YENİ OLANAKLAR

Çelik yapı elemanları
Çelik kolon, çelik kiriş, döşeme, gergi çubuğu, çelik çapraz, uzay kafes sistem ve
makaslar da mimari tasarım sürecine dahil edilmiştir. Betonarme ve çelik taşıyıcılar
aynı yapı içinde modellenir. Otomatik kesit ve görünüşleri alınır, birleşim detayları
hazırlanır.

Ribbon menü arayüzü
Komutlara, kullanım amacına göre kategorize edilmiş ribbon (şerit) menülerden erişim
olanağı getirildi. Cephe, görselleştirme, betonarme gibi gruplanmış menü başlıkları
altında, ilgili komut ve alt komutlara kolay bir şekilde erişerek daha hızlı çalışma imkanı
sağlanmıştır. (Genel Ayarlar’dan ribbon menü iptal edilebilir veya yeniden seçilebilir.)

Yağmur iniş borusu
Farklı kesitlerde oluşturulabilen yağmur iniş boruları, çatı altı ve balkonlara dirsek
bağlantı için ilave bağlantı boruları.

Mahal listesi
Kat bazında veya tüm katlar için, mahal özelliklerinin tablo formatında otomatik
listelenmesi. Konut adı, mahal adı, alan, tavan, taban ve duvar özellikleri tercihe göre
listeye dahil edilebilir.

Duvarlara otomatik kot tanıma özelliği
Duvarlara yeni eklenen kot tanıma özelliği ile kiriş altı ve döşeme altı duvarların
yüksekliği otomatik ayarlanır.

Yeni eklenen hazır obje kütüphaneleri
Bitkiler, çiçekler, 3 boyutlu insanlar, arabalar, market, pastane, restoran ve endüstriyel
mutfak ekipmanları gibi yeni modeller.

Yatay plan kesiti
Yeni eklenen yatay plan kesiti komutu ile plan düzlemi istenilen yükseklikten kesilerek,
tefrişli kat planı görselleştirmeleri hazırlanır.

Dikey kesme düzlemi oluşturma “Clip özelliği”
Perspektif ekranda tanımlanan
yatay, dikey veya açılı bir hatla yapı
kesilerek, kesimden sonra yapının
kalan kısmı gösterilir.
Yapı elemanlarının ara kesitlerini de
göreceğiniz 3d kesit özelliğini,
özellikle yapının içini detaylı
incelemek için kullanabilirsiniz.

Gelişmiş ideCAD Wrep olanakları
Çizimlerinizi iki boyutlu çizim ve düzenleme olanaklarını kullanarak detaylandırmanızı,
düzenlemenizi ve çıktıya hazır paftalar hazırlamanızı kolaylaştırmak amacıyla mevcut
olanaklar zenginleştirildi. 3 boyutlu ideCAD Mimari projelerinizi ideCAD Wrep’le
açarak, kesit ve görünüşler alabilir, 2 boyutlu plan çizimleri oluşturup düzenlemeler
yapabilir ve detaylandırma için kullanabilirsiniz.

“Objenin benzerini seç” komutu

“Benzer obje çiz” komutu

Örneğin; daha önce çizilen bir kapıyı
seçip benzerini seç komutuna girince,
aynı tip ve boyuttaki tüm kapıların
seçili hale gelmesi.

Daha önce çizilen bir objeyi seçerek aynı
özellikte yeni objeler çizebilme.

Perdeyle çevrili kapalı alanlara da
mahal tanımlayabilme.

Şablon projelere siyah arka plan setleri eklendi.

Pattern line (Desen hattı)
İstenilen desende çizgi karakterleri tasarlayarak özel çizgi arşivi oluşturabilme.

Perspektifte tüm yapıyı taşıyabilme olanağı
Yapının tüm katlarına ait 3 boyutlu objeler (kat ve kalıp planı objeleri dahil
edilerek) tek seferde seçilir ve taşınır.

Proje import / export seçeneklerine yönelik yenilikler
• Orjine veya istenen koordinata projeyi import edebilme.
• Birim verebilme olanağı. Bir çizgi biriminin hangi uzunluk birimine karşılık geleceği
ayarlanır.
• Import edilen objeler seçilebilir, bloklanabilir. İstenilen çizimler tek seferde export
edilir.

Görselleştirme ve perspektife yönelik yenilikler
Ekran arka planını farklı renk tonu geçişleriyle (gradient) ayarlama.

• Interaktif kamera kaldırılıp, tek tıklamayla obje bazlı ortalama olanağı getirildi.
(orbit tabanlı hareket)
• Perspektif penceresinde, fare imleci altındaki aktif objenin ön plana çıkartılması ile
kontrollü seçebilme.

