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Yasal Uyarı
BU YAZILIMIN GELİŞTİRİLMESİ VE TESTLERİ İÇİN DİKKATE DEĞER ZAMAN, ÇABA
VE GİDER HARCANMIŞTIR. ANCAK KULLANICI, PROGRAMI GELİŞTİREN VEYA
DAĞITAN FİRMA TARAFINDAN BU PROGRAMIN KESİNLİĞİNE VE
GÜVENİLİRLİĞİNE İSTİNADEN HER HANGİ BİR GARANTİ İFADE VEYA İMA
EDİLMEDİĞİNİ ANLAR VE KABUL EDER.
KULLANICI YAZILIMIN ANA VARSAYIMLARINI, ACI 318,EC2-8 , TS500-TDY 2007.
YÖNETMELİĞİNİN KOŞULLARINI VE ZORUNLULUKLARINI, DONATI
DÜZENLEMELERİNİ, DONATI DETAYLANDIRMA VE ZARFLARINI, ANLAMAK
ZORUNDADIR. PROGRAMIN ÜRETTİĞİ BİLGİLER VE ÇİZİMLER BU ALANDA
UZMAN MÜHENDİS VEYA MİMARLAR TARAFINDAN KONTROL EDİLMEK
ZORUNDADIR. MÜHENDİS VEYA MİMAR PROGRAM TARAFINDAN ÜRETİLEN
SONUÇLARI BAĞIMSIZ OLARAK DOĞRULAYIP KİŞİSEL SORUMLULUK ALARAK
BU SONUÇLARI GELİŞTİRİP VEYA PROGRAM TAFINDAN SAĞLANAN BİLGİYİ
KULLANMAK ZORUNDADIR.
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ETABS ve SAP 2000 için Kiriş Çizici Paketi
1- Giriş
Kiriş Çizici Paketi, The Structural Engineering Services Platform for Innovation and Development
SESPID ürünüdür. Kiriş Çizici paketi değişik yapı analiz yazılımları( ile uyumludur (ETABS
2013.2.2 veya daha yüksek sürüm, SAP 2000 V16 veya daha yüksek sürüm,, RISA 3D V11
veya daha yüksek sürüm,).Paket iki ana yazılımdan oluşmaktadır:
Kiriş Çizici Oluşturucu (KÇO): Windows ortamında kolayca yürütülebilir bir yazılımdır. Bu
yazılım şunlardan sorumludur; yapı analizi yazılımlarının verilerinin okuması, filtrelemeyi analiz
etme ve sonra değişik dosya oluşturma ki bu dosyalar ikinci yazılım olan Kiriş Çizici tarafından
kullanılır.
Kiriş Çizici (Kç): Sorumlu olduğu konular; Kiriş Çizici’nin verilerini direk olarak ACAD
(AutoCAD 2010 veya daha yüksek sürüm) ortamından okunması. Daha sonrasında tek bir kiriş
veya seçilmiş tüm katın kiriş detaylandırma düzenlerinin oluşturulması.
Kiriş Çizici, ETABS ve SAP2000 de zaten yapılmış olan modelin tasarım sonuçlarını okur ve
bunu KDJ aplikasyonu ile yapar. Detaylandırması yapılacak tüm kirişler ETABS ve SAP2000
programlarında hiçbir uyarı mesajı olmadan tasarlanıp kontrollerinin yapılmış

olması

gerekmektedir. Bu işlem tamamlandıktan sonra her bir kiriş veya tüm seçilmiş katların
detaylandırma işlemi AutoCAD programı kullanılarak yapılabilir.
Kiriş Çizici, ayrıca RISA3D den alınmış modelin kiriş tasarımlarının yapılmasına da olanak
sağlar. Tasarım KDJ aracılığıyla yapılabilir.
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ETABS ve SAP 2000 için Kullanıcı Elkitabı
2- V1.3 Sürümünün Yayımlanmış Notları ve Yeni Özellikleri
Bu bölüm daha önceki sürüm olan Kiriş Çizici Paketi’ne (V1.2) eklenen yeni özellikleri açıklamaktadır.
Yeni Özellikler:
1. Yeni bir arayüz bazı parametrelerin düzenlenebilmesi için eklendi, ilk olarak bu yeni arayüzle ana
arayüzün dil tercihlerin yapabilirsiniz.
2. Türkçe, İngilizce ve İspanyolca olmak üzere üç dilden birini seçebilir veya istediğiniz zaman
değiştirebilirsiniz.
3. Türk Yönetmelikleri (TS500 ve TDY 2007) detaylama kodları eklendi
4. ETABS programında ki kirişlerde kullanılan ‘’ unique name’’ hataları giderildi.( bu numaralar daha önce
diğer numaralarla ve karakterlerle karışıyordu)
5. SAP 2000 programının değişik sürümlerinde oluşan uyum problemleri giderildi.

Şekil 1. Kiriş Çizicinin Yeni Özellikleri

Önceden Kiriş Çizici yazılımının eski sürümüne sahip olanlar, yeni sürüm yüklendiğinde fas. Ve
.DCL dosyalarını yenisiyle değiştirmelidir.
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3- ETABS ve SAP200 için Kiriş Çizici Paketi
Kiriş Çizici Paketi ETABS (ETABS 2013.2.2 veya daha yüksek) programının herhangi bir sürümü ile
uyumlu olup bu programdan tasarım sonuçlarını XML formatında milimetrik (mm) birim olacak şekilde
aktarabilir. SAP2000 modelleri için ise Kiriş Çizici Paketi bu programın herhangi bir sürümü ile uyumlu olup
birçok tabloyu bir metin dosyası olarak aktarabilir.
Aşağıda ETABS ve SAP2000 modellerinin detaylandırma düzeni oluşturabilmek
gösterilmektedir ve bu adımlar sırası ile takip edilmek zorundadır.

için

adımlar

3.1.1 ETABS programından veri aktarımı
1. Analizi çalıştırmadan ve tasarımı oluşturmadan önce kullanıcı iki adımın yapıldığına emin olmalıdır:
a) Minimum istasyon veri numaraları 11’e eşit olmadır
Kirişi seçtikten sonra > > Assign > Frame >Outputs stations > Min number stations 11

Şekil 2. Min. istasyon mevki adedi atama [ETABS].
b) Kolonların (mesnetler) eni dikkate alınarak kirişlerin uç uzunluk ötelemeleri ayarlanmalıdır.
Kirişi seçtikten sonra > Assign > Frame >End length offsets

Şekil 3. Uç uzunluk ötelemeleri [ETABS].
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2. Model ( detaylanacak eleman) ETABS programı kullanılarak ve herhangi bir uyarı mesajı olmaksızın
tasarlanmalıdır. İlk olarak Çerçeve tipi seçilmelidir (ACI: OMRF-IMRF-SMRF), daha fazla bilgiye
ulaşabilmek için ACI-318-14 incelenebilir. ETABS veya SAP2000 programlarına uygulanmış tasarım
kodları kiriş tasarımını gerçekleştirebilmek için kullanılabilir.
3. Yeni Tablo Düzeni tanımlama:

Options > Show Modal Explorer > Model Explorer içinde tables kısmına gidiniz > add new table set

Şekil 4. Yeni Tablo Düzeni tanımla [ETABS].

