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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, TS 500 ,
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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1. Kiriş Çizicinin Deneme veya Ticari Sürümü Siparişi.
ETABS ve SAP2000 için olan Kiriş Çizici Deneme Sürümü lisansını ücretsiz edinmek için
SESPID web sitesindeki şu adrese gidin :http://www.sespid.com/shop/ . 30 gün etkin olacak
Deneme Sürümünün altındaki alışveriş sepeti (Add to Cart) kısmına tıkladıktan sonra sepete git
(View Cart) bölümünü seçin.

Deneme
Sürümü

Daha sonra devam et (Proceed to Checkout) kısmına tıklayın, kişisel bilgilerinizi sunulan forma doldurup
aşağıdaki şekillerde de gösterildiği gibi satın al (Place Order) butonuna basın.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra aşağıdaki pencere belirecektir:

Bu sizin
lisans
Sipariş
Numaranız
BD-820

Buraya
tıklayarak
yazılım
kurulumcusunu
indirin
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Kiriş Çizici Ticari Sürümü lisansını satın alma işlemini aşağıdaki maddeleri izleyerek
gerçekleştirilebilirsiniz:
ETABS ve SAP2000 için olan Kiriş Çizici Ticari Sürümü lisansını satın alma işlemini SESPID
websitesinde ki şu adrese giderek gerçekleştirebilirsiniz : http://www.sespid.com/tr/store
(1) 30 gün etkin olacak Deneme Sürümünün üzerine tıklayın
(2) Sonra Kasaya Git seçeneğine tıkayın.
(3) Ödeme Yapı işaretleyin
(4) Size sunulan formda zorunlu olan yerleri doldurun ve devam et butonuna basın.

(1)

(2)

(3)

(4)
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(5) Daha sonra çıkan penceredeki sunulan forma bilgilerinizi tekrar doldurun ve ‘’Continue to
Payment Method’’ seçeneğine tıklayın.
(6) Son olarak kredi kartı bilgilerinizi doldurup ‘’Submit Payment’’ butonuna tıklayarak satın alma
işlemini tamamlamış olacaksınız.
(5)

(6)
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2. Kiriş Çizici (KÇ) yazılımının indirilme işlemi.
Kurulumcuyu aşağıda gösterilen şeklide indirdikten sonra imgenin üzerine basın:

Aşağıdaki mavi pencere belirirse More info kısmını seçin ve sonra Run anyway seçeneğine tıklayın.
Kiriş Çizici paketi nereye aktarılacaksa bu klasörün dizinini seçin.

Daha sonra kurulan klasöre gidip aşağıda ki gibi BeamDetailing üzerine gidip masaüstüne kısayol oluşturun.

Kurulan klasörün içinde ki ‘’BeamDetailier-ETABS and SAP 2000’’ dosyasını açın.

.DCL dosyalarını kopyalayıp
AutoCAD support path
kısmına yapıştırın.

Bu dosyalar AutoCAD dil
seçeneklerine göre
‘’APPLOAD’’ komutuyla
yüklenecek.
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Dört DCL dosyası AutoCAD support path kısmına kopyalanması gerekmektedir, bu dizin
AutoCAD programında Option kısmına gidilerek aşağıda gösterildiği gibi belirlenebilir.

BD-V1.3-ES-English AutoCAD.fas, bu dosya AutoCAD programında İngilizce dil işlevine uyum
sağlamak için seçilmelidir.
BD-V1.3-ES-Espanol AutoCAD.fas, bu dosya AutoCAD programında İspanyolca dil işlevine uyum
sağlamak için seçilmelidir.

