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Haberler, Etkinlikler

‹letiﬂim Bilgileri

4M Teknik Yaz›l›m Ltd. ﬁti.
Menderes Caddesi, 123/1 Buca,
35140 ‹ZM‹R
Tel: (232) 439 14 35, 439 14 36
Faks: (232) 448 89 77
www.4msa.com.tr

Ticari Fuarlara Kat›l›m
• 14 – 16 Nisan 2006
INELEX 2006, 5. Asansör ve Asansör
Teknolojileri Fuar›
• 03 – 07 May›s 2006
Uluslararas› Yap› 2006 ‹stanbul
• 04 – 07 May›s 2006
ISK-SODEX ‹stanbul 2006

‹STANBUL
BESA Mekanik Ltd. ﬁti.
Salim Evyapan
Fulya Mahallesi, Mehmetçik Caddesi, No: 90/1
Mecidiyeköy – ‹STANBUL
Telefon: (212) 212 71 81

Yol Gösterileri
• 11 Ekim 2006 ‹stanbul Üniversitesi,
‹nﬂaat Mühendisli¤i Bölümü
STEEL, STRAD, GT.STRUDL sunumu
• 12 Ekim 2006 Gaziantep ‹MO
STEEL, STRAD, GT.STRUDL sunumu
• 13 Ekim 2006 Kahraman Maraﬂ ‹MO
STEEL, STRAD, GT.STRUDL sunumu
• 14 Ekim 2006 Adana ‹MO
STEEL, STRAD, GT.STRUDL sunumu
• 30 Mart 2006 Bal›kkesir ‹MO
STEEL, STRAD, GT.STRUDL sunumu
Web Sitemiz www.4msa.com.tr
Yarat›c› çözümlerimiz ile ilgili broﬂürler,
demo ve de¤erlendirme sürümleri,
kullan›c› k›lavuzlar› ve di¤er ayr›nt›l› bilgi
için Web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Mühendislik kuruluﬂlar› ile iliﬂkiler
4M yaz›l›m ürünleri aﬂa¤›daki meslek
kuruluﬂlar›n›n e¤itim çal›ﬂmalar›nda
üyelerin kullan›m›na aç›kt›r:

4M yurdumuzun tüm kentlerindeki
meslek kuruluﬂlar› üyelerine ürünlerini
tan›tmaya, ve bu kuruluﬂlar›n meslek
e¤itimlerine katk›da bulunmaya haz›rd›r.
Lütfen bize ulaﬂ›n.

Fiyat Listesi

($)

CAD

• Bo¤aziçi Üniversitesi
‹nﬂaat Mühendisli¤i Bölümü
• Cumhuriyet Üniversitesi
Sivas Meslek Yüksek Okulu
• Dokuz Eylül Üniversitesi
‹nﬂaat Mühendisli¤i Bölümü
• Karadeniz Teknik Üniversitesi
Beﬂikdüzü Meslek Yüksek Okulu
• Orta Do¤u Teknik Üniversitesi
‹nﬂaat Mühendisli¤i Bölümü
Mimarl›k Bölümü

Haber B
Yeni Kimlik: 4M Teknik Yaz›l›m
Yeni Sürümler
Yeni Ürünler

IntelliCAD 6

250,00

IntelliCAD 6 PRO

450,00

Mimari
IDEA v9 NG

1.525,00

‹ZM‹R
GEREKL‹ Mimarl›k Ltd. ﬁti.
Fethi Gerekli
Mustafa Tuzcuo¤lu ‹ﬂhan›, 1473 Sokak, No:5,
Kat:3, Ofis:301 Alsancak - ‹ZM‹R
Telefon: (232) 464 49 33

KARABÜK
AFﬁIN ‹nﬂaat Ltd. ﬁti.
Güray Köse
PTT Caddesi, Vak›f ‹ﬂhan›, No:426-427, Kat:4
KARABÜK
Telefon: (370) 424 57 18

Yap›sal Analiz
STEEL

2.200,00

STRAD

2.200,00

GT.STRUDL

4.500,00

ICAD.MENU (GT.STRUDL)

350,00

Tesisat
FINE-HVAC Calc

745,00

FINE-HVAC

1.220,00

FINE-ELEC

870,00

FINE-LIFT

770,00

Not: Bir e¤itim kuruluﬂunu temsil ediyorsan›z,
lüften bize ulaﬂ›n.

4M Uluslararas› ‹letiﬂim
Turkey
www.4msa.com.tr
Greece
www.4m.gr
Bulgaria
www.4msa.bg
Germany
www.lebedos.com
Sweden-Scandinavia
www.lundgren.biz
Italy
www.asteringegneria.com
India
www.samhithaindia.com
Uruguay & South America
www.quartz.com.uy
Philippines & East Asia
www.endecinc.com

Önsöz 1, 4M Teknik Yaz›l›m 1, K›sa
Haberler 1, IDEA 2, FineHVAC 2,
FineELEC
2,
FineLIFT
2,
IntelliCAD 3, STRAD 3, STEEL 3,
GT.STRUDL 3, Haberler, Etkinlikler
4, Fiyat Listesi 4.

4M Software grubunun yeni üyesi 4M
Teknik Yaz›l›m Ltd. ﬁti.'ni (‹zmir)
duyurmaktan
mutluyuz.
Grubun
bilgisayar destekli tasar›m motoru,
mimari tasar›m ve tesisat hesaplama
ve tasar›m yaz›l›mlar› geliﬂtiren ﬂirketi
4M Advanced Technical Software
Systems (Atina) ve inﬂaat mühendisli¤i
yaz›l›mlar› geliﬂtiren ﬂirketi 4M-VK
(Atina) yan›s›ra bu genç ve dinamik
üye
bina
tasar›m
yaz›l›mlar›
konusunda dünya markas› olma
yolundaki
4M
yaz›l›m
setinin
yerelleﬂtirilmesi
sorumlulu¤unu
üstlendi.