 Her bir alandaki seçenekler aşağıda gösterilen şekilde işaretlenmek zorundadır:
 Structural Layout :
 Joint coordinate >
 Joint coordinates
 Frame connectivity
 Column connectivity
 Beam connectivity
 Brace connectivity
 Shell connectivity
 Wall connectivity
 Definitions :
 Frame sections
 Frame sections
 Shell sections
 Shell sections –Walls
 Assignments :
 Frame Assignments
 Frame assignments - Sections
 Frame assignments – Local Axes
 Shell Assignments
 Shell assignments – Sections
 Design :
 Concrete Design
 Concrete Beam Summary –ACI 318 -14
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Şekil 5. Tablo Düzenindeki seçilmiş tablolar [ETABS].

Not: Bazı durumlarda bir takım seçenekleri (Brace connectivity, Shell sections –Walls, Frame assignments
– Local Axes, Shell assignments – Sections vb.) tabloda seçmek için göremeyebilirsiniz. Bunun anlamı
modelinizin mesnet veya duvar elemanlarına sahip olmamasıdır veya model bütünselliği içinde herhangi
bir elemanın yerel eksenleri değiştirilmemiştir. Böyle bir durum söz konusu olduğu zaman kullanıcı
problemsiz bir şekilde işleme devam edebilir.
4. Aktarma yapılması için kat seçildiğinde, seçilen bölge kirişin alt ve üst nokta düğümleriyle birlikte bütün
mesnetlerini de (kolon ve kesme duvarlar) içine alması gerekmektedir. Programdan aktarma yapılmadan
önce model üzerinde çelik kirişlerde dâhil olmak üzere, yapı elemanı olmayan kısımların (döşeme)
seçiminin kaldırılması gerekmektedir.

Şekil 6.Tabloların aktarma işlemi yapılmasından önceki seçilmiş döşeme [ETABS].
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5. Tablo düzeni seçeneklerini geliştir > Birimler(mm) (Modify Table Set Options… > N,mm,C)

Şekil 7. Tablo düzeni üzerinde birimi değiştirme [ETABS].
6. Tablo düzenini XML dosyasına aktar
Aktarma sadece seçilmiş kat için olması gerekmektedir.

Şekil 8. XML dosyasını aktar [ETABS].
7. XML dosyasını belirli bir yolla bilgisayarda kolayca ulaşılabilecek bir yere kaydet:

Şekil 9. XML dosyasını kaydet [ETABS].
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3.1.2 SAP2000 programından veri aktarımı
1. SAP2000 programında modelin analizine ve tasarımına başlamadan önce ETABS programının 1.
adımındaki işlemler bu program içinde aynı şekilde yapılması gerekmektedir:
a) Minimum number of outputs stations 11’e eşit olmadır
b) Kolonların (mesnetler) eni dikkate alınarak kirişlerin ends length offsets ayarlanmalıdır.
2. Model ( detaylanacak eleman) SAP2000 programı kullanılarak ve herhangi bir uyarı mesajı olmaksızın
tasarlanmalıdır. ACI-318-14 den daha fazla bilgiye ulaşabilmek için ilk olarak Çerçeve tipi seçilmelidir
(ACI: OMRF-IMRF-SMRF). ETABS veya SAP2000 programlarına uygulanmış tasarım kodları kiriş
tasarımını gerçekleştirebilmek için kullanılabilir.
3. Elamanları (Kat) seçerken Şekil 10. da gösterildiği üzere, mesnetlerin (kolon ve kesme duvarlar) alt ve
üst birleşim yerlerinin de seçildiğinden emin olunması gerekir.

Şekil 10. Tabloların aktarımı için seçilmiş döşeme [SAP 2000].
Not: Bir sonraki adıma geçmeden önce seçilmiş döşeme üzerindeki tüm elemanların (yatay kabuk
elemanları) seçimden çıkarılmış olması gerekmektedir. Bu işlem özellikle Sap modellerinin zaten
duvar elamanları barındırması ihtimali itibari ile çok önem teşkil eder. Bu işlem tüm Sap modelleri
için yapılmış olması gerekir ama ETABS modelleri için yapılmasına gerek yoktur.
4. Ekranın sağ alt köşesinde bulunana birim çerçevesini seçerek birimi (mm) olarak değiştirin.

Şekil 11. Birimi (mm) olarak değiştirin [SAP 2000].
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5. Elemanları seçmeye devam edin > Görünüm > Tabloları Göster > (Display > Show Tables)
Aşağıda gösterilen şekilde tabloların seçilmesi gerekir:

 Modeling definition:
 Property Definition :
 Frame Section Properties >
 Frame Section Properties01-General
 Area Section Properties >
 Area Section Properties.
 Connectivity Data :
 Joint Coordinate
 Joint Coordinates.
 Object Connectivity
 Connectivity Frame
 Connectivity Area
 Frame Assignments :
 Frame Item Assignments
 Frame Sections Assignments
 Frame Local Axes Assignments
 Area Assignments :
 Area Item Assignments
 Area Sections Assignments
 Design Data:
 Concrete Frame:
 Concrete Summary Data
 Concrete Design 2- Beam Summary Data –ACI 318 -11

Şekil 12. Seçilmiş Tablolar [SAP 2000].
Not: Eğer kullanıcı seçilmesi istenilen kısımların tabloda var olmadığını belirlediyse problemsiz bir şekilde
bu kısımları seçmeden de bir sonraki adıma geçebilir.
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6. Ok seçeneğini seçin ve File kısmına gidin > File > Display All Tables > In Text Editor W/No Splits Şekil
13. de gösterildiği gibi, bütün seçilmiş tablolar bir dosya içinde çizilir. Bu tablolar daha sonra kiriş
detaylandırmanın düzenlemesi işlemine devam etmek için kullanılır.

