Profesyoneller için
Çelik Bağlantılar ve Detay Çizimleri

Çelik tasarımı ve detay çizimleri, her projede değişik ve projeye özel
yapısal detay çözümleri üretmeyi gerektirir.
Otomatik bağlantılar ve modelleme makroları çalışma verimliliğini en üst
düzeye çıkarırken, hassas çözüm gerektiren standart dışı tüm detaylarda
konstrüktörlerin ve mühendislerin ihtiyaç duyduğu tüm araçlar ProtaSteel’de
yer alır.
ProtaSteel, çelik konstrüksiyon projeleri ve imalatı konusunda uzman Proya
Yazılım ekibi tarafından 15 yıldan bu yana geliştirilmekte olan ve sayısız
projede güvenle kullanılan Comosys platformu üzerinde geliştirilmiştir.

protastructure.com.tr

Arayüz ve Modelleme
•

Tüm detay çizimleri ve bağlantı tasarımlarını, ProtaStructure’dan otomatik aktarılan 3Boyutlu yapısal model üzerinde, konstrüktörlerin ve mühendislerin alışkanlıklarına
en uygun şekilde düzenlenmiş arayüz ve komutlarla hassas şekilde gerçekleştirin.

•

Sınırsız sayıda görünüm, çalışma düzlemi ve koordinat sistemi tanımı yaparak
yapısal modelin her noktasında en uygun çalışma düzlemini ayarlayın ve rahat bir
şekilde modelleme yapın.

•

Modelleme yaparken çalışma konforunu en üst düzeye çıkaracak nesne seçim ve
filtreleme seçenekleri ve görüntü sınırlarının belirlenebilmesi ile modelde
odaklanmak istediğiniz detayları ayrıntılı olarak kontrol edin.
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•

Sezgisel özellikteki nokta yaratma, nokta yakalama, nesne kenetleme, akıllı
kopyalama, aynalama, taşıma, döndürme, ölçme, kesişim hesaplama, referans
çizgi ve daha birçok modelleme aracı ile projenizdeki en ince ayrıntıları ve en karmaşık
detayları bile en hassas şekilde oluşturun.

•

Şirket standartlarının oluşturulmasıyla aynı verileri tekrar tekrar girmeye gerek
kalmadan tasarımlarınızı belirlediğiniz kurallar doğrultusunda sorunsuz ve hızlı
şekilde gerçekleştirin.

•

Yapısal elemanların sonlu elemanlar modelini değiştirmeden detaylandırma yapmayı
sağlayan hizalama, pozisyon/kaçıklık düzenleme ve kaydırma komutlarıyla fiziksel
model ve analiz modeli arasındaki zorunlu farklılıklardan kaynaklanan
problemleri en aza indirin.

•

Akıllı model güncelleme ve Otomatik Model Kilitleme özellikleri ile
ProtaStructure’da yapılan revizyonları, detay modelinizi bozmadan ProtaSteel’e
aktarın.

•

Profil, levha, cıvata, kaynak gibi nesneler arasında gerçek-zamanlı olarak tutulan
dinamik ilişkiler sayesinde üretilecek markaları tasarım aşamasında 3-Boyutlu olarak
görüntüleyin.

•

Model kapsamında veya seçilen elemanlar arasında tüm çakışmaları hassas bir şekilde
tespit eden Otomatik Çakışma Kontrolü ile üretimden önce oluşabilecek tüm
problemleri tespit edin.
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Kapsamlı Otomatik Çelik Bağlantı Kütüphanesi
•

Analiz sonuçlarıyla veya sonuçlar olmadan çalışan kapsamlı parametrik bağlantı
kütüphanesi ile çelik bağlantıları birkaç tıklamayla kolayca yerleştirin.

•

Kapsamlı seçeneklerle zenginleştirilmiş Basit Kiriş-Kiriş, Basit Kiriş-Kolon ve
Moment Aktaran Kiriş-Kolon bağlantıları, Düşey ve Yatay Çapraz bağlantıları,
Aşık/Kuşak bağlantıları, Makas, Taban Levhaları, Gergi Çubukları ve Ek Yerleri
bağlantıları için hazır parametrik makrolar ihtiyacınız olan bağlantı tipini hızlıca
yerleştirmenizi sağlar.

•

Duvar bağlantıları ile kiriş elemanlarının betonarme elemanlara bağlantısını hızlıca
yapın.
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Kullanıcı Tanımlı Bağlantılar
•

Çelik konstrüksiyon projelerinin neredeyse tamamında karşılaşılan otomasyonu zor
özel birleşimler için geliştirilmiş levha, cıvata, kaynak, kesim, delme, pah kırma,
yuvarlatma gibi araçlar ile kullanıcı tanımlı bağlantıları kolayca oluşturun ve bu
bağlantıları tüm benzer noktalarda kullanın.