3. KÇ yazılımının etkinleştirilmesi:

BeamDetailing dosyasına iki kere tıklayın (Programın masaüstüne göndermiş olduğunuz kısa yola
tıklayın)

Masaüstündeki
Kiriş Çizici
kısayolunun ve
arayüzünün
görünümü
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Program arayüzünün sol üst kısmındaki Araçlar kısmına tıklayın > etkinleştir > sonra email yoluyla size
ulaşan etkinleştirme anahtarlarını ve sipariş numarasını ilgili kısımlara yazın.
Eğer emailinizin gelen kutusuna gelmediyse junk ve spam mail kutularını da kontrol edin.
Deneme Sürümü için etkinleştirme anahtarları:
Anahtar 1: TRIALVERSION
Anahtar 2: TRIALVERSION
Sipariş Numarası: BD-“ size gelen sipariş numarasını girin( 2. Sayfayı control edin)’’
Aşağıda ki mesajın olduğu pencere ekranınızda belirmesi gerekmektedir:

Eğer etkinleştirme işlemi başarısız olursa, lütfen bir kaç kere daha deneyin ayrıca antivirüs
programınızın ve windows firewall protection kısmının kapalı olduğundan emin olun.

Daha fazla yardım için bize lütfen mail atın: info@ygm.gen.tr ,
support@sespid.com

4. Kiriş Çizicinin ETABS programı için hızlı başlangıç açıklaması.
Kiriş Çizici yazılımının manual kısmında yer alan ETABS model örneklerini kullanarak betonarme kiriş
detaylama işlemini gerçekleştirmek için izlenmesi gereken yolları göstereceğiz:
1ETABS modelini açın BD-ETABS -Manual Model.EDB (Kiriş Çizici yazılımının kurulum
klasöründe yer almaktadır): C:\BeamDetailing\Manual\Beam Detailing User Manual\ETBAS model
2Bütün modeli seçip şu yolu izleyin > Assign > Frame >Outputs stations >Min number stations 11
3End offsets of the beam kısmının ayarlamasını yapmalısınız: Bütün elemanları seçin > Assign >
Frame >End length offsets> Automatic From connectivity.
4Modeli çalıştırın (run) ve kirişin tasarımını herhangi bir kod seçerek yapın (örneğin ACI-318-14)
5New table set kısmını tanımlayın: Options > Show Modal Explorer > in the Model Explorer go to
tables > add new table set
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 ETABS da bulunan aşağıdaki tablolar gösterilen bölgelerdeki gibi seçilmek 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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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.
6-

Tablo birimlerini mm olarak değiştirmek gerekmektedir.

7- . 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.
En iyi kat seçme yöntemi şu şekilde olabilir: Select > Stories > Select any story> click right >
Show Selected Object Only >
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8- Tablo düzenini XML dosyasına aktar. Aktarma sadece seçilmiş kat için olması gerekmektedir ve XML
dosyasını daha önce oluşturmuş olduğunuz klasörün içine atın veya yeni bir klasör oluşturun.

9- ETABS veri çıktılarını okutmak ve Kiriş Çizici için girdi verileri oluşturmak için: bilgisayarınızın
masaüstündeki BeamDetailing.exe. kısayoluna tıklayın.

A. ETABS seçeneğini seçin
B. 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
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Oluşturulmuş dosyalar:
•

Değişik numaralarla oluşturulmuş değişik metin dosyaları (beam 01.txt, beam 02.txt …vb.),
bunlar seçilmiş katlardaki belirlenmiş kirişlerin tek tek isimlerini belirtir.

•

Plan_Generator.out: Bu dosya katın kalıp planının dosyasıdır.

•

Plan_Beam_Detailing.out: Bu dosya seçilmiş kattaki bütün kirişlerin verisini barındırır. Başka bir
deyişle tüm tekil kirişleri bir dosyada tutar ve çizim yapıldığında hepsinin çizimini tek seferde
gerçekleştirir.
10
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4.1 ETABS ve SAP 2000 için Kiriş Çizici
Yazılımı AutoCAD aktarımını yapmak için:

AutoCAD menü barından > Tools > Auto Lisp > Load Application > (Veya AutoCAD command line
içerisine APPLOAD yazın)
AutoCAD’in
İngilizce
versiyonu için
‘’English
version of
BD V1.3ES.fas ‘’
dosyasını seçin
AutoCAD’in
İspanyolca
versiyonu için
Spanish
version of BD
V1.3-ES.fas

BD V1.3-ES.fas files dosyası Kİriş Çizici kurulum klasörünün içinde bulabilirsiniz:
C:\ BeamDetailing\BeamDetailier-ETABS and SAP 2000
AutoCAD command line içerisine CSIBEAM yazın > Enter tuşuna basın.