Şekil 13. Tüm tabloları görüntüle [SAP 2000].
7. Seçilen bir dosya içinde metin dosyasını kaydet

Şekil 14. Tabloları metin formatında kaydet [SAP 2000].
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3.1.3 ETABS / SAP 2000 programlarının çıktılarının okunması ve bu
sonuçların Kiriş Çizici programında veri olarak kullanılması:
Kiriş Çizicisi’ni Çalıştırma:
Bu bölümde ETABS xml dosyasının nasıl okunacağını ve Kiriş Çizici yazlımı için girdi veri dosyasının
oluşturulması anlatılacaktır.
BeamDetailing.exe kısayoluna (Şekil 15.) tıklandığı zaman Şekil 16. da gösterildiği gibi kullanıcı arayüzü
ortaya çıkar.

Şekil 15. BeamDetailing kısayolu
A. ETABS kısmına ETABS Çizicisi’nde çalışmak için tıklayın.
B. Kiriş Çizici yazılımının çıktılarını kaydetmek için bir klasör oluşturun (bunu kolayca erişim
sağlamak için masaüstüne yetleştirebilirsiniz) bu klasöre ETABS programında tablo seçimi
yaptıktan sonra oluşturduğunuz metin dosyasını (XML) adım 6 ve 7 açıklandığı gibi yerleştirin.
Oluşturduğunuz klasörün kaynak dizilimini (ismini) kısım B ye kopyala ve yağıştır yöntemiyle
ekleyin
C. B de yaptığınız işlemden kaynaklı XML dosyasını bu kısımda göreceksiniz. Bunu da C kısmına
yerleştirdikten sonra
D. Oluştura tıklayın

Şekil 16. Kiriş Çizicisi kullanıcı arayüzü [ETABS].
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Şekil 17. XML okumaları ve girdi veri dosyası oluşturma [ETABS].
‘’Tamamlandı’’ mesajı alındığında, dosyanın düzgün bir şekilde oluşturulduğu anlaşılır.
Oluşturulmuş Dosyalar:


Değişik metin dosyası ile birlikte değişik numaralar (beam 01.txt, beam 02.txt…vs.). Bu
dosyaların her biri seçilmiş kat içindeki saptanmış kirişlere denk gelir. KDJ’ü kirişi
tolerans açısıyla saptar ki bu 15 derecedir. Bunun anlamı: herhangi bir kiriş elemanının
(mikro kirişler) açısı tolerans açısından küçükse bunları mega kiriş gibi algılayacaktır.
[Bunlar daha sonra detaylandırılacaktır (beam 01.txt, beam 02.txt …vs.)].



Plan_Generator.out: Bu dosya seçilmiş katın geometrisini yani kalıp planını içerir.



Plan_Beam_Detailing.out: Bu dosya seçilmiş kat içerindeki belirlenmiş tüm kirişlerin
tasarım donatılarını içerir. Başka bir deyişle, tüm tek kiriş dosyalarını bir dosyada
birleştirir (Plan_Beam_Detailing includes beam 01.txt, beam 02.txt …etc.)

Aynı şekilde SAP2000 modelinden aktarılmış metin dosyasını okumak için ETABS XML dosyasını
okumada kullanılan işlemler tekrar edilebilir. Şekil 18. de gösterildiği üzere Oluştur seçeneği tıklandığı
takdirde Kiriş Çizicisi aynı dosyayı oluşturacaktır.
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Şekil 18. METİN dosyasının okunması ve veri girdi dosyalarının oluşturulması[Sap2000].
Not: Eğer Sap2000 çıktı verileri noktanın (.) yerine virgüle (,) sahipse bunlar Kiriş Detaylandırma
Çizicisi yazılımı çalıştırılmadan önce değiştirilmesi gerekir.

3.2 ETABS ve SAP 2000 için Kiriş Çizici
Kiriş Çizici yazlımı AutoCAD ortamında çalışır ve dört uygulamadan oluşur:
Plan Çizicisi: Plan_Generator.out veri çıktılarını okur ve sadece ETABS modelinde seçilmiş katın plan
düzen çizimi için kullanılabilir.
Kiriş Çizici: Herhangi tek kirişin (beam 1, beam 2 vs.) veri çıktılarını okur ve sadece tek bir kirişin
detaylandırılmasını yerine getirmek için kullanılabilir.
Plan Kiriş Çizici: Plan_Beam_Detailing.out veri çıktılarını okur ve seçilmiş katın tüm kiriş
detaylandırmalarını yapması için kullanılabilir.
Max Kiriş Çizici: Plan_Beam_Detailing.out veri çıktılarını okur ve sadece BENZER kiriş kümelerinin
detaylandırmasına devam edebilmek için kullanılabilir. Seçilen kiriş aynı geometride ve farklı katta olmak
zorundadır.
Yapılmak istenen işlemin içeriğine göre karşılık gelen dosyaların kullanılması zorunludur aksi takdirde
uygulama çalıştırılamaz.
Bu bölüm ETABS modelinden dosya oluşturulması için kullanılacaktır, aynı açıklama ışığında SAP2000 modelinden
dosya oluşturulma işlemi de gerçekleştirilebilir.
TEABS ve SAP2000 yazılımları için Kiriş Çizici programının AutoCAD ortamında çalışması için her oturum
da BD-V1.3-ES-English AutoCAD.fas dosyası AutoCAD programına ‘’APPLOAD’’ komutu ile veya ‘’Tools’’
kısmında yer alan ‘’Load Application…’’ seçeneği seçilerek yüklenmesi gerekir. Bu yüklenecek dosya BD
klasörünün içinde olup indirilen yere göre BeamDetailier-ETABS and SAP 2000 dosyasının altındadır.
‘’Look in’’ kısmını kullanarak bu dosyayı bulabilirsiniz.
Örnek: C:\Users\User\Desktop\BD\BeamDetailier-ETABS and SAP 2000
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Bunun için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:
AutoCAD menu bar tıklayın > Tools > Auto Lisp > Load Application >

Şekil 19. ETABS ve SAP için AutoCAD içinde Kiriş Çiziciyi yükleyin.
BD V1.3-ES.fas dosyası seçilmelidir > load > Şu mesajı almanız gerekir
“BD V1.3-ES.fas successfully loaded “
BD V1.3-ES.fas dosyası bilgisayar içinde istenilen herhangi bir yere kaydedilebilir.
BD V1.3-ES.fas dosyası hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Kullanıcı Kurma Kılavuzunu
inceleyiniz.
AutoCAD programının İngilizce sürümü için BD V1.3-ES.fas. English versiyonunu, İspanyolca için
Spanish versiyonunun seçilmesi gerekmektedir.