• Yüklü projelerin perspektif ekranında daha hızlı çalışabilmek için open gl
optimizasyonu.
• Render alma süresinde hız optimizasyonu.
• Perspektif penceresinde daha hızlı ve pratik seçim yapabilme.
• Navigasyon ve uçuş modunda düzenlemeler, kullanımı kolaylaştırıcı iyileştirmeler
ve hızlandırmalar.

• Materyal listesinden, ışıma ve çimen/tüy özelliğine sahip materyalleri görebilme.
• Perspektif penceresinde bazı objeleri filtreleyerek gösterme/gizleme olanağı.
Kütüphane, duvar, cephe kaplamaları, 2 boyutlu çizimler…

• Çelik elemanlar üzerinde ya da seçilen herhangi bir hat üzerinde yakalama
noktaları oluşturabilme.
• Tüm yapıya ek olarak, istendiğinde sadece aktif katın render’ını alabilme.
• Projeyi düşey çerçeve düzlemi üzerinde inceleyebilme.

• Mimari ve kalıp planı modlarına otomatik geçiş. Örneğin, kiriş çizerken kalıp planına,
duvar çizerken mimari plana otomatik geçilir.
• Hızlı taşıma komutu.
• Projeleri sürükle - bırak şeklinde açabilme.
• Obje seçim gruplamada düzenlemeler yapıldı, sağ tuş menüden kolay kullanılır hale getirildi.
• Uzatılmış obje ve döndürülmüş objelerin çatıyla trimlenme olanağı.
• Giydirme cephenin kesit ve görünüşlerde bloklanmış olarak gönderimi.
• Kat genel ayarları diyaloğunda kullanımı kolaylaştırıcı düzenlemeler.
• Kesit ve görünüşte eğik akslar da dikkate alınıyor.
• Tarama köşe noktalarına düğüm noktaları eklendi. Oluşturduktan sonra çekiştirerek
konturları değiştirilebiliyor.
• Tarama deseninin, poligonunun hangi köşesini referans alarak yerleşeceğini belirleyebilme.
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İş iskelesi tasarımı
İş iskelesi makrosu ile planda düz veya yay formunda olabilen, kat sayısı ve açıklık
sayısı tanımlanabilen, çapraz yerleşimi özelleştirilebilen H tipi ve flanşlı iskeleler
otomatik olarak modellenebilir. İş iskelesi analizi yapılabilir. Detay çizimleri ve raporları
otomatik olarak oluşturulur. İlgili yönetmeliklere tamamen uygun olarak hesaplanan
iskele elemanları EC 3 ile tasarlanır. TS EN 1991-1-4 standardı ile otomatik
hesaplanan rüzgar yükleri ile analiz yapılır.

Ribbon menü arayüzü
Komutlara, kullanım amacına göre
kategorize edilmiş ribbon (şerit)
menülerden erişim olanağı getirildi.
Betonarme, raporlar ve analiz tasarım
gibi gruplanmış menü başlıkları altında,
ilgili komut ve alt komutlara kolay bir
şekilde erişerek daha hızlı çalışma imkanı
sağlanmıştır. (Genel Ayarlar’dan ribbon menü

iptal edilebilir veya yeniden seçilebilir.)

3 boyutta sonuç inceleme arabirimi
Dolu gövdeli gösterim ve renkli skala

Sıcak bölge skalası

Analiz sonuçlarının görselleştirilmesinde
dolu gövdeli ve renkli skala ile çizme
olanağı.

Analiz sonuçlarının görselleştirilmesinde
dolu gövdeli ve sıcak bölge skalası ile
çizme olanağı.

Yarı rijit diyafram
Yarı rijit diyafram analiz sistemi 2017 Deprem Yönetmeliğine uygun olarak yeniden
geliştirildi. ENV 1992-1-1 Eurocode 2'ye göre shell’lerin, perdelerin ve döşemelerin
düzlem içi gerilmelerini dikkate alarak betonarme hesabı yapılabilir.

SAP2000’e data aktarımı

Geliştirilen temel analizi

ideCAD Betonarme’de tasarlanan
projelerin analiz modeli, tüm
özellikleri ile SAP2000'e aktarılır.

Radye temel, kirişli radye temel ve
sürekli temellerde üst yapı etkileşimli
çözüm yapılabilir. Sürekli temeller ile
radye temeller karma olarak birlikte
modellenebilir ve analiz edilebilir.