Enter tuşuna bastıktan sonra, aşağıda ki arayüzü ortaya çıkacaktır.

Bu arayüzü istediğiniz dili seçmek için kullanılır. Eğer dili yeniden belirlemek isterseniz command line
içerisine CSIBEAMPAR yazarsanız yukarıdaki arayüzü yeniden belirecektir.
Eğer İngilizce’yi seçerseniz bir sonraki arayüzü belirecektir:
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Kiriş çizici dört uygulamadan oluşmaktadır:
Plan Generator: Bu uygulama Plan_Generator.out dosyasını okuyarak, kat kalıp planını çizmek için
kullanılır. (Kalıp Plan Oluşturucu)
Beam Detailing: Bu uygulama sadece seçilmiş tekil kirişlerin tasarımını gerçekleştirmek için kullanılır.
Plan Beam Detailing: Plan_Beam_Detailing.out dosyasını okuyarak seçilmiş kat üzerindeki tüm kirişlerin
tasarımını aynı anda yapar.
Max Beams Detailing: Bu uygulama aynı geometriye sahip bir grup kirişi aynı kirişmiş gibi algılayarak,
detaylandırmalarını gerçekleştirebilir ve Plan_Beam_Detailing.out veri çıktısını okur.

a) Plan Generator Uygulaması
Kat planı çizimi oluşturmak için izlenmesi gereken yöntem:

1- Bir önceki şekilde gösterildiği gibi 1 numaralı alanda belirlenen PlanGenerator kutucuğunu seçiniz.
2- 2 numaralı alana Beam Detailing Generator (BDG) veri çıktılarını nereye kaydettiyseniz bu klasör
dizinini yapıştırmanız gerekmektedir.
12
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3- Metin dosyası (Plan_Generator) bu klasör içinden uzatması (.out) olmaksızın seçilmesi gerekmektedir
4- Son olarak OK butonuna tıklayınız.
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 ana kiriş 12’nin bir parçasıdır. İkinci numara olan 1381 ise ETABS modelinin kiriş
elemanları için belirtilen ‘’unique name’’ (özgün isme) denk gelir. ( SAP200 modeli için ikinci numara
elmanın etiket ismidir):
b) Beam Detailing Uygulaması
Tek kiriş detaylama tasarımı yapmak için, tekrar command line içerisine CSIBEAM yazın, böylelikle
arayüzü tekrar belirecektir:
Alan 1’de yer alan Beam Detailing uygulamasını seçin, uygulama aktif hale gelecektir.
Kullanıcı kılavuzunu veri girdileri hakkında daha detaylı bilgi edinmek için inceleyebilirsiniz.

Herhangi bir kirişin
metin dosyasını
seçerek çizimini
gerçekleştirebilirsiniz.
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c) Plan Detailing Uygulaması
Tüm kattaki kirişlerin tamamının çizimini gerçekleştirmek için:
Tekrar command line içerisine CSIBEAM yazın, böylelikle arayüzü tekrar belirecektir: Alan 1’de yer alan
PlanBeam Detailing seçin ve Plan_Beam_Detailing metin dosyasını kullanın. OK butonuna bastığınızda
AutoCAD programında tüm kirişlerin çizimini elde etmiş olacaksınız.
a) Max beams detailing Uygulaması
Bu uygulama aynı geometriye ve hemen hemen aynı yüklere sahip bir gurup kirişin detaylamasını
gerçekleştirmek için çok kullanışlı olabilir. Uygulama seçilen kirişleri bir kirişmiş gibi algılar. Bu
uygulamanın çıkısı sadece donatı detaylı bir kiriş için olup bu verileri tüm kirişlerin envelop diyagrama göre
yapar. Bu uygulamayı çalıştırmak için yazı dosyasının Plan_Beam_Detailing seçilmesi ve uzatmasının
(.out) ilgili bölüme yazılmaması gerekmektedir.