Mesajı aldıktan sonra > AutoCAD komut alanına CSIBEAM yazın > sonra Enter’a tıklatın

Enter’ı tıkladıktan sonra, kullanıcı ara yüzü ortaya çıkacaktır.
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Şekil 20. Kiriş Çizici kullanıcı arayüzü.

1. alanda hangi uygulamanın kullanılacağını belirlemek için uygun seçenekler verilmiştir.

3.2.1 Plan Çizici Uygulaması
1. alandaki Plan Çizicisi seçildiğinde aktif hale gelecektir. Diğer bütün kısımlar (Alanlar) 6. alan haricinde
etkisiz hale gelecektir. Bu seçenek seçildiğinde kalıp planı AutoCAD ortamında çizilecektir.

Şekil 21. Plan Çizicisi başlatma
Kiriş Çizici Jenaratörü (KÇJ) veri çıktıları her nerede ise seçilip ‘’Path’’ kısmına yapıştırılması gerekir (2).
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Metin dosyasının ismi (Plan_Generator), .out uzatması olmadan yazılmalıdır (3). Daha öncede belirtildiği
üzere bu çıktı sadece Plan Çizicisi uygulamasıyla çalışır.
Sonrasında OK butonuna basınız.
Uygulama derhal seçilmiş katın (elemanlarının) geometrisini yani kalıp planını çizmeye başlayacaktır,
bunu belirlenen her bir kirişe yeni çizgi vermek koşulu ile yapar. Her bir çizgi farklı renge ve isme sahiptir,
Şekil 22. de gösterildiği gibi benzer bir şekilde oluşacaktır.

Şekil 22. Oluşturulmuş Kat Planı [ETABS].
Belirlenen kirişlerin ismi, Kiriş Çizicisi tarafından oluşturulan faklı isimlerdeki kiriş dosyalarına karşılık gelir.
Şekil 22 içinde benzer örnek:
Element 12-1381 örnek alınacak olunursa, ilk numara metin dosyasının numarasıdır (beam 12.txt). Bunun
anlamı eleman mega kiriş 12’nin bir parçasıdır. İkinci numara olan 1381 ise Şekil 23. gösterildiği üzere,
ETABS modelinin kiriş elemanları için belirtilen ‘’unique name’’ (özgün isme) denk gelir. ( SAP200 modeli
için ikinci numara elmanın etiket ismidir.)

Şekil 23. ETABS programındaki Kiriş elemanlarının ‘’unique name’’ gösterimi.
Oluşturulmuş plan kullanıcının metin dosyalarını anlamasında yardımcı olur. Bununla birlikte kullanıcının,
her bir kirişin açıklık (span) uzunluğunda özgün isim (unique name) verme yöntemiyle detaylandırma
yapıldığı durumlarda, kiriş yönlerinin anlamasında yardımcı olur. Şekil 23. içinde özgün isimli kirişler
(1396-1401-1386) sanki farklı kirişlermiş gibi (sırasıyla, 6 - 8 – 2) algılanmıştır. KD perde duvar
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elemanlarını saptar ve perde duvar elamanlarından önce ve sonraki kirişleri sürekli bir kiriş değilmiş gibi
varsayar (Ortak nokta düğümler yok).

3.2.2 Kiriş Çizici Uygulaması
CSIBEAM komut kısmına yeniden yazıldığında kullanıcı arayüzü yeniden ortaya çıkacaktır.

Şekil 24. Kiriş Çizici, kullanıcı arayüzü
Alan 2: Boyuna donatılar:







Ana alt ve üst donatı çubukları ( Basic top and bottom bars) : bunlar kirişlerin alt ve üst kısmında
kiriş uzunluğu boyunca yer alan sabit boyuna donatı çubuklarıdır.
Gövde donatı çubuklar (Skin steel bar) : bu çubuklar kiriş uzunlukları boyunca ortadaki
donatılardır.
Tercih edilen al ve üst donatıların çapları (Preferred top and bottom bars diameter) : gerekli
durumlarda kirişin ana alt ve üst donatılarına ek olarak kullanılacak donatı çubuklarının çapıdır.
Tercih edilen ekstra donatı çubuğu çapları (Preferred extra bars diameter) : kullanılacak bu
donatı çubuk çapları, daha düşük çaplı olup (tercih edilen alt ve üst donatı çaplarından daha az)
bu donatı çubukları eğer kiriş için gerekli olan ondalık donatı sayısı az veya 0.5 e eşitse
donatıların gerçek ve tam sayıları arasındaki farkı tutturmak için kullanılır. Aksi halde program
donatı çubuklarının tam sayılarını kullanır.
Maksimum ana donatı oranı (Maximum Basic reinforcement ratio): kullanıcının aşmasını
istemediği, ana donatı miktarının gerekli donatı miktarına oranıdır. Örneğin eğer üst donatı bu
oranı geçtiği takdirde program otomatik olarak donatı miktarını düşürür ve bunu iki yöntemin
herhangi biriyle yapar:
 (Nu of Bars) seçeneği seçildiğinde ana üst donatı sayısını düşürür
 (Diameter) seçeneği seçildiğinde ana üst donatı çubuklarının çapını düşürür.

