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ETABS MATE  نام اثر:  راهنماي نرم افزار
Persian 570 :نسخه راهنما

تاریخ بازنگري:    یازده مهرماه  1400 
تهییه کننده:    گروه مهندسین فراسا 

مالک اثر:    گروه مهندسین  فراسا 

ایی  کلیه  ناـس ماره ـش وراي عالی انفورماتیک 204933 حقوق این اثر طبق ـش ماره از ـش ور و نیز ـش مار  10/ 1000 کـش ه و ـش

دیجیتال وزارت فرهنگ و   اطالعات و رسـانه هايثبت شـده در مرکز توسـعه فناوري   8-04338- 032638شـناسـنامه  

 .اثر میباشد ارشاد اسالمی، تحت پوشش قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان
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   مقدمه
 

فعالیـت مینماینـد همـواره در طراحـی جزئیـات آرماتوربنـدي سـازه هـاي بتنـی  مهندسانی که در زمینه طراحـی سـازه 

ا   مشـکالت زیـادي مواجـه هسـتند چـرا کـه انجـام ایـن مراحـل، فرآینـدي اسـت بسـیار و ترسیم نقشه هاي اجرایی آنها ـب

زمانگیر و خسته کننده که احتمال بروز خطاهـاي انسـانی نیـز بعلـت کثـرت خروجیهـا و حالتهـاي ممکنـه، همـواره وجـود 

ه دقـت و زمـان بیشـتري احتیـاج خواهـدارد. از طرف دیگر در بسیاري از سازه د داشـت چـرا کـه ها انجـام ایـن فراینـد ـب

  د.دل سازه، بطور همزمان انجام پذیرطراحی جزئیات المانهاي پروژه میبایست براساس خروجیهاي چندین م

ا کـاربر بتوانـد جزئیـات آرماتوربنـدي سـاختمانهاي    االترین سـطح تعامـل ـب از اینرو ایده سـاخت نـرم افـزاري کـه در ـب

ه مـرور شـکل گرفـت. در نهایـت ایـن ایـده و نیـز تجربیـات بتنی را بصورت خودکار و با بیشترین دقت محاسـبه  نمایـد، ـب

هاي مختلــف و تولیــد نــرم افزارهــاي تخصصــی صــنعت ســاختمان و نیــز طراحــی ســازه  هايســالهاي متمــادي در زمینــه

ا محـیط اي، منجر به طراحـی نـرم افـزاري کـامال مسـتقل، حرفـههاي اجزاي محدود سازهبرنامه اي، هوشـمند و قدرتمنـد ـب

هاي گرافیکــی بســیار منعطــف، کــاربردي و کــاربر پســند بمنظــور طراحــی جزئیــات آرماتوربنــدي، متــره و ترســیم نقشــه

 .اجرایی سازه گردید که نتیجه آن پیش روي شما قرار گرفته است
 

     ETABS MATE  ورت کامال حرفه احت بـص تقل و بدون هیچ محدودیتی در تعداد و نام المانها، تعداد طبقات و مـس اي و مـس

ه ،پروژه یم نقـش به جزییات و ترـس یار باال فرآیند محاـس رعتی بـس اند و با دقت و ـس ري از ثانیه به انجام میرـس هاي اجرایی را در کـس

ده در محیط  به ـش ه  کیگرافیعالوه بر نمایش جزییات محاـس یار با کیفیتی را با فرمت  و قابل ویرایش خود، نقـش هاي اجرایی بـس

از یک ســو و محیط   ETABS MATEاي و منحصــر بفرد  بلیتهاي حرفهقا .ارائه مینماید AutoCAD افزارترســیمات معمول نرم

افزار هم مورد  با امکان تعامل بســیار باال با کاربران از ســوي دیگر، باعث شــده اســت تا نرم  آن گرافیکی جذاب و کاربرپســند 

در پهنه   نیزدر کشور عزیزمان ایران و ،  مهندـسین جوان  هماـستفاده و اـستقبال ـشرکتهاي مـشاوره بزرگ و مهندـسین پیش کـسوت و 

روژه با مقیاســهاي کوچک تا متوســط و صــدها ســازه با قرار بگیرد و در فرآیند طراحی هزاران پ دیگروســیعی از کشــورهاي  

 .  موفق بکار گرفته شود بصورت کامالً ،مقیاسهاي بزرگ تا بسیار بزرگ و پیچیده با متراژهاي باالي یکصد هزار متر مربع
 