KL‹MASAN Ltd. ﬁti.
Cevdet Tüzün
Fulya Mahallesi, Ayﬂecik Sokak, No:29/A,
Murat Apt. Mecidiyeköy - ‹STANBUL
Telefon: (212) 211 19 20

SULH‹ BAﬁARAN Taﬂ›mac›l›k ve Tic. Ltd. ﬁti.
Atila Y›lmaz
‹pekciler Mahallesi, Ç›raklar Caddesi, No:1
Tire – ‹ZM‹R
Telefon: (232) 512 10 48

SayÈ 3 – MayÈs 2006

Ö NSÖZ

GEREKL‹ Mimarl›k Ltd. ﬁti.
Fethi Gerekli
Selçuk Sokak, No:5/2 Bebek – ‹STANBUL
Telefon: (212) 263 84 81, 263 84 82

MMO ‹zmir ﬁubesi
‹MO Eskiﬂehir ﬁubesi

Üniversiteler ile iﬂbirlikleri
4M yaz›l›m ürünleri aﬂa¤›daki e¤itim
kuruluﬂlar›nda
ö¤rencilerin
ve
akademisyenlerin kullan›m›na aç›kt›r:

Haber Bülteni
ülteni

4M-IntelliCAD, IDEA, FINE, STRAD ve
STEEL yeni sürümleri ile
iﬂ
süreçlerinize
ﬂimdiye
kadar
oldu¤undan çok daha fazla de¤er
katmaya haz›rlar.

4M Teknik Yaz›lim, yeni kimli¤i ve eskisinden güçlü potansiyeli ile 4M yaz›l›m
setinin geliﬂen, yenilenen, ve yepyeni ürünlerini bina tasar›m süreçlerinde
mimar ve mühendislerin hizmetine sunmaya devam ediyor. Etkileyici son
geliﬂmelerden baz›lar›:
IDEA 9 NG (Yeni Nesil) ﬂimdi yenilikçi nesne tabanl› teknikler ve mimari
sentez s›ras›nda s›n›rs›z güç sa¤lamak için çok daha geliﬂmiﬂ bir bilgisayar
destekli tasar›m (CAD) motoru sunuyor.
STEEL ve STRAD yeni sürümleri ürünlerin arayüz ve hesaplama
motorlar›n› güçlendiren önemli yeni özellikler içeriyor. Kesit tasar›mc›s›,
yeni "rendering" olanaklar›, "push over" analizi, sonlu eleman analiz modeli
yarat›c›s›, bunlardan sadece birkaç›.
FINE ailesine, elektromekanik ve hidrolik
asansör tesisat› tasar›m ve hesaplama
arac› FineLIFT eklendi.
FineHVAC hesaplama bileﬂeni yenilendi.
FineELEC HD384 standart›na göre yeniden
düzenlendi.

KÈsa Haberler
4M'nin
CAD
motoru
4MIntelliCAD v5 ile güçlendirilmiﬂ yeni
IDEA 9 NG fiyat›n› hala rakiplerinin
üçte biri düzeyinde koruyor.
IntelliCAD ile sa¤lanan CAD
ba¤›ms›zl›¤› IDEA, FINE, STRAD ve
STEEL kullan›c›lar›na özel avantajlar
sa¤l›yor.
‹nﬂaat sektöründe artan çelik
yap› oran› STEEL yaz›l›m›na
duyulan gereksinimi do¤ruluyor.
FineHVAC yenilenen hesaplama
bileﬂeni ile ›s›tma, so¤utma, klima
prejelerinde tesisat mühendisinin
performans›n› artt›rmay› sürdürüyor.
Mühendislik
kuruluﬂlar›
üyelerine ürünlerimizi tan›tmay›
sürdürüyoruz. Haber verin, sizinle
de ﬂehrinizde tan›ﬂal›m.

Haber Bülteni
lteni

Haber Bü

IDEA
4M yaz›l›m setinin mimari tasar›m paketi IDEA yüksek üretkenlik
sa¤layan nesne tabanl› mimari tasar›m felsefesini binan›n 3 boyutlu
modeline mükemmel uyarlar. ‹çinde yer alan CAD motoru
IntelliCAD ve bilinen CAD standartlar› ve open DWG veri iletiﬂimi
deste¤i ile kullan›c›lar›na tam ba¤›ms›zl›k sunar. IDEA, PhotoIDEA
ve WalkIDEA bileﬂenleri ile yüksek kalitde fotogerçek görüntüler
üretir ve yüksek duyarl›kl› sanal gezintilere olanak tan›r.
IDEA, yeni sürümü IDEA v9 NG (Yeni Nesil) ile mimari nesnelerin
dinamik düzenlenmesinde s›n›rs›z güç sa¤layan yenilikçi nesne
tabanl› teknikleri tan›t›yor. ﬁimdi daha yüksek performansl›, çok
daha h›zl›, daha küçük ve daha ak›ll› DWG dosyal› rakipsiz
IntelliCAD motoru ile yeni IDEA'n›n özelliklerinden baz›lar›:
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FINEHVAC
FineHVAC ›s›tma, so¤utma, klima tesisat› çizimlerini ve
hesaplamalar›n› birlikte haz›rlayabilen yurdumuzdaki tek yaz›l›md›r.
Mimari çizimden ald›¤› veri ile tesisat hesaplamalar›n› ve gerekli
tüm sonuç çizimleri otomatik haz›rlar. Çizim bileﬂini ile kullan›c›ya
sezdirmeden, uyum içinde çal›ﬂan hesaplama bileﬂeni sekiz ayr›
modülden oluﬂur (›s› kayb›, ›s› kazanc›, psikrometri, tek borulu
›s›tma sistemi, iki borulu ›s›tma sistemi, döﬂemeden ›s›tma sistemi,
fan coil sistemi, ve hava kanal› sistemi). Geçti¤imiz bir y›ll›k sürede
FineHVAC'ye aﬂa¤›daki özellikler eklendi:

