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 Section Designer در مقاطع ديوار برشی تعريف نحوه 
    

 زير مراحل )General Reinforcing Pier Section( به روش عمومی ETABS ر در نرم افزابرای تعريف مقاطع ديوارهای برشی   
  :درا انجام دهي

  
را  Define Pier Section for Checking و سپس گزينه Shear Wall Design گزينه Design از منوی ETABSدر نرم افزار  •

  .نمايان خواهد شد پنجره زير. انتخاب نماييد

  
  

  .نماييد تا پنجره زير ظاهر گردد را کليک Add Pier Section همانند شکل باال دکمه Pier Sectionدر پنجره  •
   

  
  

  دتعيين نمايي درپنجره ظاهر شده نام ديوار و متريال ديوار را •
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 مورد نظر را انتخاب و سپس Pier سپس طبقه و را انتخاب نماييد، Start from Existing Wall Pier گزينه Add Pierدر قسمت  •
 در اينصورت پنجره. برشی بصورت اتوماتيک توسط برنامه توليد گردد را فشار دهيد تا مقطع ديوار Section Designerدکمه 

Section Designer يا همان) CSISD (بصورت شکل زير ظاهر خواهد گرديد.  
   

  
  

توسط نرم افزار بصورت يکپارچه است و نميتوان بر ميلگردهای مقطع در  ای که وجود دارد اين است که مقطع ترسيم شدهمسئله 
 اينحالت تشخيص ستونها و ديوارها برای نرم افزار ستونهای انتهايی و نيز ديوار، بصورت مجزا کنترل داشت از طرف ديگر در قسمت

ETABS MATE ترسيم  ين منظور ميبايست به کمک شکل مقطع ترسيم شده توسط نرم افزار مقطع جديدیبه ا .نيز غير ممکن است
و کليک کردن روی رئوس مقطع قبلی همانگونه که در شکل  برای انجام اين کار توسط ابزار ترسيم چندضلعی با آيکون. نماييد

ابزار رسم  البته برای ترسيم مستطيل ها از. را روی همان شکل قبلی ترسيم نماييد C و B و Aمستطيل  زير مشاهده ميگردد، سه
است و ويرايشهای بعدی مقطع  ترسيم مقطع ديوارهای برشی به اين روش بسيار ساده. هم ميتوان استفاده نمود مستطيل با آيکون

  .را نيز بسيار آسان مينمايد
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 منظور برای اين. ميبايست ابتدا مقطع اوليه را حذف نمود با توجه به اينکه در زير اين سه مستطيل، چند ضلعی قبلی هنوز وجود دارد،        
د      روی صفحه کليد را فشار داده و پايين نگه داريد، سپس روی             Ctrl دکمه   ر       . مقطع ترسيم شده کليک نمايي د شکل زي پنجره ای همانن

ين شکل ترسيم       با توجه به اينکه. آن نام اشکالی که روی هم قرار گرفته اند درج گرديده است          ظاهر خواهد شد که در     ه، اول مقطع اولي
ا استفاده از ک      Polygon 1 از ليست ظاهر شده  . خواهد بود Polygon 1 شده ميباشد بنابراين نام آن د و ب د را انتخاب نمايي  Delete لي

  .حذف نماييدآنرا 
   

  
  

يلهای ترسيم برای اين منظور روی تک تک مستط. مختلف مقطع را انجام دهيد حال براحتی ميتوانيد جزئيات ميلگردگذاری قسمتهای
  .راست کليک نماييد تا پنجره ای همانند شکل زير ظاهر گردد شده
  
   

  
  

ه          .را کليک نماييد   OK د و دکمه  قرار دهي  Yes را روی گزينه   Reinforcing در اين پنجره پارامتر    با انجام اين امر مشخص نموده ايد ک
  .بعبارت ديگر مسلح ميباشد شکل ترسيم شده دارای ميلگرد و يا

ه         . نماييد حال ميبايست جزئيات ميلگردگذاری مقطع را مشخص   ار لب ردن روی خط خاکستری در کن ا راست کليک ک برای اين منظور ب
   .هر شکل و يا روی خود آرماتورهای لبه ای پنجره ای بصورت زير ظاهر ميگردد های

حتما از  برای تعيين ميلگردها. بين ميلگردها و نيز کاور ميلگردها را تعيين نماييد       از طريق اين پنجره ميتوانيد شماره ميلگردها، فاصله       
د dميلگردهايی که با  ي  .  مشخص شده اند استفاده نمايي ه   نپس از تعي ات، گزين ز انتخاب   Apply to All Edge جزئي د   را ني د و کلي  نمايي

ok برای آرماتورگذاری کل لبه های شکل اعمال گردد را فشار دهيد تا تنظيمات انجام شده.  
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وار     از             برای حذف ميلگردهای لبه ای ديوار که در ضخامت دي د و در پنجره ب ورد نظر راست کليک نمايي ه م اال روی لب د ب هستند، مانن
  .وارد نماييد تا اين ميلگردها مانند شکل زير حذف گردند مقداری بيشتر از ضخامت ديوار Bar Spacing ی مقداربرا  شده

   
ر        د شکل زي ز مانن د         سپس برای تعيين آرماتورهای گوشه ني ا کليک نمايي ر است   ( روی گوشه مستطيل خاکستری رنگ آرماتوره بهت

ور ه  بمنظ شتر کلي ی بي اموش نم  snap راحت ا را خ پس روی ه د و س د    ايي ک نمايي ا کلي ه ه ی از گوش ين  . ) يک ره تعي ت پنج در اينحال
ه  در اين پنجره شماره ميلگردهای گوشه را تعيين. مانند شکل زير ظاهر ميگردد آرماتورهای گوشه  Apply to نماييد و با انتخاب گزين

All Corner فشردن کليد و ok مال نماييدمستطيل اع اين جزئيات را به تمامی گوشه های.   
   

  
   

عات کليک نماييد تا اين اطال Done روی کليد Section Designer شده در پس از تعيين جزئيات آرماتور بندی کليه اشکال ترسيم
   .ذخيره گردند

   

  

 
 

Official Web Site:  
             www.farasaeg.ir 

  

Email Address:  
            info@ farasaeg.ir 
            etabsmate@gmail.com 
 
 

  
  
  