طراحی جزئیات سادگی، راحتی و سرعت انجام محاسبات مربوط به     ETABS MATEافزارسیاست کلی برنامه نویسان نرم      

اي طراحی شده است که کلیه مهندسانی که با  افزار بگونهنرم  هاي بتنی میباشد. به این منظور محیط گرافیکیمیلگرد گذاري سازه 

مثل افزارهایی  نرم   AutoCADو    ETABS  نرم  ابزارها و محیط گرافیکی  با  بتوانند  به راحتی  برقرار آشنایی دارند،  افزار ارتباط 

افزار در مدت زمان کوتاهی به تبحر الزم  کنندگان از این نرم افزار بسیار آسان خواهد بود و استفادهنمایند. بنابراین یادگیري نرم 

  برسانند دست خواهند یافت و خواهند توانست طراحی جزئیات آرماتوربندي یک سازه بتنی بزرگ را تنها در چند دقیقه به اتمام 

 براي انجام اموري مهمتر ذخیره نمایند. ادي را ي زیو روزها و ساعتها



 
 

  
    

ETABS MATE Help – FARASA Engineering Group 

PAGE 3 
 

Document No. 21071421 

© Copyright 2012-2021        |      All Rights Reserved for FARASA Engineering Group 
ETABS MATE Help  

 
 

 

  ETABS MATE محیط نرم افزار   آشنایی با
  

    

ا نـرم افزارهـایی  تـاطراحـی شـده اسـت بسیار کاربر پسند بگونه اي  ETABS MATE افزار نرم محیط  کلیـه مهندسـانی کـه ـب

ــرم افــزار ارتبــاط برقــرار آشــنایی دارنــد، بــه راحتــی بتواننــد بــا  AutoCAD و ETABSمثــل  ابزارهــا و محــیط گرافیکــی ن

 تصویر زیر قسمتهاي اصلی نرم افزار مشخص شده است. در  نمایند.

 

 
 
ه تمـامی قسـمتهاي نرم  افزار  نرمحیط گرافیکی  م افـزار بصورتی بسیار کاربرپسـند طراحـی شـده اسـت تـا دسترسـی کـاربران ـب

ه ایـن منظـور  االي نـرم افـزار یکسـري پانلبراحتی امکان پذیر باشـد. ـب زار ـب ر منـوي اصـلی و نـوار اـب هـاي بسـیار عـالوه ـب

ه المانهـا و یـا کاربردي نیز در سمت چپ محیط گرافیکی اصلی نرم افزار تعبیه شـده اسـت کـه کـاربر از طریـق آنهـا بتوانـد ـب

 اشته باشد.افزار به آنها نیاز دارد براحتی دسترسی دجزییاتی از سازه که در محیط گرافیکی نرم
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 افزار باالی نرماصلی نوار ابزار 

 
برخـی نیـز  و    خواهـد شـدکـه در طـول اسـتفاده از برنامـه توسـط کـاربران زیـاد اسـتفاده  برخی از دستورات و ابزارهایی  

ا سـرعت بیشـتر بتواننـد اصلی  دستورات مهم در نوار ابزار   االیی نـرم افـزار قـرار داده شـده اسـت تـا کـاربران براحتـی و ـب ـب

 به انجام برسانند.  مدیریت و پروژه خود را 
 

 

 
 

 
 

 

 دستورات موجود در این نوار ابزار توضیح داده خواهند شد.ابزارها و در اینجا 
 

 

 )  +  کلید میانبر   (  ایجاد یک پروژه جدید 

 ) +  کلید میانبر  (  ذخیره شده است EMCو با پسوند  ETABS MATE افزارباز کردن یک پروژه که با فرمت نرم  
 )  +  کلید میانبر   (     در محل مورد نظر  EMCو با پسوند  ETABS MATE افزار ذخیره کردن پروژه با فرمت نرم  

 

 )  +  کلید میانبر   (     به داخل نرم افزار  e2kایمپورت فایل متنی مدل ایتبس با فرمت  

 )  +  کلید میانبر   (    RTF, XML, MDB, ACCDBبا یکی از فرمتهاي نتایج طراحی فریم سازه اول ایمپورت فایل  

     RTF, XML, MDB, ACCDBایمپورت فایل دوم، سوم،... نتایج طراحی فریم سازه با یکی از فرمتهاي   

 )+  کلید میانبر   (  XML, MDB, ACCDBTXT , ایمپورت فایل اول نتایج طراحی دیوارهاي برشی با یکی از فرمتهاي 