"copy", "move", "trim", "extend" gibi standart CAD komutlar›n›n
duvar, aç›kl›k, kiriﬂ gibi IDEA nesnelerine direkt uygulanabilmesi.
Ak›ll› tasar›m ve güncelleme için yeni, ve geliﬂtirilmiﬂ
fonksiyonlar.
Herhangi bir nesneyi yakalayabilme özelli¤i.
Sa¤ tuﬂ t›klayarak direkt güncelleyebilme.
2 ve 3 boyutlu modelin gerçek zamanl› görsel dönüﬂümü.
Tamamiyle yeni, pratik s›n›rs›z, pek çok say›da parametre (2 ve 3
boyutta aç›kl›k derecesi, foto gerçek görünüm gibi) ile yarat›lan
aç›kl›k tipleri.
Yeni nesil sanal gerçeklik WalkIDEA modülü.
Ve daha pek çoklar›.
‹ngilizce arayüzlü IDEA v9 NG'yi hemen edinebilirsiniz. Çok
yak›nda sunulacak Türkçe/‹ngilizce arayüzlü IDEA v9 NG, mevcut
kullan›c›lar›na bedelsiz sa¤lanacakt›r.
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IntelliCAD
2 ve 3 boyutlu çizim
yapan profesyonellerin
tüm
gereksinimlerini
karﬂ›layabilen IntelliCAD,
AutoCAD'in*
en
iyi
alternatifi
ve
CAD
endüstrisinin yükselen
y›ld›z› olmaya devam
ediyor. 4M-IntelliCAD iki
ayr› sürüm ile sunuluyor:
Standart sürüm tüm
yeni özelliklere ve
"Raster-Image", "X-ref"
yöneticisi, ve "Rendering" olanaklar›na sahip.
Profesyonel sürüm (4M-IntelliCAD PRO) ayr›ca OpenCASCADE
teknolojisi üstüne kurulu 3B kat› modelleme olanaklar› ve VBA
deste¤i sunuyor. 3B OpenCASCADE kat› modellerin bu sürüm
içinde yer almas›, OpenCASCADE Web sitesinde
(www.opencascade.com/customers/successmain/) bir baﬂar›
hikayesi olarak anlat›l›yor.

FineELEC
elektrik
tesisat›
hesaplamalar›n› tesisat çizimlerinden
ald›¤› veriler ile gerçekleﬂtirir. Tesisat
tasar›m bileﬂeni güçlü IntelliCAD
tabanl›d›r. FineELEC ile mimari plan,
pano plan›, da¤›t›m ﬂemas› ve kolon
ﬂemas› kolayl›kla haz›rlan›r. Yeni
sürümünde hesaplama föyleri, teknik
raporlar, keﬂif listesi, maliyetler ve
sonuç çizimler güncellenmiﬂtir.
Program yeni Avrupa standard›
HD384'e uyumlu çal›ﬂ›r.

Her bir dü¤üm noktas›nda 6 serbestlik derecesi (3 deplasman ve
3 dönme) tan›mlama olana¤›.
Kesit tasar›mc›s› ile herhangi bir kesiti tan›mlama.
Yap›n›n gerçek geometrik durumunu 3 boyutlu görüntüleyerek
modelleme s›ras›nda oluﬂabilecek hatalar› önleme olana¤›.
S›n›rs›z say›da eleman ve dü¤üm noktas› tan›mlama.
Eleman gruplar› (aﬂ›k , üst baﬂl›k , diyagonal ve benzerleri gibi)
tan›mlayarak çoklu seçim yapabilme olana¤›.
Dü¤üm noktalar›n›n deplasmanlar› ve kesit tesirleri sonuçlar›n›n
ayr› pencerelerde görüntülenmesi.
Basit aritmetik iﬂlemler için hesap makinas›.
Yeni, geliﬂmiﬂ GT.STRUDL arayüzü.

(*) AutoCAD AutoDesk ﬂirketinin ticari markas› ve ürünüdür

5 basamakl› dü¤üm numaraland›rma (12345.12345 gibi) ve 150
hesaplama sayfas› ile, pratik olarak s›n›rs›z denilebilecek proje
büyüklü¤ü.
Ayr›nt›l› çizimlerden EN 13384.01 standard›na uyumlu baca
hesaplar›.
Hava kanallar›nda birden çok hava h›z› seçene¤i.
Performansa ba¤l› olarak FCU fanlar›n›n h›zlar›n› seçme olana¤›.
Is› kazanc› hesaplar›nda mahal özelliklerinin (s›cakl›k, nem gibi)
de¤iﬂtirilebilme olana¤›.
Is› kazanc› hesaplar›nda Ashrae’nin so¤utma yükleri için
geliﬂtirdi¤i tamamen yeni RTS yöntemini kullanabilme olana¤›.

IntelliCAD'in daha ayr›nt›l› özellikleri ve k›sa tan›t›m› için www.4msa.com.tr
adresini ziraret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi
isteyebilirsiniz.

STRAD

FineHVAC'nin daha ayr›nt›l› özellikleri ve k›sa tan›t›m› için www.4msa.com.tr
adresini ziraret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi
isteyebilirsiniz.

