken bir yap›y› çok k›sa bir sürede
tan›mlayabilirsiniz.
Program içinde yak›nlaﬂt›r, yakala, taﬂ›, döndür gibi CAD
komutlar›ndan yararlanabilme olana¤›.
3 boyutlu model sunumu.

Parametreler
STRAD kolayl›kla gereksinimlerinize uyarlanabilir. Veri
dosyalar›nda belirtilen, yap›ya ait tüm modelleme ve
betonarme tasar›m parametreleri de¤iﬂtirilebilir. Yük
kombinasyonlar›, malzeme özellikleri, emniyet gerilmeleri,
emniyet katsay›lar›, donat› çaplar›, donat› aral›klar›, ankraj
tipleri, donat› konumlar›, donat› uzunluklar›, kullan›c›n›n
belirleyebildi¤i parametrelerdir.

Yüklerin otomatik olarak üretimi.
Elemanlar› bir kattan di¤erine kopyalayabilme olana¤›.
Bir çok eleman›n özelliklerini birlikte de¤iﬂtirebilme olana¤›.

Statik ve Dinamik Analiz

Geliﬂmiﬂ Modelleme

Statik ve dinamik analizler her bir dü¤üm noktas› için 6
serbestlik derecesi göz önünde bulundurularak yap›l›r.
Temel, yap›n›n geri kalan k›sm› ile birlikte hesaplan›r.
Diyafram olarak tan›mlanabilmesi için döﬂemelerde 3 düzlem
serbestlik derecesi tan›mlama seçene¤i bulunmaktad›r.

S›n›rs›z eleman ve dü¤üm noktas› adedi.
E¤ik kiriﬂler.

Tasar›m

Boﬂluklu döﬂemeler.
Boﬂluklu perdeler.
Farkl› seviyelerde temeller.
Uzay çerçeveler.
Bina takviyeleri.
Bodrumlar.
Merdivenler.
Kat› modeller.
Asma kolonlar.
Dahili serbestlikleri bulunan elemanlar.

Elemanlar›n tasar›m›nda TS 500 ve Afet Bölgelerinde
Yap›lacak Yap›lar Hakk›nda Yönetmelik dikkate al›nmaktad›r.
Program yap›da planda ve kesitteki düzensizlikleri göz
önünde bulundurur. Tasar›m ivme spektrumu yerel deprem ve
zemin koﬂullar› dikkate al›narak saptan›r. Kolon kiriﬂ birleﬂim
kontrolleri ve kolonlar›n güçlü olmas› durumlar› irdelenerek,
kiriﬂ kesme güvenlik kontrolleri yap›l›r. Döﬂemelerde en
elveriﬂsiz yükleme durumuna göre e¤ilme ve kesme
kontrolleri yap›larak döﬂeme minimum kal›nl›klar› TS 500' e
göre incelenir.