Şekil 25. Basit donatıları kontrol etmek için seçenekler
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Aynı çözüm yolu ana alt donatılar için de geçerli olacaktır.
Eğer (Do not change) seçeneği işaretlenirse program ana donatıları (Üst ve Alt) belirlenmiş çapları
değiştirmeden işlemine devam edecektir.
Ana donatının gerekli donatıya oranının hesaplanması, kiriş boyunca kullanılan boyuna ana
donatının miktarını, (station location) aynı kısım için gerekli olan donatı miktarına bölünmesiyle
elde edilir.
U.S donatı çubuğu birimi (#) ile metrik (ϕ) sistemi arasındaki donatı atama tercihi yapma:
Kullanıcı her iki seçeneği de tasarımda bulunan donatı çubukları çaplarının (numara) belirlenmesi için
kullanabilir. Bu seçenek boyuna ve enine donatılar için geçerlidir. Örnek olarak: /#8-d25/ eğer kullanıcı
metrik atama birimini seçerse yazılım çapı kimliklendirmek için d25 kullanacak ama U.S birimini kullanırsa
çapı #8 olarak sunumunu yapacaktır.
Maksimum donatı uzunluğu seçeneği: Bu seçenek kullanıcıya donatının maksimum uzunluğunu
belirleyebilme imkânı tanır. Bu sadece hesaplanmış donatı ağırlığını etkiler, yazılım donatı ek yerleri
uzunluklarını normal Standard ne ise ona göre belirler (ACI detaylandırma yönetmeliğine göre kenetleme
boyunun 1.3 katı ve EC2 detaylandırma yönetmeliğine göre kenetleme boyunun 1.5 katı)
Alan 3: Gerekli donatıların zarfını çizmek için kullanılır (ETABS yazılımının donatı tasarımı için) ayrıca
boyuna sabit ana donatıları yerleştirdikten sonra program tarafından yerleştirilen gerekli ek donatıların
zarfı için de kullanılır.
İki ölçek unsuru vardır:
 Boyuna donatılar için kullanılan ölçek unsuru: ETABS ve SAP2000 yazılımlarının boyuna
donatılarının veri çıktıları (mm2) olarak verilir, program bu birimi kiriş düzenine (metre olarak)
uyması için otomatik olarak cm2 olarak değiştirir. Ölçek unsuru (0.01) olması durumunda, zarf
grafiğinin üzerinde ölçülmüş tüm değerler (0.01 x cm2) olacaktır.
 Enine donatıların grafiklerinin ölçek unsuru: ETABS ve SAP2000 yazılımları enine donatılarının
veri çıktılarını (mm2/mm) olarak verir, program bu birimi kiriş düzenine (metre olarak) uyması için
otomatik olarak cm2/cm olarak değiştirir. Ölçek unsuru (1) olması durumunda, enine donatı
grafiğinin üzerinde ölçülmüş tüm değerler (cm2/cm) olacaktır. Ölçek unsuru (10) olması
durumunda, enine donatı grafiğinin üzerinde ölçülmüş tüm değerler (mm2/mm) olacaktır.
Alan 4: Enine donatılar (Transverse reinforcement)
ACI-318, EC8 veya TDY 2007 (Türk Deprem Yönetmeliği) yönetmeliğine karşılık gelen çerçeve tipi şekil
26. da gösterildiği gibi seçilmelidir.

Şekil 26. Enine donatı seçenekleri [ETABS].
OMRF/DCL: Ordinary Moment Resisting Frame [ACI 318] / Ductility Class Low [EC8] (Süneklik seviyesi
düşük)
IMRF/DCM: Intermediate Moment Resisting Frame [ACI 318] / Ductility Class Medium [EC8 - TDY 2007]
(Süneklik seviyesi orta)
SMRF/DCH: Special Moment Resisting Frame [ACI 318] / Ductility Class High [EC8 – TDY 2007].
(Süneklik seviyesi yüksek)
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Kiriş Çizici seçilen çerçeve tipine göre ACI 318 yönetmeliğinin enine donatı gerekliliklerini uygular.
Aşağıdaki şekil üç farklı çerçeve tipi arasındaki farkı gösterir.

Şekil 27. Enine donatı koşulları ve gereklilikleri ACI 318
Bir önceki şekildeki etriye çapları minimum değerlerdedir. En küçük boyuna donatı her zaman en küçük
dört çaptadır (ana üst, tercih edilen üst, ana alt, tercih edilen alt).
Eğer EC-28 detaylandırma yönetmeliği seçilirse Şekil 28 de gösterildiği gibi, yazılım EN-1998-1: 2004
koşullarını izleyerek enine donatıların dağılımını sağlar.

Şekil 28. Süneklik Düzeyleri EC8

Eğer detaylama kodu TS500-TDY 2007 seçilmiş ise, yazılım enine donatıların dağılımını Türk
Yönetmeliklerine göre, Şekil 28 de gösterilen kurallara uyarak gerçekleştirecektir
DCM koşulları DCH ile benzerlik gösterir ancak
sarılma bölgesinde ki maksimum aralık aşağıdaki
gibi alınmıştır:
 Kiriş derinliğinin 1 / 3,
 Boyuna donatıların minimum çaplarının 10
katı
 200 mm.

DCH
Sargı bölgesi dışında kalan kiriş orta bölgesi maksimum aralık
≤ d/2

DCL tiplerinde sarılma bölgesi yoktur ve
maksimum aralık d/2’ye eşit veya küçük olmak
zorundadır.

Şekil 29 Süneklik Düzeyi TDY 2007
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Not: Eğer başka bir Standard kullanılarak tasarım yapılıyorsa, kullanıcı enine donatı koşullarını elle
girmelidir.
Kiriş çizici, minimum ve maksimum etriye çapları aralığı içerisinde en uygun çubuk çaplarını göz önünde
tutarak, enine donatı çubuk sayısını hesaplar.
Şekil 29 da gösterildiği gibi, enine donatı çubuklarının sayısının minimum değeri, bu kesitteki çubuklar
arası maksimum mesafeye göre kısıtlanır. Her taraftan 2.5 cm lik paspayı verilmek koşuluyla birlikte
yazılım bu veri değerlerine göre, minimum enine donatı çubuk sayısını hesaplayacaktır.

Şekil 30. Kesitteki maksimum donatı çubuk ara mesafesi.
Kiriş çizici minimum enine donatı sayısına uyması için otomatik olarak ana donatı sayısını arttırır.

Beş tane enine donatı bölgesi oluşturmak için minimum kiriş serbest açıklığı boyu:
Eğer herhangi bir mikro kirişin serbest açıklığı belirlenen değerden büyük ise yazılım beş bölge oluşturup
enine donatıları yerleştirecektir.

Bir enine donatı bölgesi oluşturmak için serbest açıklık uzunluğu:
Eğer herhangi bir kiriş açıklığı belirlene değere eşit ya da bu değerden küçük ise, yazılım sabit donatı
adetleriyle birlikte açıklığın uzunluğu boyunca sabit boşluk kullanacaktır. Bunu açıklık uzunluğu boyunca
tüm istasyon bölgeleri için gereken maksimum enine donatılara göre yapacaktır.
Açıklı uzunluğu bahsi geçen iki durum arasında bir uzunluğa sahipse yazılım üç enine donatı
bölgesi oluşturacaktır.
En çok kullanılan enine donatı boşlukları: Bu seçenek en çok kullanılanlar listesine göre enine
donatıların arasındaki mesafeyi kontrol eder. Çizilen mesafeler bu listeyle kontrol edilir. Başka bir deyişle
yazılım bu listedeki hesaplanmış değerlere en yakın veriyi kullanarak yaklaşık olarak mesafeleri
değerlendirir. Bu liste kullanıcı tarafından değiştirilebilir (her iki değer arasındaki mesafe her zaman
gereklidir ve değerler her zaman cm olarak ayarlanmalıdır). Eğer herhangi bir istasyon bölgesindeki
gereken mesafe listedeki minimum değerden düşük ise, yazılım aynı istasyon bölgesinde enine donatıları
gereken alana göre belirler.
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Alan 5. Malzeme Özellikleri: Kullanıcı kirişlerin beton dayanımlarını ve boyuna donatıların çelik
dayanımlarını belirlemek zorundadır. 25 MPa ve 420 MPa sırasıyla beton ve çelik için gereken değerlerdir
ve büyük oranda bu değerler kullanılır, değiştirilmelerine gerek yoktur.
Alan 6: Kullanıcı bu bölgeye dosya her nerdeyse aynı şekilde yazmalı ve hangi kirişin detaylandırması
yapılacaksa o kirişin ismini de olduğu gibi (kopyala yapıştır yöntemi ile uzantılar (.txt) olmaksızın)
yerleştirmesi gerekmektedir.