FINEELEC

STEEL kolay kullan›m› ve Türk standartlar›n› desteklemesi nedeni
ile pazarda kabul görmeye baﬂlad›.
STEEL'in son sürümü STEEL v5 aﬂa¤›da yer alan yeni özelliklere
sahiptir:

4M May›s ay› içinde çok daha güçlü IntelliCAD 6.2'yi sunmak için
çal›ﬂmalar›na devam ediyor.

Ayr›ca tasar›m ve hesaplama bileﬂenleri aras›ndaki uyumluluk ve
iletiﬂim güçlendirildi.

IDEA'n›n daha ayr›nt›l› özellikleri ve k›sa tan›t›m› için www.4msa.com.tr adresini
ziraret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi
isteyebilirsiniz.

STEEL

STEEL'in daha ayr›nt›l› özellikleri ve k›sa tan›t›m› için www.4msa.com.tr
adresini ziraret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi
isteyebilirsiniz.

FINELIFT
FineLIFT
Avrupa
standartlar› EN 81-1 ve
EN 81-2’e
uyumlu
olarak elektromekanik
ve hidrolik asansör
projelerinin haz›rland›¤›
tasar›m arac›d›r. Tüm
tesisat çizimleri, girilen
parametrelere
göre
gerçekleﬂtirilen
hesaplamalara ba¤l›
olarak, ayr›nt›lar›yla
birlikte
otomatik
oluﬂturulur. Çizimler üzerinde parametreler arac›l›¤› ile de¤iﬂiklikler
yap›labilir ve tüm de¤iﬂiklikler çizimlere gerçek zamanl› yans›t›l›r.
FineLIFT kullan›c›ya herhangi bir asansör tesisat›n› birkaç basit
basamakla tasar›mlama olana¤› tan›r. Asansör tesisat›n›n
hesaplama sonuçlar›n› tümüyle belgeye dayal› eksiksiz haz›rlar.

STEEL'in CONNECT ve PreSTEEL modüllerinde de önemli
geliﬂmeler gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bilindi¤i gibi, CONNECT dü¤üm
noktalar›n›n birleﬂim ayr›nt›lar›n› hesaplamak ve çizmek için
kullan›l›r. PreSTEEL zengin yap› ﬂablonlar› ile 3 boyutlu bir yap›y›
elemanlar›, kesit özellikleri, yükleme durumlar› ve benzer özellikleri
ile çok h›zl› modelleyerek analiz ve tasar›ma haz›r duruma getirir.
Ayr›ca, yüksek kalitede 2 ve 3 boyutlu çizimler yarat›labilecek,
tamamiyle yeni StellPLOT modülü ürüne eklenmiﬂtir.

GT.STRUDL
STRAD betonarme yap›lar›n ileri düzey yap›sal analiz ve tasar›m›n›
yapabilen, deprem yönetmeli¤ine ve Türk Standarlar›na uyumlu,
çok geliﬂmiﬂ 3 boyutlu çizim ortam›na sahip bir programd›r. STRAD
güçlü sonlu eleman analiz modülü ile statik ve modal analiz
yapabilir. Betonarme elemanlar›n tasar›m› için geliﬂmiﬂ ve esnek
tasar›m modülüne sahiptir. Program esnek parametrik yap›s› ile
herhangi bir deprem yönetmeli¤ine yeniden programlamaya gerek
duyulmadan, kullan›c› taraf›ndan uyarlanabilir. IntelliCAD ile
kullan›c›lar›na CAD ba¤›ms›zl›¤› sa¤lar. Son sürümü ile "pushover"
analizi yap›labilir. STRAD kolon ve kiriﬂlerin moment ve e¤rilik
diyagramlar›n› hesaplar ve çizer, eksenel kuvvetleri, kesme
etkilerini ve çift eksenli e¤ilmeleri dikkate alarak "non-linear" analiz
gerçekleﬂtirir. STRAD döﬂemeleri ve radye temelleri sonlu
elemanlar modülüyle modeller ve çözümler.

GT.STRUDL, dünyaca tan›nm›ﬂ yap›sal analiz ve tasar›m
program›d›r. Georgia Tech üniversitesi (Atlanta, ABD) taraf›ndan
geliﬂtirilmiﬂtir. Program ba¤›ms›z olarak ya da STRAD ve STEEL ile
birlikte çal›ﬂabilir. GT.STRUDL "non-linear" analiz, kablo eleman
analizi, "non-linear" statik ve dinamik analiz, "pushover" analizi,
lineer statik ve dinamik analiz, elastik "Buckling" analizi yapabilir.
4M, GT.STRUDL Europe'›n stratejik orta¤›, kuzey ve do¤u
Avrupa'daki tek da¤›t›c›s›d›r. Ayr›ca 4M GT.STRUDL'a ICAD.MENU
ve EC2/8 gibi ekler geliﬂtirir. ICAD.MENU GT.STRUDL ile bina tipi
yap›lar›n modellenmesine yard›mc› olur. EC2/8 kolon, kiriﬂ ve
perdelerin bu standarta göre tasar›mlanmas› içindir.

STRAD'›n daha ayr›nt›l› özellikleri ve k›sa tan›t›m› için www.4msa.com.tr
adresini ziraret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi
isteyebilirsiniz.

GT.STRUDL'›n daha ayr›nt›l› özellikleri ve k›sa tan›t›m› için www.4msa.com.tr
adresini ziraret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi
isteyebilirsiniz.