Kazık betonarmesi ve çizimleri

Kubbe betonarmesi ve çizimleri

Radye temeller altına
modellenebilen kazıklar ile yapı,
temel ve kazıklar ile birlikte
üst yapı etkileşimli olarak analiz
edilir. Betonarme hesapları ve
çizimleri otomatik yapılır.

Kubbeler yapı ile birlikte analiz
edilebilir. Betonarme hesapları ve
çizimleri otomatik yapılır.

Verilerin görselleştirilmesi
Proje verileri görsel olarak detaylı şekilde incelenip, görsel sorgulama ile revizyonlar
kolayca takip edilir. Yükler, analitik model, mesnetler, link elemanları serbestlikleri
kısaca tüm model renkli gruplara ayrılmış haliyle incelenir.

Sonuçların görselleştirilmesi
Projedeki tüm sonuçlar ve sorunlar renklerle ifade edilir. 3B model üzerinden
rahatça incelenebilir. Kesit, donatı yetersizlilikleri, zımbalama sorunları ve pursantajlar
incelenebilir.

Gelişmiş ideCAD Wrep olanakları
ideCAD Betonarme projelerinizi ideCAD Wrep’le açarak, çizimlerinizi iki boyutlu çizim
ve düzenleme olanaklarını kullanarak detaylandırmanızı, düzenlemenizi ve çıktıya hazır
paftalar hazırlamanızı kolaylaştırmak amacıyla mevcut olanaklar zenginleştirildi.

Otomatik yüklemeler
Radye temel, kirişli radye temel ve sürekli temellerde üst yapı etkileşimli çözüm
yapılabilir. Sürekli temeller ile radye temeller karma olarak birlikte modellenebilir ve
analiz edilebilir.

Dinamik analiz
Eigen vektör, özel değerler veya ritz vektörleriyle tasarım spektrumu analizi, ritz veya
özel değer vektörleriyle modal frekans analizi yapılabilir. Modal analizi hızlandırma
amacıyla ilgilenilmeyen serbestlik dereceleri iptal edilebilir.

Kiriş çizimleri için kullanılabilecek mesnet tanımlama imkanı
Kirişin U ve T tipi panellerin birleşimlerine bağlanması durumunda, kiriş mesnedi
istenirse kullanıcı tanımlı olarak da girilebilir.

Akıllı duvar objeleri
ideCAD Betonarme’de duvar objesi ve duvar boşluğu tanımlanabilir. Duvarlar
otomatik olarak bulunduğu yere göre kotunu ve yüksekliğini alır. Duvar yüksekliği,
boşlukları ve birim ağırlığı dikkate alınarak duvar yükleri hesaplanır ve otomatik olarak
kiriş ve döşemelere aktarılır.

3D yazıcı ile maket sunumu
Betonarme modelleriniz, 3d printerların okuyabileceği üç boyutlu veri olarak export
edilir.

Geliştirilmiş donatı poz seçenekleri
• Donatı pozlandırmada iyileştirmeler ve arttırılan opsiyonlar.

• Kat genel ayarları diyaloğunda kullanımı kolaylaştırıcı düzenlemeler.

• Bağ kirişlerinin karma sistemlerde de yüksek sünek olarak çözülebilmesi.
• Döşeme bazında dinamik kütle katılım oranı tanımlayabilme olanağı.
(otopark katları vs için)
• Yüklü projelerin perspektif ekranında hızlı çalışabilmesi için open gl optimizasyonu.
• Döşemelerde sistem ile birlikte analizde çatlamış kesit kullanabilme olanağı.
• Zarf tipi yük kombinasyonu tanımlayabilme olanağı.
• Statik materyal tanımlanmamış elemanlara analizden önce uyarı verme.
• Sadece seçili elemanları metraj tablosuna alabilme.
• Veri girişi için kullanılacak, aplikasyonda ölçülendirmeye girmeyecek aks (tali aks)
olanağı.
• Kiriş burulma donatısının üst / alt / gövde şeklinde dizaynı.
• Kolon-perde grubu (betonarme çekirdek) tanımlama, hesabı ve csicol'a aktarma.
• Kolonlarda manşonlu donatı eki olanağı.
• Perde koşulunu sağlayan elemanların sadece panel komutu ile girilmesi.

• Kolon aplikasyona paftadaki kolonların isim listesi.

• Kolon ve perdelerde çekmeye göre donatı dizaynı.
• Güçlendirme raporlarında opsiyonel olarak sadece sorunlu elemanların gösterilmesi.
• Uygunluk burulması durumuna göre kiriş burulma hesabı yapıldığında kirişin burulma
rijitliğini alma opsiyonu.
• Kolon düşey açılımlarında kolonların plan çizimlerinin de verilmesi.