 

 )  +   کلید میانبر   (      افزار به چاپگر گرافیکی نرمدر محیط ترسیم شده انتقال جزییات سازه  

 

 )  کلید میانبر  (    هاي اجرایی فریم سازه شامل ستونها و جزییات تیرها در پالن با فرمت اتوکدترسیم نقشه 

 )  +  کلید میانبر  (      هاي اجرایی جزییات تیرها بصورت پروفیل طولی با فرمت اتوکدترسیم نقشه 

 ) کلید میانبر   (   هاي اجرایی جزییات دیوارهاي برشی با فرمت اتوکد ترسیم نقشه 

N Ctrl 

O Ctrl 

S Ctrl 

T Ctrl 

D Ctrl 

H Ctrl 

P Ctrl 

F3 

F3 Ctrl 

F4 
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 )  +  کلید میانبر  (    حرکت به طبقه یا یک سطح باالتر در سطوح ارتفاعی سازه 

 )  +  کلید میانبر  (  ارتفاعی سازهتر در سطوح حرکت به طبقه یا یک سطح پایین 
 

 حرکت به سطح ارتفاعی یا طبقه دلخواه از میان سطوح ارتفاعی سازه 
 

 ) کلید میانبر  (   سازه اي شامل محاسبه جزییات آرماتوربندي تیرها، ستونها و دیوارهاي برشی  ییاتطراحی جز 
 

 )  +  کلید میانبر  (افزارسازه توسط ماوس در محیط گرافیکی نرم  جابجا کردن  

 )  +   کلید میانبر   (  قابل مشاهده باشدافزار  اي که تمامی سازه در محیط گرافیکی نرمزوم کردن روي سازه بگونه 

 )  +  کلید میانبر   (        زوم کردن روي محدوده خاصی از سازه بوسیله ترسیم مستطیل روي محدوده مورد نظر 

 )  +  کلید میانبر   (  افزار بازگشت به حالت قبلی  زوم یا موقعیت قبلی سازه در محیط گرافیکی نرم 
 ) +  کلید میانبر   (     افزار اي سازه در محیط گرافیکی نرمبزرگنمایی و زوم مرحله 

 ) +  کلید میانبر   (افزار اي سازه در محیط گرافیکی نرم کوچک نمایی و زوم مرحله 

 افزار محیط گرافیکی نرمتعیین بزرگنمایی و زوم سازه در  

 

 )  +  کلید میانبر  (     افزار ها در محیط گرافیکی نرمافزایش سایز فونت نوشته 

 )  +  کلید میانبر  (     افزارها در محیط گرافیکی نرمکاهش سایز فونت نوشته 
 

 افزار ها در محیط گرافیکی نرمتعیین سایز فونت نوشته 

 

 افزار توسط ماوس در محیط گرافیکی نرم ي سازهابزار انتخاب تکی المانها 

 انتخاب تمام المانهاي تیري سازه در تمام طبقات 

 انتخاب تمام المانهاي تیري سازه در طبقه فعال 

 خارج نمودن تمامی المانهاي انتخاب شده از حالت انتخاب  

 

 افزار قسمتهاي مختلف نرم افزار و یا انتخاب تم رنگی نرم پیکربندي رنگها در  

Q Ctrl 

A Ctrl 

F2 

M Ctrl 

E Ctrl 

W Ctrl 

B Ctrl 

I Ctrl 

U Ctrl 

K Ctrl 

J Ctrl 
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   Object Displayپانل 

  
افزار طراحی شده است که در اینجا به  در محیط گرافیکی نرم  بمنظور کنترل نحوه مشاهده جزییات سازه  Object Displayپانل  

 . توضیح آیتمهاي موجود در این پانل خواهیم پرداخت
 

  

 : عباتند ازپانل این آیتمهاي موجود در 

  
Display Beam Objects 

 . افزار قابل مشاهده خواهند بود سازه در محیط گرافیکی نرمي تیر فعال باشد، المانهايدر صورتی که این گزینه  

  
Display Column Objects 

 . افزار قابل مشاهده خواهند بودگرافیکی نرمسازه در محیط  ستونی فعال باشد، المانهايدر صورتی که این گزینه 

  
Display Shear Wall 

 . افزار قابل مشاهده خواهند بودسازه در محیط گرافیکی نرم دیواري فعال باشد، المانهايدر صورتی که این گزینه 

  
Display Floor Direction 

 روي پالن نمایش داده خواهند شد.در صورتی که این گزینه انتخاب گردد عالمت جهت تیرچه هاي سقف 