(*) GT.STRUDL Georgia Tech Research Corporation'›n (Atlanta, Georgia, ABD) ticari
markas› ve ürünüdür

Haber Bülteni
lteni

Haber Bü

IDEA
4M yaz›l›m setinin mimari tasar›m paketi IDEA yüksek üretkenlik
sa¤layan nesne tabanl› mimari tasar›m felsefesini binan›n 3 boyutlu
modeline mükemmel uyarlar. ‹çinde yer alan CAD motoru
IntelliCAD ve bilinen CAD standartlar› ve open DWG veri iletiﬂimi
deste¤i ile kullan›c›lar›na tam ba¤›ms›zl›k sunar. IDEA, PhotoIDEA
ve WalkIDEA bileﬂenleri ile yüksek kalitde fotogerçek görüntüler
üretir ve yüksek duyarl›kl› sanal gezintilere olanak tan›r.
IDEA, yeni sürümü IDEA v9 NG (Yeni Nesil) ile mimari nesnelerin
dinamik düzenlenmesinde s›n›rs›z güç sa¤layan yenilikçi nesne
tabanl› teknikleri tan›t›yor. ﬁimdi daha yüksek performansl›, çok
daha h›zl›, daha küçük ve daha ak›ll› DWG dosyal› rakipsiz
IntelliCAD motoru ile yeni IDEA'n›n özelliklerinden baz›lar›:

MayÈs 2006
- 2 -

FINEHVAC
FineHVAC ›s›tma, so¤utma, klima tesisat› çizimlerini ve
hesaplamalar›n› birlikte haz›rlayabilen yurdumuzdaki tek yaz›l›md›r.
Mimari çizimden ald›¤› veri ile tesisat hesaplamalar›n› ve gerekli
tüm sonuç çizimleri otomatik haz›rlar. Çizim bileﬂini ile kullan›c›ya
sezdirmeden, uyum içinde çal›ﬂan hesaplama bileﬂeni sekiz ayr›
modülden oluﬂur (›s› kayb›, ›s› kazanc›, psikrometri, tek borulu
›s›tma sistemi, iki borulu ›s›tma sistemi, döﬂemeden ›s›tma sistemi,
fan coil sistemi, ve hava kanal› sistemi). Geçti¤imiz bir y›ll›k sürede
FineHVAC'ye aﬂa¤›daki özellikler eklendi:

"copy", "move", "trim", "extend" gibi standart CAD komutlar›n›n
duvar, aç›kl›k, kiriﬂ gibi IDEA nesnelerine direkt uygulanabilmesi.
Ak›ll› tasar›m ve güncelleme için yeni, ve geliﬂtirilmiﬂ
fonksiyonlar.
Herhangi bir nesneyi yakalayabilme özelli¤i.
Sa¤ tuﬂ t›klayarak direkt güncelleyebilme.
2 ve 3 boyutlu modelin gerçek zamanl› görsel dönüﬂümü.
Tamamiyle yeni, pratik s›n›rs›z, pek çok say›da parametre (2 ve 3
boyutta aç›kl›k derecesi, foto gerçek görünüm gibi) ile yarat›lan
aç›kl›k tipleri.
Yeni nesil sanal gerçeklik WalkIDEA modülü.
Ve daha pek çoklar›.
‹ngilizce arayüzlü IDEA v9 NG'yi hemen edinebilirsiniz. Çok
yak›nda sunulacak Türkçe/‹ngilizce arayüzlü IDEA v9 NG, mevcut
kullan›c›lar›na bedelsiz sa¤lanacakt›r.
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IntelliCAD
2 ve 3 boyutlu çizim
yapan profesyonellerin
tüm
gereksinimlerini
karﬂ›layabilen IntelliCAD,
AutoCAD'in*
en
iyi
alternatifi
ve
CAD
endüstrisinin yükselen
y›ld›z› olmaya devam
ediyor. 4M-IntelliCAD iki
ayr› sürüm ile sunuluyor:
Standart sürüm tüm
yeni özelliklere ve
"Raster-Image", "X-ref"
yöneticisi, ve "Rendering" olanaklar›na sahip.
Profesyonel sürüm (4M-IntelliCAD PRO) ayr›ca OpenCASCADE
teknolojisi üstüne kurulu 3B kat› modelleme olanaklar› ve VBA
deste¤i sunuyor. 3B OpenCASCADE kat› modellerin bu sürüm
içinde yer almas›, OpenCASCADE Web sitesinde
(www.opencascade.com/customers/successmain/) bir baﬂar›
hikayesi olarak anlat›l›yor.

FineELEC
elektrik
tesisat›
hesaplamalar›n› tesisat çizimlerinden
ald›¤› veriler ile gerçekleﬂtirir. Tesisat
tasar›m bileﬂeni güçlü IntelliCAD
tabanl›d›r. FineELEC ile mimari plan,
pano plan›, da¤›t›m ﬂemas› ve kolon
ﬂemas› kolayl›kla haz›rlan›r. Yeni
sürümünde hesaplama föyleri, teknik
raporlar, keﬂif listesi, maliyetler ve
sonuç çizimler güncellenmiﬂtir.
Program yeni Avrupa standard›
HD384'e uyumlu çal›ﬂ›r.

Her bir dü¤üm noktas›nda 6 serbestlik derecesi (3 deplasman ve
3 dönme) tan›mlama olana¤›.
Kesit tasar›mc›s› ile herhangi bir kesiti tan›mlama.
Yap›n›n gerçek geometrik durumunu 3 boyutlu görüntüleyerek
modelleme s›ras›nda oluﬂabilecek hatalar› önleme olana¤›.
S›n›rs›z say›da eleman ve dü¤üm noktas› tan›mlama.
Eleman gruplar› (aﬂ›k , üst baﬂl›k , diyagonal ve benzerleri gibi)
tan›mlayarak çoklu seçim yapabilme olana¤›.
Dü¤üm noktalar›n›n deplasmanlar› ve kesit tesirleri sonuçlar›n›n
ayr› pencerelerde görüntülenmesi.
Basit aritmetik iﬂlemler için hesap makinas›.
Yeni, geliﬂmiﬂ GT.STRUDL arayüzü.