•

Genel modelleme imkanlarına ek olarak, kesitte levha yerleştirme, otomatik
berkitmeler, otomatik profil kesimi (notch ve fitting), boru profillerde balık ağzı
kesim (fish mouth) ve genel 3-boyutlu kesim komutları ile kullanıcı tanımlı
bağlantıları çok daha konforlu bir şekilde oluşturun.
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•

Elemanların herhangi bir bölgesine tam veya yarım
boy berkitme levhalarını otomatik olarak yerleştirin.
Levha ve kaynak özelliklerini parametrik makro ile
detaylı olarak belirleyin.
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Yardımcı Çelik Elemanlar
•

Çoğu zaman taşıyıcı sistemin bir parçası olmayan gergi çubuğu, aşık, kuşak,
merdiven, damlalık aşığı gibi yardımcı çelik elemanlar ile projelerinizi eksiksiz
tamamlayın.

•

Kompozit kirişlere Başlıklı Çelik Ankrajları otomatik olarak yerleştirin.
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IntelliConnect Akıllı Bağlantı Aracı
•

Bağlantı tasarımlarında bir mühendis gibi yapıyı değerlendirebilen Inteliconnect yapay zeka
teknolojisini kullanarak zaman ve bütçe tasarrufu sağlayın. IntelliConnect, bağlantı noktasında yer
alan profillerin geometrik özelliklerini ve birbirlerine göre olan konumlarını kullanıcı müdahalesi
gerekmeden yapabilen, çok sayıda bağlantı grubu tarafından desteklenen bir araçtır.
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Detay Çizimleri
•

Genel yerleşim paftaları, imalat resimleri ve malzeme listelerini otomatik
oluşturun.

•

Parça ve marka numaralandırması kapsamlı kullanıcı tercihlerine göre otomatik
olarak yapılır. Proje revizyonlarında tekrar yapılması gereken numaralandırma
işlemlerinde mevcut ve yeni numaraların nasıl ele alınacağını belirleyen kapsamlı
seçenekleri kullanarak imalatçılar ile karışıklığı en aza indirerek çalışın.

•

Marka ve Parça Resimleri tamamen otomatik olarak oluşturulur ve istenen pafta
boyutuna otomatik olarak sığdırılabilir.

•

Makas Çizim Paftaları, tüm etiket ve ölçü çakışmaları engellenmiş ve elle düzenlemeyi
gerektirmeyecek şekilde otomatik olarak hazırlanır.
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•

Tip Bağlantı Paftalarını otomatik olarak oluşturun. Bağlantı Detay Yöneticisi ile
bağlantı nokta detaylarını istenen bakış doğrultusunda kolayca hazırlayabilirsiniz.

•

Özel olarak hazırlanmış çizim modülü ile tüm paftaları tamamen kendi
kontrolünüzde oluşturun.

•

Model üzerinde istediğiniz bakış yönünde oluşturulmuş görünüşleri ve istediğiniz
doğrultuda aldığınız kesitleri pafta üzerine kolayca yerleştirin. Modelde yapılan
revizyonlar çizimlere otomatik olarak yansıtılır.

•

Görünüş çizimlerinde göstermek istediğiniz model detaylarını ve sınırlarını kapsamlı
filtreleme seçenekleriyle ayarlayın.

•

Başka programlarda oluşturulmuş özel CAD detaylarını çizim paftalarına ekleyerek
otomatik olarak ölçeklendirin.
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•

Revizyon bulutu, tablo, metin, çizgi, çokluçizgi, dikdörtgen, çokgen ve daire gibi temel
CAD nesnelerini çizimlere kolayca ekleyin.
Sık kullandığınız notları metin dosyalarından
çizimlere aktarın.

•

Profil, levha, kaynak ve cıvatalarla ilgili pek
çok bilgi etiketlendirilebilir. ProtaSteel, bu
etiketler ile ilgili çizimde yerleştirilebilecek en
iyi yerleri otomatik olarak bulur.

•

Yatay, dikey, eğik ve açısal ölçülendirme
komutlarının tamamı ProtaSteel’de mevcuttur. Oluşturulan ölçüler akıllı nesnelerdir ve
ölçek değişmesi durumunda yeniden tanımlanmaları gerekmez.

•

Detay çizimlerini DXF formatına dönüştürerek paylaşın.

•

İmalatçılar ile Tekla Structures™ verilerini çift yönlü olarak paylaşın. Profiller,
levhalar, cıvatalar, kaynaklar ve kesimler detaylı bir şekilde aktarılır.
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Bağlantı Hesap Raporları
•

ProtaSteel’de makrolarla kolayca oluşturduğunuz bağlantıların hesap raporlarını tek
tıkla oluşturun.

•

ProtaStructure’da analizi yapılan yapı elemanlarının kesit tesirleri ProtaSteel’e
aktarılır ve bağlantılar oluşturulurken bu kuvvetler makrolar tarafından dikkate alınarak
bağlantı tasarımı yapılır.
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•

Hangi bağlantıların yetersiz olduğunu yada hangi bağlantıların raporlarının hazırlandığını
hızlıca görün.
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