  
Display Grid Line 

 مشاهده خواهند گردید. ETABSتعریف شده در نرم افزار  گریددر صورتی که این گزینه انتخاب گردد خطوط  

  
Display Axis Bubble 

 بصورت حباب نمایش داده خواهد شد.  Grid Lineدر صورتی که این گزینه انتخاب گردد عنوان هر 

  
Display Additional Rebar 

 در صورتی که این گزینه انتخاب گردد عنوان میلگردهاي تقویت با طول محاسبه شده بر روي تیرها نمایش داده خواهد شد. 
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 Layer Displayپانل 

 
   

در محیط  اي  المانهاي سازهاي و طراحی  بمنظور کنترل جزییات سازه  Layer Displayپانل 

افزار طراحی شــده اســت که در اینجا به توضــیح آیتمهاي موجود در این پانل  گرافیکی نرم

  .خواهیم پرداخت

یار مهم نرم متهاي بـس ازهاین پانل از قـس یاري اطالعات ـس ط آن به بـس د که توـس اي  افزار میباـش

اهده این  ت و عالوه بر مـش ی خواهید داـش ترـس یاري از موارد    ،جزییاتپروژه خود دـس در بـس

قادر به ویرایش جزییات طراحی ـشده توـسط نرم افزار نیز خواهید بود که بواـسطه آن میتوانید 

 هاي اجرایی جزییات مورد نطر خود را اعمال نمایید.قبل از تولید نقشه

 

  

 عبارتند از: پانل  این آیتمهاي موجود در
  

Beam Label - Length 
 در محیط گرافیکی نرم افزار نمایان میگردد.تیر افزار ایتبس و طول آیتم نام اختصاص داده شده به المانهاي تیري در نرم توسط این  

 

شایان ذکر است، در این الیه با راست کلیک کردن روي هر تیر رابط 

کاربري مشاهده اطالعات هندسی و موقعیتی تیر انتخاب شده نمایان  

 خواهد شد. 

 
 

  
Beam Type - Section 

 در محیط گرافیکی نرم افزار نمایان میگردد. نام سکشن تیر در پایین هرتیر در باال و تیري اختصاص داده شده  تیپتوسط این آیتم 

 

با راست کلیک کردن روي هر تیر  این الیه  شایان ذکر است، در 

رابط کاربري مشاهده اطالعات و ویرایش جزییات آرماتوربندي تیر 

 انتخاب شده نمایان خواهد شد. 
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Floor – Deck Rib Details 
 

ریبها در سقفهاي تیرچه بلوك ترسیم میگردند و عالوه بر آن نام مقطع سقف، بزرگترین طول تیرچه و تعداد ریبها توسط این آیتم  

 در محیط گرافیکی نرم افزار نمایان میگردد.نیز 

 

ـشایان ذکر اـست که تنظیمات مربوط به نحوه محاـسبه تعداد و 

قف تیرچه و بلوك از طریق منوي   یم ریبها ـس و  Defineترـس

قابل ویرایش   Deck Ribs Drawings Parametersنهگزی

 و پیکربندي میباشد.
 
 

 
 

Floor Loading Details 
 

در محیط گرافیکی نرم افزار نمایان میگردد. کنترل بارهاي اعمال شده توسط این کلیه بارهاي اعمال شده به سقفها  توسط این آیتم  

بارهاي وارد   اینکه تمامی  به  با توجه  شده را بصورت گزینه 

به شما    را  یکجا نشان میدهد میتواند کمک بسیار چشمگیري

 در جهت جلوگیري از اشتباه در اعمال بارها بنماید. 

شایان ذکر است که بارهاي سقف فقط درصورتی در نرم افزار  

بارهاي مرده و زنده بصورت جداگانه در   میشود که  خوانده 

استفاده  Load Patternافزار ایتبس وارد شده باشند و از  نرم 

 نشده باشد. 

 
 

Flexural Reinforcing Area 
 

این جزییات در محیط گرافیکی نرم افزار نمایان میگردد.  مساحت فوالد خمشی طراحی شده توسط ایتبس براي تیرها  توسط این آیتم  

تمامی   از  شده  انولوپ  خمشی  فوالد  مساحت  فایلهاي  شامل 

طراحی ایمپورت شده براي ابتدا، وسط و انتهاي تیر در موقعیتهاي  

  باال و پایین تیر میباشد.