(*) AutoCAD AutoDesk ﬂirketinin ticari markas› ve ürünüdür

5 basamakl› dü¤üm numaraland›rma (12345.12345 gibi) ve 150
hesaplama sayfas› ile, pratik olarak s›n›rs›z denilebilecek proje
büyüklü¤ü.
Ayr›nt›l› çizimlerden EN 13384.01 standard›na uyumlu baca
hesaplar›.
Hava kanallar›nda birden çok hava h›z› seçene¤i.
Performansa ba¤l› olarak FCU fanlar›n›n h›zlar›n› seçme olana¤›.
Is› kazanc› hesaplar›nda mahal özelliklerinin (s›cakl›k, nem gibi)
de¤iﬂtirilebilme olana¤›.
Is› kazanc› hesaplar›nda Ashrae’nin so¤utma yükleri için
geliﬂtirdi¤i tamamen yeni RTS yöntemini kullanabilme olana¤›.

IntelliCAD'in daha ayr›nt›l› özellikleri ve k›sa tan›t›m› için www.4msa.com.tr
adresini ziraret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi
isteyebilirsiniz.

STRAD

FineHVAC'nin daha ayr›nt›l› özellikleri ve k›sa tan›t›m› için www.4msa.com.tr
adresini ziraret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi
isteyebilirsiniz.

FINEELEC

STEEL kolay kullan›m› ve Türk standartlar›n› desteklemesi nedeni
ile pazarda kabul görmeye baﬂlad›.
STEEL'in son sürümü STEEL v5 aﬂa¤›da yer alan yeni özelliklere
sahiptir:

4M May›s ay› içinde çok daha güçlü IntelliCAD 6.2'yi sunmak için
çal›ﬂmalar›na devam ediyor.

Ayr›ca tasar›m ve hesaplama bileﬂenleri aras›ndaki uyumluluk ve
iletiﬂim güçlendirildi.

IDEA'n›n daha ayr›nt›l› özellikleri ve k›sa tan›t›m› için www.4msa.com.tr adresini
ziraret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi
isteyebilirsiniz.

STEEL

STEEL'in daha ayr›nt›l› özellikleri ve k›sa tan›t›m› için www.4msa.com.tr
adresini ziraret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi
isteyebilirsiniz.

FINELIFT
FineLIFT
Avrupa
standartlar› EN 81-1 ve
EN 81-2’e
uyumlu
olarak elektromekanik
ve hidrolik asansör
projelerinin haz›rland›¤›
tasar›m arac›d›r. Tüm
tesisat çizimleri, girilen
parametrelere
göre
gerçekleﬂtirilen
hesaplamalara ba¤l›
olarak, ayr›nt›lar›yla
birlikte
otomatik
oluﬂturulur. Çizimler üzerinde parametreler arac›l›¤› ile de¤iﬂiklikler
yap›labilir ve tüm de¤iﬂiklikler çizimlere gerçek zamanl› yans›t›l›r.
FineLIFT kullan›c›ya herhangi bir asansör tesisat›n› birkaç basit
basamakla tasar›mlama olana¤› tan›r. Asansör tesisat›n›n
hesaplama sonuçlar›n› tümüyle belgeye dayal› eksiksiz haz›rlar.

STEEL'in CONNECT ve PreSTEEL modüllerinde de önemli
geliﬂmeler gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bilindi¤i gibi, CONNECT dü¤üm
noktalar›n›n birleﬂim ayr›nt›lar›n› hesaplamak ve çizmek için
kullan›l›r. PreSTEEL zengin yap› ﬂablonlar› ile 3 boyutlu bir yap›y›
elemanlar›, kesit özellikleri, yükleme durumlar› ve benzer özellikleri
ile çok h›zl› modelleyerek analiz ve tasar›ma haz›r duruma getirir.
Ayr›ca, yüksek kalitede 2 ve 3 boyutlu çizimler yarat›labilecek,
tamamiyle yeni StellPLOT modülü ürüne eklenmiﬂtir.

GT.STRUDL
STRAD betonarme yap›lar›n ileri düzey yap›sal analiz ve tasar›m›n›
yapabilen, deprem yönetmeli¤ine ve Türk Standarlar›na uyumlu,
çok geliﬂmiﬂ 3 boyutlu çizim ortam›na sahip bir programd›r. STRAD
güçlü sonlu eleman analiz modülü ile statik ve modal analiz
yapabilir. Betonarme elemanlar›n tasar›m› için geliﬂmiﬂ ve esnek
tasar›m modülüne sahiptir. Program esnek parametrik yap›s› ile
herhangi bir deprem yönetmeli¤ine yeniden programlamaya gerek
duyulmadan, kullan›c› taraf›ndan uyarlanabilir. IntelliCAD ile
kullan›c›lar›na CAD ba¤›ms›zl›¤› sa¤lar. Son sürümü ile "pushover"
analizi yap›labilir. STRAD kolon ve kiriﬂlerin moment ve e¤rilik
diyagramlar›n› hesaplar ve çizer, eksenel kuvvetleri, kesme
etkilerini ve çift eksenli e¤ilmeleri dikkate alarak "non-linear" analiz
gerçekleﬂtirir. STRAD döﬂemeleri ve radye temelleri sonlu
elemanlar modülüyle modeller ve çözümler.