• Perde Vr hesabına başlık etriyelerini katıp katmama opsiyonu.

• Perdede alt ucu ankastre mesnet kabul etmeme seçeneği ile kiriş üzerine panel
girebilme olanağı.
• Kiriş parametreleri diyalogunda "üst ve alt donatıları komşu açıklığa uzat" seçenekleri.

• Kolon parametreleri diyaloğunda, süneklik düzeyi normal kolonların etriye hesabını,
süneklik düzeyi yüksek veya normal olarak yapabilme seçeneği.
• Duvar yük kütüphanesi kullanımında kolaylaştırıcı düzenlemeler.
• Kiriş duvar yükleri için yükseklik bilgisi girilebilir ya da otomatik tanınabilir hale getirildi.
• Perspektif penceresinde navigasyon ve uçuş modunda düzenlemeler, kullanımı kolaylaştırıcı
iyileştirmeler ve hızlandırmalar yapıldı.
• Perspektif penceresinde seçim işlemleri hızlandırıldı, kesişim seçim modu eklendi.
• Perspektif penceresinde filtre olanağı.

• “Benzerlerini seç” komutu ile aynı özelliğe sahip objelerin hızlıca seçilebilmesi.

• "Benzer obje çiz" komutu ile aynı özellikte obje çizebilme.

• Herhangi bir hat üzerinde yakalama noktaları oluşturma olanağı.
• 3 boyutta çalışmayı kolaylaştırıcı düzenlemeler yapıldı. (Yakalama ve düğüm
noktalarının görüntülenmesine yönelik)
• Obje gruplamada (seçim grupları) düzenlemeler yapıldı, sağ tuş menüden kolay
kullanılır hale getirildi.
• Çizgiler üzerinde çalışan join / birleştir komutu artık kiriş ve perdelerde de kullanılabiliyor.
• Tasarımı ve revizyonu kolaylaştırmak amacıyla kiriş, perde ve sürekli temel bölünme
algoritması geliştirildi.
• Sistem matrisinin indirgenememesi sonucu analiz yapılamaması durumunda sorunlu
düğüm noktasının yerinin 3 boyut ekranında gösterilmesi.

• Perspektif penceresinde fare imleci altındaki aktif objenin ön plana çıkarılması özelliği
eklendi.
• Kirişli radye temellerin kiriş, plak ve üst yapı birlikte sonlu elemanlara göre modellenmesi.

• Sadece dış çerçeveden sürekli temel tanımlanarak radye temel yapılabilmesi.
• Sürekli temellerin moment kesme kuvveti diagramlarının görselleştirmeden izlenebilmesi.
• Sürekli temellerin T kiriş olarak modellenmesi.
• Sürekli temellerle ilgili kolon-temel kirişi bağlantılarına ilişkin genel iyileştirmeler yapıldı.
• Radye temellerde kolonların altında döşeme görsel olarak kesilmiş görünüyordu.
Artık bütün olarak görünüyor.
• Riskli bina analizinde, kritik kat kolon sınır değerleri raporunda poligon kolon boyutları.
dikdörtgen olarak görünüyordu. Daire ve poligon kolon boyutları için düzenlemeler
yapıldı.
• Kirişli radye temelde Raporlarda G ve Q’nun negatif basılması negatif gerilme olarak
algılanıyordu. Artık mutlak değer basılıyor.
• Yapının bitmiş üç boyutlu karkas modelini, malzeme kaplı gerçekçi gösterim için
hazırlanmış materyal şablonları. (Tuğla, beton, sıva, çelik vb)

• Perspektif ve diğer görünüşlerde, arka planın renk geçişli (Gradient) gösterim seçeneği.
• Pattern line olanağı.

• 'Kesme Düzlemi Oluştur' komutu ile perspektif ekranda interaktif kesit alma olanağı.
• Eğik döşemelerin kolon, perdeler ve döşeme bağlanabilmesi ile ilgili sorunlar giderildi.
• Perde betonarme diyalogunda, kolon betonarme diyaloğunda olduğu gibi seç butonu
eklendi.
• Merdivenler kalıp planında seçenekli olarak gösterilebiliyor. Kalıp planı kesitlerine
merdivenler de dahil ediliyor.

• 3B perspektifte yapıyı taşıma olanağı eklendi.
• Radye ve radye kenarı komutu eklendi.

• Kiriş, döşeme kenarı, radye vb. girerken mimari mod-kalıp planı modu veya tam tersi
mod değiştirme zorunluluğu kaldırıldı.
• Çizimler ve katlar arası geçişleri kolaylaştırıldı.