 
شایان ذکر است، در این الیه با راست کلیک کردن روي هر تیر  

رابط کاربري مشاهده اطالعات و ویرایش جزییات آرماتوربندي 

 تیر انتخاب شده نمایان خواهد شد. 
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Wall - Pier Information 

 

این اطالعات در محیط گرافیکی نرم افزار نمایان میگردد.  بسیاري اطالعات کاربردي و مفید در مورد دیوارهاي برشی  توسط این آیتم  

به  مورد نیاز  شامل: نام پایر، نام سکشن، نسبت ظرفیت

طول  موجودظرفیت   نیاز،  مورد  برشی  فوالد  میزان   ،

زیمم  کتنش فشاري ماالمان مرزي، نوع المان مرزي و  

 در مقطع دیوار میباشد.

با توجه به اینکه کلیه این اطالعات بصورت یکجا روي 

دیوارها درج میگردد، این الیه بسیار کاربردي بوده و  

عالوه برآن در این الیه با کلیک روي هر دیوار رابط 

کاربري مشاهده و ویرایش جزییات دیوار انتخاب شده 

 ان خواهد شد. براي تمامی طبقات نمای

 
 

Wall - Pier Information 
 

در محیط گرافیکی نرم افزار نمایان میگردد. این اطالعات شامل: بسیاري اطالعات کاربردي و مفید در مورد ستونها توسط این آیتم   

خمشی مورد نیاز به ظرفیت -فشاري  تیپ ستون، نسبت ظرفیت

نیاز،   مورد  برشی  فوالد  میزان  مقطع،  مقطع  موجود  نام 

اختصاص یافته به ستون، ابعاد ستون، میلگردهاي تعریف شده  

در مقطع، مساحت فوالد موجود در مقطع و درصد فوالد مقطع  

میباشد. همانگونه که در تصویر مالحظه میگردد، درصورتیکه 

ظرفیت موجود -فشاري  نسبت  ظرفیت  به  نیاز  مورد  خمشی 

باشد پارامتر   از یک  بیشتر  نشان با ر  PMM مقطع  نگ قرمز 

داده میشود تا کاربر براحتی ستونهایی که ظرفیت کافی ندارند 

 را تشخیص دهد. 

 
Typical Longitudinal Rebar 

 

محیط گرافیکی  افزار و یا کاربر بر روي تیرها و درجزییات میلگردهاي سراسري اختصاص یافته به تیرها توسط نرمتوسط این آیتم  

  نرم افزار نمایان میگردد.

 
تیرها  به  یافته  اختصاص  سراسري  میلگردهاي  که  است  ذکر  شایان 

قابل   Define Beam Type Sectionگزینه     Defineتوسط منوي  

 ویرایش میباشد. 
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Shear – Torsion Ties 

 

 

 . محیط گرافیکی نرم افزار نمایان میگردد بر روي تیرها و در عرضی ویا همان خاموتهاجزییات میلگردهاي توسط این آیتم  

باال عبارتند از: تیپ تیر،  ردیف  این جزییات بترتیب و از  

میزان  ،  s/tA  یا همان   میزان فوالد عرضی ناشی از پیچش

در باالي تیر    s/vA  یا همان   فوالد عرضی ناشی از خمش

تیرها در  و نهایتا جزییات خاموت درنظر گرفته شده براي  

 . هاتیر در پایین موقعیتهاي اول، وسط و انتها

همانگونه که در تصویر مشاهده میگردد برخی از خاموتها  

اند و به این معنا میباشد که میزان  با رنگ قرمز درج شده

شده  حداقل  خاموت   گرفته  برنامه  درنظر  براساس  توسط 

در موقعیت    ،آیین نامه و یا توسط کاربر براي مقطع تیري

محاسبه شده توسط    s/ts+2A/vAمذکور کمتر از میزان  

محاسبه شده فوالد عرضی توسط ایتبس   نافزار مجبور شده است تا خاموت مورد نیاز که جوابگوي میزاایتبس میباشد و درنتیجه نرم

باشد و تنها به این معنی است که فوالد  باشد را محاسبه نماید. بنابراین قرمز بودن این جزییات به معناي جوابگو نبودن خاموت نمی

خاموت مورد م افزار  نردر نتیجه  نیاز بوده است که  رفته شده،  که براي مقطع در نظر گعرضی بیشتري نسبت به حداقل فوالد آیین نامه  

درنظر گرفته شده حداقل  میزان خاموت  و همچنین رنگ سبز به معناي کافی بودن    نموده است.و با رنگ قرمز درج  محاسبه    نیاز را