GT.STRUDL, dünyaca tan›nm›ﬂ yap›sal analiz ve tasar›m
program›d›r. Georgia Tech üniversitesi (Atlanta, ABD) taraf›ndan
geliﬂtirilmiﬂtir. Program ba¤›ms›z olarak ya da STRAD ve STEEL ile
birlikte çal›ﬂabilir. GT.STRUDL "non-linear" analiz, kablo eleman
analizi, "non-linear" statik ve dinamik analiz, "pushover" analizi,
lineer statik ve dinamik analiz, elastik "Buckling" analizi yapabilir.
4M, GT.STRUDL Europe'›n stratejik orta¤›, kuzey ve do¤u
Avrupa'daki tek da¤›t›c›s›d›r. Ayr›ca 4M GT.STRUDL'a ICAD.MENU
ve EC2/8 gibi ekler geliﬂtirir. ICAD.MENU GT.STRUDL ile bina tipi
yap›lar›n modellenmesine yard›mc› olur. EC2/8 kolon, kiriﬂ ve
perdelerin bu standarta göre tasar›mlanmas› içindir.

STRAD'›n daha ayr›nt›l› özellikleri ve k›sa tan›t›m› için www.4msa.com.tr
adresini ziraret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi
isteyebilirsiniz.

GT.STRUDL'›n daha ayr›nt›l› özellikleri ve k›sa tan›t›m› için www.4msa.com.tr
adresini ziraret edebilir ya da size bir de¤erlendirme sürümü göndermemizi
isteyebilirsiniz.

(*) GT.STRUDL Georgia Tech Research Corporation'›n (Atlanta, Georgia, ABD) ticari
markas› ve ürünüdür

Haber Bülteni
lteni

Haber Bü
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Haberler, Etkinlikler

‹letiﬂim Bilgileri

4M Teknik Yaz›l›m Ltd. ﬁti.
Menderes Caddesi, 123/1 Buca,
35140 ‹ZM‹R
Tel: (232) 439 14 35, 439 14 36
Faks: (232) 448 89 77
www.4msa.com.tr

Ticari Fuarlara Kat›l›m
• 14 – 16 Nisan 2006
INELEX 2006, 5. Asansör ve Asansör
Teknolojileri Fuar›
• 03 – 07 May›s 2006
Uluslararas› Yap› 2006 ‹stanbul
• 04 – 07 May›s 2006
ISK-SODEX ‹stanbul 2006

‹STANBUL
BESA Mekanik Ltd. ﬁti.
Salim Evyapan
Fulya Mahallesi, Mehmetçik Caddesi, No: 90/1
Mecidiyeköy – ‹STANBUL
Telefon: (212) 212 71 81

Yol Gösterileri
• 11 Ekim 2006 ‹stanbul Üniversitesi,
‹nﬂaat Mühendisli¤i Bölümü
STEEL, STRAD, GT.STRUDL sunumu
• 12 Ekim 2006 Gaziantep ‹MO
STEEL, STRAD, GT.STRUDL sunumu
• 13 Ekim 2006 Kahraman Maraﬂ ‹MO
STEEL, STRAD, GT.STRUDL sunumu
• 14 Ekim 2006 Adana ‹MO
STEEL, STRAD, GT.STRUDL sunumu
• 30 Mart 2006 Bal›kkesir ‹MO
STEEL, STRAD, GT.STRUDL sunumu
Web Sitemiz www.4msa.com.tr
Yarat›c› çözümlerimiz ile ilgili broﬂürler,
demo ve de¤erlendirme sürümleri,
kullan›c› k›lavuzlar› ve di¤er ayr›nt›l› bilgi
için Web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Mühendislik kuruluﬂlar› ile iliﬂkiler
4M yaz›l›m ürünleri aﬂa¤›daki meslek
kuruluﬂlar›n›n e¤itim çal›ﬂmalar›nda
üyelerin kullan›m›na aç›kt›r:

4M yurdumuzun tüm kentlerindeki
meslek kuruluﬂlar› üyelerine ürünlerini
tan›tmaya, ve bu kuruluﬂlar›n meslek
e¤itimlerine katk›da bulunmaya haz›rd›r.
Lütfen bize ulaﬂ›n.

Fiyat Listesi

($)

CAD

• Bo¤aziçi Üniversitesi
‹nﬂaat Mühendisli¤i Bölümü
• Cumhuriyet Üniversitesi
Sivas Meslek Yüksek Okulu
• Dokuz Eylül Üniversitesi
‹nﬂaat Mühendisli¤i Bölümü
• Karadeniz Teknik Üniversitesi
Beﬂikdüzü Meslek Yüksek Okulu
• Orta Do¤u Teknik Üniversitesi
‹nﬂaat Mühendisli¤i Bölümü
Mimarl›k Bölümü

Haber B
Yeni Kimlik: 4M Teknik Yaz›l›m
Yeni Sürümler
Yeni Ürünler

IntelliCAD 6

250,00

IntelliCAD 6 PRO

450,00

Mimari
IDEA v9 NG

1.525,00

‹ZM‹R
GEREKL‹ Mimarl›k Ltd. ﬁti.
Fethi Gerekli
Mustafa Tuzcuo¤lu ‹ﬂhan›, 1473 Sokak, No:5,
Kat:3, Ofis:301 Alsancak - ‹ZM‹R
Telefon: (232) 464 49 33

KARABÜK
AFﬁIN ‹nﬂaat Ltd. ﬁti.
Güray Köse
PTT Caddesi, Vak›f ‹ﬂhan›, No:426-427, Kat:4
KARABÜK
Telefon: (370) 424 57 18

Yap›sal Analiz
STEEL

2.200,00

STRAD

2.200,00

GT.STRUDL

4.500,00

ICAD.MENU (GT.STRUDL)

350,00

Tesisat
FINE-HVAC Calc

745,00

FINE-HVAC

1.220,00

FINE-ELEC

870,00

FINE-LIFT

770,00

Not: Bir e¤itim kuruluﬂunu temsil ediyorsan›z,
lüften bize ulaﬂ›n.