Şekil 31. Kiriş Çizici uygulamasına başlangıç
Alan 7: Detaylandırma standardını seçmek için, Amerikan yönetmeliği ACI 318 ve Avrupa EC2 ve EC8
program içinde sağlanmıştır. Bu seçenek devam eden kısımda daha detaylı açıklanacaktır.

3.2.3 Detaylandırma Yönetmelikleri
Bu bölüm Kiriş Çizici yazılımındaki kenetleme (aderans) boyu ve donatı ek boyu uzunluklarının varsayım
hesaplamaları için kullanılan yönetmelikler tarafından benimsenmiş formülleri açıklamaktadır.
ACI 318:
Donatıların kenetleme (aderans) boyları ACI 318-11M [12.2.2] içinde belirtilen formüller kullanılarak
hesaplandığı ve bir sonraki sayfada verilen koşula uygun olduğu farz edilmiştir:

Bu tabloda No of bars donatıların çaplarını gösterir (mm), Ψt değeri donatı altında kalan beton derinliği
300 mm den (genellikle üst donatı) az ise 1.3 olarak alınır aksi takdirde 1’ e eşittir. Kiriş Çizici, donatı
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çubuklarının epoksi ile kaplanmadığını varsayar. Ψe =1. 𝑑𝑏 donatı çubuğunun çapıdır. fc’ ve fy sırasıyla
beton ve çelik dayanımını temsil ederler.
Standart Klas B ek donatı çubuğu boyunu gerekli olduğu zaman uygulanacağını (1.3 kenetleme boyu) ve
tüm donatı çubuklarının aynı bölgede üst üste bindirilmiş olacağını farz eder.
EC2:
Kenetleme (aderans) boyu EC2 (EN 1992-1-1:2004) yönetmeliğine göre aşağıdaki formülle hesaplanır:
Lb = 0.7 db [

fy
φ1φ2 fc’ 2/3

] 𝑎1 𝑎2 𝑎3 𝑎4 𝑎5

𝑎1 𝑎2 𝑎3 𝑎4 𝑎5 = 1 olarak varsayılır, db donatı çubuğu çapı. fc’ ve fy sırasıyla beton ve çelik dayanımını
temsil ederler.
𝜑1 = 0.7 zayıf bağ koşulları için (genellikle üst donatı altında kalan beton derinliğinin 300 mm olduğu
zamanlarda). Bağ koşullarının iyi olduğu durumlarda (alt donatı) bu değer 1 olarak hesaplanır.
𝜑2 = 1 olarak Kabul edilir, donatı çapının 32mm den az olduğu durumlarda. Eğer çap 32mm den fazla ise
çap [(132- db) / 100] formülüyle hesaplanır.
Üst üste bindirmeli birleşim yerlerinde, kenetleme boyunun 1.5 katı olacak şekilde kabul edilir, %50 den
fazla donatı çubuğunun aynı alanda üst üste bineceği farz edilir.
TS500 –TDY 2007:
Kenetleme boyu TS500 yönetmeliğine (Bölüm 9.1.2) göre aşağıdaki formüllere uyularak yapılmıştır.

Denklem 9.1
Donatı çapının, 32 mm <  ≤ 40 mm olduğu durumlarda yukarıdaki denklemlerden hesaplanan
kenetlenme boyu, 100/(132-) katsayısı ile çarpılarak artırılır.
fyd = Boyuna donatı tasarım akma dayanımı
fctd = Beton tasarım eksenel çekme dayanımı

fctd = fctk /γmc
fctk = Beton karakteristik eksenel çekme dayanımı

fctK = 0.35 (fck)^0.5
fck = Beton karakteristik basınç dayanımı
Bindirme boyları kenetleme boyunun 1.5 katı olarak ve bütün donatılar aynı bölgede bindirilmiş olarak
varsayılmıştır.
Denklem 9.1 den hesaplanan kenetlenme boyları, Konum II ye giren çubuklar için 1,0 ile, Konum I e giren
çubuklar için ise 1,4 ile çarpılmalıdır.

Şekil 32. Kirişin açıklık uzunluğunun ayarlanması.
Ok tuşuna basarak yazılımı başlattıktan sonra, Kiriş Çizici kullanıcıya kiriş çerçevesinin doğru
düzenlemesini sağlamak için açıklık uzunluklarını ayarlama seçeneği verir.
Açıklık uzunluğu gerçekte analitik modeldeki eleman uzunluğudur ve bazen model kirişin son kalıbına
uyum sağlamaz. Kiriş Çizici kullanıcıya komut satırı içinde (N veya n) komutu ile açıklık boylarında
değişiklik yapabilme olanağı sağlar.
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Eğer kullanıcı (n veya N) komutunu girdiğinde program kullanıcıya tek tek açıklık uzunluklarını cm olarak
belirlemesini isteyecektir, ancak kullanıcı açıklık uzunluklarının sırasıyla bilmek zorundadır. Kiriş Çizici kiriş
açıklık uzunluklarını mesnetler arası mesafe (mesnetlerin orta noktasından orta noktasına) olarak algılar.
Mesnetler şu şeklide tanımlanabilir: kolon ve uç mesnetin kesme duvar olduğu durumlarda duvarın
yüzünden bu mesafeyi algılar.

Şekil 33. Açıklık uzunlularını düzeltme.
Kullanıcı açıklık uzunlularını değiştirmek istemezse sadece Enter’a basması yeterlidir ya da (y-Y). Bu
adımdan sonra Kiriş Çizici kullanıcıya kolonların genişliğini değiştirme şartıyla kirişlerin kalıplarını
ayarlama olanağı sağlar. Bunu kirişin açıklık uzunluklarının belirlendiği yöntemle aynı şekilde yapılabilir.