5- SAP 2000 modeli için Kiriş Çizicide hızlı başlangıç açıklamaları.

Kiriş Çizici yazılımının manual kısmında yer alan SAP2000 model örneklerini kullanarak betonarme kiriş
detaylama işlemini gerçekleştirmek için izlenmesi gereken yolları göstereceğiz:
1SAP2000 modelini açın BD-SAP -Manual Model.EDB (Kiriş Çizici yazılımının kurulum
klasöründe yer almaktadır): C:\BeamDetailing\Manual\Beam Detailing User Manual\ETBAS model
2-

Bütün kirişleri seçip şu yolu izleyin >Assign > Frame >Outputs stations >Min number stations 11

3end offsets of the beam kısmının ayarlamasını yapmalısınız: Bütün elemanları seçin > Assign >
Frame >End length offsets> Automatic From connectivity.
4-

Modeli çalıştırın (run) ve kirişin tasarımını herhangi bir kod seçerek yapın (örneğin ACI-318-14)

5New table set kısımını tanımlayın: Options > Show Modal Explorer > in the Model Explorer go to
tables > add new table set
6Bir sonraki şekilde de gösterildiği gibi ilgilendiğiniz elemanları (Katı) seçin ve mesnetlerin (kolon
ve perde duvarlar) alt ve üst birleşim noktalarını da seçmiş olduğunuzdan emin olun.
7-

Birimi mm olarak değiştirin bunu sağ alt köşedeki kutucuk vasıtasıyla yapabilirsiniz.
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Not: Bir sonraki kısma geçmeden önce tüm döşeme elemanlarının (horizontal shell elements)
seçimden çıkarılmış olması gerekir. Bu işlem SAP modelinin zaten duvar elemanları barındırdığı
durumlarda çok önemli bir önceliğe sahiptir. Bu işlem tüm SAP modeller için yapılması gerekir,
ETABS modellerinde yapılması gerekmez.

8- Aşağıda belirtildiği gibi seçenekleri işaretleyin > Display > Show Tables


 Modeling definition:
Property Definition :
• Frame Section Properties >
 Frame Section Properties 01-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
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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.
8- Ok’e tıklayın, sonra File kısmına gidin > Display All Tables > In Text Editor W/No Splits
işlemlerini bir sonraki şekilde ki gibi gerçekleştirin. Bütün seçilmiş tablolar bir dosya içerisinde
toplanacaktır ve bu dosya daha sonra kiriş çizimleri için kullanılacaktır.
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9- Bu yazı dosyasını daha önce oluşturduğunuz bir klasöre veya mevcut bir klasörün içine kaydedin:

Not: Eğer oluşturduğunuz bu SAP 2000 veri çıktılarını control ettiğinizde virgüllerin (,) noktalar(.)
yerine kullanıldığını belirlerseniz bunları değiştirmeniz gerekmektedir. Kiriş çiziciyi çalıştırmadan
önce bütün virgüller nokta olarak değiştirilmek zorundadır.
10- Kiriş çizicide dosya oluşturmak için ETABS modelinin 9. kısmında açıklanan işlemi SAP modeli
için de uygulayabilirsiniz.
Sonra oluşturduğunuz dosyanın AutoCAD programına aktarımını aynı ETABS modelinde açıklandığı gibi
gerçekleştirebilirsiniz.
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6- İPUÇLARI

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 Çizici ETABS VE SAP2000 programlarında oluşturulan modeller için kolon ve kiriş kısımlarının t3-t2 ölçü
birimlerine sahip olduğunu varsayar. t3-t2 ölçü birimlerine sahip olmayan her hangi bir kısım varsa Kiriş Çizici
çalışmayacaktır. Böyle durumlarda kullanıcı aktarılmış dosya üzerinde bu değerleri elle girmek zorundadır.
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