4M Uluslararas› ‹letiﬂim
Turkey
www.4msa.com.tr
Greece
www.4m.gr
Bulgaria
www.4msa.bg
Germany
www.lebedos.com
Sweden-Scandinavia
www.lundgren.biz
Italy
www.asteringegneria.com
India
www.samhithaindia.com
Uruguay & South America
www.quartz.com.uy
Philippines & East Asia
www.endecinc.com

Önsöz 1, 4M Teknik Yaz›l›m 1, K›sa
Haberler 1, IDEA 2, FineHVAC 2,
FineELEC
2,
FineLIFT
2,
IntelliCAD 3, STRAD 3, STEEL 3,
GT.STRUDL 3, Haberler, Etkinlikler
4, Fiyat Listesi 4.

4M Software grubunun yeni üyesi 4M
Teknik Yaz›l›m Ltd. ﬁti.'ni (‹zmir)
duyurmaktan
mutluyuz.
Grubun
bilgisayar destekli tasar›m motoru,
mimari tasar›m ve tesisat hesaplama
ve tasar›m yaz›l›mlar› geliﬂtiren ﬂirketi
4M Advanced Technical Software
Systems (Atina) ve inﬂaat mühendisli¤i
yaz›l›mlar› geliﬂtiren ﬂirketi 4M-VK
(Atina) yan›s›ra bu genç ve dinamik
üye
bina
tasar›m
yaz›l›mlar›
konusunda dünya markas› olma
yolundaki
4M
yaz›l›m
setinin
yerelleﬂtirilmesi
sorumlulu¤unu
üstlendi.

KL‹MASAN Ltd. ﬁti.
Cevdet Tüzün
Fulya Mahallesi, Ayﬂecik Sokak, No:29/A,
Murat Apt. Mecidiyeköy - ‹STANBUL
Telefon: (212) 211 19 20

SULH‹ BAﬁARAN Taﬂ›mac›l›k ve Tic. Ltd. ﬁti.
Atila Y›lmaz
‹pekciler Mahallesi, Ç›raklar Caddesi, No:1
Tire – ‹ZM‹R
Telefon: (232) 512 10 48

SayÈ 3 – MayÈs 2006

Ö NSÖZ

GEREKL‹ Mimarl›k Ltd. ﬁti.
Fethi Gerekli
Selçuk Sokak, No:5/2 Bebek – ‹STANBUL
Telefon: (212) 263 84 81, 263 84 82

MMO ‹zmir ﬁubesi
‹MO Eskiﬂehir ﬁubesi

Üniversiteler ile iﬂbirlikleri
4M yaz›l›m ürünleri aﬂa¤›daki e¤itim
kuruluﬂlar›nda
ö¤rencilerin
ve
akademisyenlerin kullan›m›na aç›kt›r:

Haber Bülteni
ülteni

4M-IntelliCAD, IDEA, FINE, STRAD ve
STEEL yeni sürümleri ile
iﬂ
süreçlerinize
ﬂimdiye
kadar
oldu¤undan çok daha fazla de¤er
katmaya haz›rlar.

4M Teknik Yaz›lim, yeni kimli¤i ve eskisinden güçlü potansiyeli ile 4M yaz›l›m
setinin geliﬂen, yenilenen, ve yepyeni ürünlerini bina tasar›m süreçlerinde
mimar ve mühendislerin hizmetine sunmaya devam ediyor. Etkileyici son
geliﬂmelerden baz›lar›:
IDEA 9 NG (Yeni Nesil) ﬂimdi yenilikçi nesne tabanl› teknikler ve mimari
sentez s›ras›nda s›n›rs›z güç sa¤lamak için çok daha geliﬂmiﬂ bir bilgisayar
destekli tasar›m (CAD) motoru sunuyor.
STEEL ve STRAD yeni sürümleri ürünlerin arayüz ve hesaplama
motorlar›n› güçlendiren önemli yeni özellikler içeriyor. Kesit tasar›mc›s›,
yeni "rendering" olanaklar›, "push over" analizi, sonlu eleman analiz modeli
yarat›c›s›, bunlardan sadece birkaç›.
FINE ailesine, elektromekanik ve hidrolik
asansör tesisat› tasar›m ve hesaplama
arac› FineLIFT eklendi.
FineHVAC hesaplama bileﬂeni yenilendi.
FineELEC HD384 standart›na göre yeniden
düzenlendi.

KÈsa Haberler
4M'nin
CAD
motoru
4MIntelliCAD v5 ile güçlendirilmiﬂ yeni
IDEA 9 NG fiyat›n› hala rakiplerinin
üçte biri düzeyinde koruyor.
IntelliCAD ile sa¤lanan CAD
ba¤›ms›zl›¤› IDEA, FINE, STRAD ve
STEEL kullan›c›lar›na özel avantajlar
sa¤l›yor.
‹nﬂaat sektöründe artan çelik
yap› oran› STEEL yaz›l›m›na
duyulan gereksinimi do¤ruluyor.
FineHVAC yenilenen hesaplama
bileﬂeni ile ›s›tma, so¤utma, klima
prejelerinde tesisat mühendisinin
performans›n› artt›rmay› sürdürüyor.
Mühendislik
kuruluﬂlar›
üyelerine ürünlerimizi tan›tmay›
sürdürüyoruz. Haber verin, sizinle
de ﬂehrinizde tan›ﬂal›m.