Şekil 34. Destek genişliklerinin ayarlanması.
Daha sonra yazılım kullanıcıya detaylandırılma başlatılacak noktanın belirlemesini soracaktır (komut
satırına 0 değerinin girilmesi yeterli olacaktır)

Şekil 35. Tek kiriş için detaylandırma başlangıcı.
Not: Kiriş Çizici herhangi bir kiriş çizimi başlangıcı için (0, 0) noktasını kullanır, bunun anlamı kullanıcı yeni
çizim yapmak istediğinde çizimlerin üst üste binmemesi için her seferinde eski çizimini biraz kaydırması
gerekir.

3.2.4 Çelik donatı çubuklarının düzenlenmesi
Kiriş Çizici belirli bir algoritma kullanarak donatıları Şekil 35. deki gibi düzenler. Basitçe ACI 318
yönetmeliğinin belirlediği kurallara göre boyuna ve enine donatı çubuklarını yerleştirir.
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Şekil 36. Uzunlamasına donatı düzeni
Ana alt ve üst donatı çubukları, daha önce açıklandığı gibi, maksimum oran tarafından yapılan donatı
kontrolüdür. Eğer ana donatı gerekli tüm boyuna donatıların sayısını karşılamıyorsa ek donatılar
eksiklikten kaynaklı gerekli olacaktır.
Ek donatılar için aşağıdaki düzenleme yöntemlerini izlenir:
 Her bir mesnetteki ek üst donatıları birinci ve ikinci donatı olarak ikiye ayrılır. Her bir mesnetin
sağındaki ve solundaki üst donatıların maksimum değeri göz önünde tutularak hesaplanır.( her iki
taraftan yarı istasyon bölgesine)
 Ek alt donatılar ikiye ayrılır:
a) Mesnetlerdeki ek donatılar: Bu donatı, her bir mesnetin sağındaki ve solundaki iki istasyon
yerindeki maksimum alt donatıların değerine göre hesaplanır.
b) Her bir açıklığın ortasındaki ek donatılar: Bu donatı, kiriş boyunca olan her bir açıklık için orta
istasyon yerlerindeki maksimum alt donatı değerlerine göre hesaplanır
Kiriş Çizici kiriş uzunluğu boyunca ek donatı çubuklarının uzatmalarının hesaplamasını donatı zarf
diyagramını kullanarak gerçekleştirir. Bunu aşağıdaki Şekil 36 ve 37 de gösterildiği gibi ACI 318
veya EC2 yönetmeliklerindeki uzatma koşullarının detaylandırma kodlarına uygun olacak şekilde
gerçekleştirir.
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Şekil 37. Uzunlamasına donatıların uzatma kuralları ACI 318



Eğer EC2-8 yönetmeliği seçilirse, donatı çubuklarının kesme ve uzatma kuralları bir farkla aynıdır
ki bu fark kaydırmanın her zaman donatı çubuk çapının 1.125 katı olmasıdır.
Eğer TS500 – TDY 2007 kodları seçilmişse, kesme ve kaydırma işlemleri (H ve 8 8x donatı
çapları) arasındaki maksimum değer alınır.

Şekil 38. Uzunlamasına donatı çubuklarının uzatma kuralları EC2.
Not: ACI, EC2 veya EC8 den başka herhangi bir yönetmelik kullanılacaksa, koşulların kullanıcı tarafından
sağlaması gerekmektedir.

Mesnetlerin orta kısımlarındaki ek üst donatı çubukları her bir mesnetin sağına ve soluna uzatılır. Kiriş
Çizici ek donatı uzatma değerlerini Şekil 38. deki gibi çizerek gösterir.
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Şekil 39. Üst donatı çubuklarının uzatması

Mesnetlerdeki ek alt donatılar iki değere sahiptir; sağdaki ve soldaki değerler kolonun merkezinden
ölçülür. Açıklığın ortasındaki alt ek donatının olduğu yer bir uzatma değerine sahiptir. Bu uzunluk sol
mesnetin yüzünden bu donatıların sol ucuna olan mesafeye eşittir. (Şekil 39)

Şekil 40. Ek alt donatı çubuklarının uzatması
Perde duvarın mesnet olarak bulunduğu durumlarda Kiriş Çizici kenetleme (aderans) uzunluğunu
otomatik olarak donatı çubuklarını perde duvarın içine uzatılmasında kullanır. (Şekil 40)
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Şekil 41. Kenar desteğin perde duvar olma durumu.

Donatı zarf diyagramları
Şekil 42 zarf diyagramlarını gösterir:

İstasyon Bölgeleri

Şekil 42. Zarf diyagramları ve istasyon bölgeleri
Kiriş Çizici beş tane zarf diyagramı çizer, her biri atandığı yere göre farklı renklerdeki çizgilerdir.
 Gerekli alt donatı (Required bot reinforcement): ETABS’dan (cm2) aktarılmış sonuçlara göre alt
donatı tasarımıdır.
 Ek üst donatı (Additional top reinforcement): Gerekli ve ana alt donatılar arasındaki farktır ki bu
ana alt donatı çubuklarına eklemek zorundadır (cm2).
 Gerekli enine donatılar (Required transverse reinforcement): ETABS’dan (cm2/cm) aktarılmış
sonuçlara göre enine donatı tasarımıdır.
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3.2.5 Malzeme Metrajı
Kiriş Çizici uygulaması Şekil 42’ de belirtildiği gibi her bir kiriş düzeni için kısa metraj bilgisi sunar. Bu bilgi,
kullanıcıya kiriş içindeki donatı miktarı konusunda fikir sahibi olması için yardım eder. ldt üst donatılar için
kenetleme uzunluğudur, lat üst donatı bindirme uzunluklarıdır, ldb alt donatıların kenetleme boylarıdır ve
lab alt donatıların bindirme boylarıdır.
Alt ve üst donatıların çaplarına göre daha önce belirlenen uzunluklar, beton dayanımı ve çeliğin akma
mukavemetleri göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır. Bu metrajlar kullanıcıya farklı kiriş
detaylandırma seçenekleri kullanarak aynı kirişe daha ekonomik tasarımlar yapması için yardım eder, ana
donatıyla birlikte donatıların çaplarının tercih listesi ve enine donatıların çapları değiştirildiği takdirde
donatı çubuklarının ağırlıkları da değiştirilebilir. Kiriş Çizici tüm kirişler için donatı çubuklarının beton
hacmine oranını verir.

