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  پيكربندي نحوه محاسبه طول همپوشاني و طول مهاري  
خواهيم پرداخت و نحوه  ETABS MATEتوسط نرم افزار اين مقاله به نحوه محاسبه طول مهاري و طول همپوشاني ميلگردها در      

براي پيكربندي نحوه محاسبه طولهـاي مهـاري و طولهـاي     ابتدا .خواهيم نمودپييكربندي پارامترهاي موجود در اين قسمت را بررسي 
يمـات طـول مهـاري    ظرا انتخاب نماييد تا پنجـره تن  Overlap and Anchor Lengthگزينه  Defineهمپوشاني ميلگردها از منوي 

  .همانند تصوير زير نمايان گردد
  

  
  

 :يد بوددر اين پنجره شما با دو انتخاب مواجه خواه

 Software Calculated Overlap Multiplier  : براساس ضرايب محاسباتي نرم افزارمحاسبه طول همپوشاني  

 User Defined Overlap Multiplier  : تعيين شده بوسيله كاربرب براساس ضرايمحاسبه طول همپوشاني  
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  : خواهيم پرداختمختلف اينجا به توضيح اين دو روش  درما 

 Software Calculated Overlap Multiplier  

ضرايب محاسبه  Software Overlap Calculation Parametersدر اين حالت نرم افزار بر اساس تنظيمات انجام شده در قسمت 
  .مشخص شده، بدسـت مـي آورد و از آنهـا بـراي طراحيهـاي خـود اسـتفاده مينمايـد        طول مهاري و طول وصله را براساس روابط 

انجـام  بوسيله كاربر Software Overlap Calculation Parametersدر اين حالت پيكربندي نحوه محاسبه ضرايب توسط قسمت 
 Defineتوسط منوي نرم افزار خصوصيات مصالح را بصورت خودكار از فايل سازه استخراج مينمايد كه اين مشخصات . خواهد شد

ايـن  . قابل ويرايش ميباشد و بقيه پارامترها توسط كـاربر براحتـي قابـل پيكربنـدي ميباشـند      Define Material Propertiesگزينه 
همانگونه كه در تصوير باال مشاهده  1392در سال  نتشار يافتها 9صيه شده در مبحث براساس مقادير تو پارامترها بصورت پيش فرض

  .ميگردد، تنظيم شده اند و كاربر نيز براحتي ميتواند آنها را مطابق نظر خود ويرايش نمايد

User Defined Overlap Multiplier    

است، محاسبه طـول مهـاري و طـول     در اين حالت نرم افزار بر اساس ضرايبي كه كاربر براي بدست آوردن طول وصله تعيين كرده
در اين حالت كاربر ميبايست ضرايب محاسبه طول وصله را در قالب شش پارامتر براي قطرهاي مختلف و  .وصله را انجام خواهد داد

   .موقعيتهاي مختلف همانطور كه در شكل باال مشاهده ميگردد، تعين نمايد

  

در كاربر قادر خواهد بود نسبت طول مهاري به طول وصله را  Overlap Length / Anchor Length Ratioهمچنين بوسيله پارامتر 
  .تنظيم شده است 1.3اين پارامتر بصورت پيش فرض روي عدد . تعيين نمايدهر دو روش 

. گرد كردن طولهاي وصله همپوشاني ميباشد تعيين كننده نحوهميباشد كه  Rebar Overlap Length Rounding Stepديگر پارامتر 
ول طول وصله با گامهاي پنج سـانتيمتري  ااين معنا ميباشد كه جدتنظيم شده است و به  5پارامتر بصورت پيش فرض روي مقدار اين 

 سـانتيمتر  105 عدد نرم افزار آنرا به ست آيد،دسانتيمتر ب 102 مقدار ديگر در صورتيكه طول محاسباتي وصله مثالبعبارت . ارائه شود
  .گرد خواهد نمود

  روش باال و انجام تنظيمات الزمه، پس از انتخاب يكي از دو

تغييرات اعمال خواهد شد و عـالوه بـر آن جـدول     Apply Changes and Rebuild Overlap Length Tableبا فشردن دكمه  

طول وصله براي تمامي سايزهاي ميلگردي و موقعيتهاي مختلف ميلگردها بازسازي ميگردد كه همانگونه كه در تصوير بـاال مشـاهده   

  .ميگردد در پايين پنجره مذكور قابل رويت خواهد بود
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كاربر قادر خواهد بود كه اين تنظيمات را ذخيره نمايد تا در پروژه هاي بعـدي نيـازي بـه     Configuration settingsتوسط منوي  

  .تنظيم مجدد آنها نداشته باشد

   
  :نكته بسيار مهم

ذخيره شوند، نـرم افـزار در اجراهـاي بعـدي بصـورت       Custom Configurationتوجه شود كه درصورتيكه اين تنظيمات بعنوان 

بنـابراين تنهـا در   . باال خواهد آمد و از اين تنظيمات ذخيره شده براي محاسبات خود استفاده خواهـد نمـود  خودكار با اين تنظيمات 

  .ذخيره نماييد Custom Configurationصورتيكه مطمئن هستيد تمامي پارامترها درست تنظيم شده اند آنها را بعنوان 

  .استفاده نماييد AutoCADراي ارسال جدول طولهاي وصله به نرم افزار موجود در اين پنجره ميتوانيد ب Exportهمچنين از منوي 

   
ميتوانيد همواره  Ctrl+Lو يا فشردن  Rebar Overlap Tableدر پنجره اصلي نرم افزار و گزينه  Reportعالوه بر آن توسط منوي 

  .به جدول طولهاي وصله بصورت زير دسترسي داشته باشيد
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