Şekil 43. Donatı metrajı

3.2.6 Kiriş Karkası ve Donatı Kancası
Kiriş düzenindeki karkas yükseklikleri her zaman ilk açıklık yüksekliği olarak alınır. Kirişin farklı yüksekliğe
veya genişliğe sahip olduğu durumlarda, Kiriş Çizici kiriş boyunca farklı kısımların belirlenebilmesi için
farklı kısımlar çizer.
Donatı kancası her zaman yüksekliği 5cm olarak alır, bu yükseklik karkası çizmek için kullanılan
yüksekliktir. Bununla birlikte donatı kancası kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilir.
Biz kullanıcıya kiriş düzeni içine bazı tipik detaylar eklemesini tavsiye ediyoruz, böylelikle hem tasarım
kodlarının başarıyla sağlanması gerçekleşmiş olacaktır hem de inşaat mühendislerinin donatı
ayarlamalarını anlamalarında yardımcı olacaktır.

3.2.7 Plan Kiriş Çizici Uygulaması:
AutoCAD programının ‘’command’’ kısmına tekrar ‘’CSIBEAM’’ yazıldığında kullanıcı arayüzü tekrar ortaya
çıkacaktır. Arayüzde Plan Kiriş Çizici uygulamasını etkin hale getirmek için seçin. Kiriş karkasının
ayarlaması haricinde aynı özellikler Kiriş Çizici uygulaması içinde geçerlidir.
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Şekil 44. Plan Kiriş Çizici uygulamasına başlama

Şekil 43’de gösterildiği gibi 2. kısma metin ismi olan Plan_Beam_Detailing yazıldığında, yazılım seçilen kat
üzerinde olan bütün algılanmış kirişleri detaylama işlemine başlar ve bunu Kiriş Çizici uygulamasındaki
algoritmayla ayını olacak şekilde yapar.

3.2.8 Max Kiriş Çizici Uygulaması:
Bu uygulama aynı geometriye ve neredeyse aynı yüklere sahip kiriş kümelerinin detaylandırma işlemini
gerçekleştirmek için çok kullanışlı olabilir. Bu uygulama seçilen kirişleri sanki bir kirişmiş gibi algılayarak
detaylandırma işlemini yürütür. Uygulamanın veri çıktıları, tüm kirişlerin zarf diyagramlarına göre
(maksimum donatıya göre) belirler. Bu uygulama seçilen kirişlerin verilerini çözüp bunları tek kirişin veri
girdisi olarak hazırlar. Kiriş Çizici uygulaması için de bu geçerlidir. Bu uygulamanın hemen hemen aynı
istasyon bölgesine sahip kirişler için kullanılması gerçekten tavsiye edilir. Şekil 45 benzer düzene sahip
olan kirişleri resmeder.
Not: Kirişlerin yönü bütün katlarda yerel eksenlerle aynı yönde olmalıdır.
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Wrong local axes directions
Şekil 45. Aynı düzene sahip kiriş kümesi örneği

Bu düzen için veri çıktısı dosyası oluşturduktan sonra yukarda açıklanan şekilde aynı yöntem izlenir, Şekil
45’de belirtildiği gibi Max Kiriş Çizici uygulaması seçildikten sonra belirtilen kısma Plan_Beam_Detailing
yazılır.

Şekil 46. MAX Kiriş Çizici uygulaması örneği.
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3.3 İP Uçları

______________________________________________________________
Bu bölüm kullanıcıya Kiriş Çizici Paketini profesyonelce kullanmasında yardım edebilir.
 Kiriş Çizici Paketi, statik analiz programları ile betonarme bina kirişlerinin düzenini sağlamak için yapılan
işlemler arasındaki ilişkiyi basitleştirmek için kullanılan bir araçtır. Bu yazılım diğer bütün yazılımlarda
olduğu gibi bazı kısıtlamalara sahiptir ama biz yapabileceğimiz kadar bu programı basitleştirip kolay ve
etkin bir kullanım sağlayabilmesi için çalıştık. Biz yeni kullanıcıların bu bölümü özelikle yazılımın ana
hatlarını ve varsayımlarını anlaması açısından okumasını tavsiye ediyoruz. Sağlanan bilgi ve çizimler
konu hakkında bilgi sahibi mühendis ve mimarlar tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.
 ‘’Edit area’’ kısmını perde duvarları ‘’mesh’’ (hasır) yapmak için kullanmayın. Normal ‘’mesh option’’
(hasır seçeneklerini) kullanın.
 Sonuçları mm olarak aktardığınızdan emin olun
 Kiriş Çizici, ETABS, SAP2000 veya RISA3D programlarında oluşturulan analitik model içindeki her bir
eklem kesişim noktalarını, kirişlerin iki açıklığı arasındaki mesnet olarak algılar. Bu sebep den kaynaklı
kiriş elemanlarını sadece kolon ve perde duvarlarda bölmeye çalışın.
 Kiriş elemanlarını kesme elemanlarının üzerine bindirmeyin.
 Duvar elemanlarının uç kısmında kolon elemanları eklemeyin, bağlantı bu durumlarda kirişten duvara
olmalıdır.
 Modelden yapısal olmayan elemanları sonuçların aktarımını yapmadan önce çıkarmayı unutmayın, aynı
zamanda elemanlar arasındaki derzlerin seçili olduğundan emin olun.
 Her bir katı tek olarak aktarın.
 Her zaman alt ve üst elemanların düğüm noktalarının seçilmiş olması gerektiğini hatırlayın- Eğer giriş kat
üzerinde çalışılıyorsa zemin düğüm noktalarını da seçmek gerekmektedir.
 SAP2000 programından tablo aktarımları yapılmadan önce döşeme elamanlarının çıkarılmış olması
gerektiğini unutmayın.
 Her hangi bir model için gereksiz tablo aktarımı yapmayın.
 Kiriş elemanlarının yerel eksen yönleri kullanıcı tarafından kontrol edilmiş olması gerekir, özellikle uç
mesnetleri belirlemek için sadece bir kiriş açıklığı olan kirişlerin mevcudiyeti durumunda.
 Sürekli kirişlerin yerel eksenlerini (1) değiştirmemeye özen gösterin. Her zaman kirişi aynı yönde
modelleme daha iyidir.
 Kiriş Çizicisi ETABS VE SAP2000 programlarında oluşturulan modeller için kolon ve kiriş kısımlarının t3t2 ölçü birimlerine sahip olduğunu varsayar. t3-t2 ölçü birimlerine sahip olmayan her hangi bir kısım
varsa Kiriş Çizicisi çalışmayacaktır. Böyle durumlarda kullanıcı aktarılmış dosya üzerinde bu değerleri
elle girmek zorundadır.
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