  Defineتوسط منويافزار  نرم  براي هر مقطع بوسیلهدرنظر گرفته شده  خداقل  میزان خاموت  شایان ذکر است که    باشد.می   در مقطع

 قابل ویرایش میباشد. توسط کاربر  Define Beam Type Sectionگزینه و 

 
Torsional Reinforcing 

 

محیط   بر روي تیرها و در که از ایتبس ایمپورت شده است،  جزییات میلگردهاي عرضی و طولی ناشی از پیچش  توسط این آیتم   

 افزار نمایان میگردد. گرافیکی نرم 
 

این جزییات بترتیـب عباتنـد از: میـزان فـوالد عرضـی 

ــان  ــا هم ــی و ی ــزان  s/tAپیچش ــر و می ــاالي تی در ب

 فوالد طولی مورد نیاز پیچشی در پایین تیر.
 

توســط ایــن الیــه کــاربر براحتــی قــادر خواهــد بــود 

ه  عالوه مشاهده میزان فـوالد پیچشـی، تیرهـایی کـه ـب

 تشخیص دهد.اند را نیز براحتی پیچش افتاده
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 Torsional Reinforcing 
 

 محیط گرافیکی نرم افزار نمایان میگردد. بر روي تیرها دربراي موقعیتهاي مختلف مساحت فوالد تقویتی مورد نیاز توسط این آیتم  

پس از ایمپورت کردن فایل متنی و نتایج طراحی با اجراي دستور  

Design   مساحت میزان  کسر  با  طولی  تقویتی  آرماتور  مقدار 

آرماتورهاي سراسري باال و پایین از مساحت فوالد طولی مورد نیاز 

بر روي تیرها درج میگردد تا کاربر بتواند فرآیند محاسبه میلگردهاي 

 گردد.تقویتی را بهتر متوجه  

با راست کلیک کردن روي هر تیر  این الیه  شایان ذکر است، در 

رابط کاربري مشاهده اطالعات و ویرایش جزییات آرماتوربندي تیر 

 انتخاب شده نمایان خواهد شد. 

 

 
TOP Additional Reinforcing 

 

محیط گرافیکی   میلگردهاي تقویتی بر روي تیرها درتیرها شامل تعداد، قطر و طول  فوقانی  جزییات فوالد تقویتی  توسط این آیتم   

  افزار نمایان میگردد.نرم 

 
شایان ذکر است، در این الیه با راست کلیک کردن روي هر تیر رابط 

کاربري مشاهده اطالعات و ویرایش جزییات آرماتوربندي تیر انتخاب 

 شده نمایان خواهد شد. 

 
 
 
 

BOT Additional Reinforcing 
 

محیط گرافیکی   جزییات فوالد تقویتی تحتانی تیرها شامل تعداد، قطر و طول میلگردهاي تقویتی بر روي تیرها درتوسط این آیتم   

  افزار نمایان میگردد.نرم 

 
شایان ذکر است، در این الیه با راست کلیک کردن روي هر تیر رابط 

آرماتوربندي تیر انتخاب کاربري مشاهده اطالعات و ویرایش جزییات  

 شده نمایان خواهد شد. 
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Total Beam Details 

 

محیط   جزییات فوالدهاي تقویتی فوقانی و تحتانی تیرها شامل تعداد، قطر و طول میلگردهاي تقویتی بر روي تیرها درتوسط این آیتم   

  افزار نمایان میگردد.گرافیکی نرم 

 
راست کلیک کردن روي هر تیر رابط شایان ذکر است، در این الیه با  

کاربري مشاهده اطالعات و ویرایش جزییات آرماتوربندي تیر انتخاب 

 شده نمایان خواهد شد. 

 
 

Beam Profile Details 
 

  میگردد.افزار نمایان محیط گرافیکی نرم افزار بصورت اتوماتیک تشخیص داده است درپروفیلهاي طولی که نرم توسط این آیتم  
 

 
 

افزار مشخص میگردد. عالوه با کلیک روي نام هر پروفیل در لیست پروفیلها، پروفیل مورد نظر با هایالیت سبز در محیط گرافیکی نرم

 بر آن در باالي تیرها، نام پروفیل و در پایین تیر نام تیر درج میگردد.

قسمت   کلید    Beam Profile Detailsدر  جمله  از  دیگري  پروفیلها،     Move Up/Move Downابزارهاي  ترتیب  ویرایش  براي 

Delete Selected Profile    ،براي حذف یک پروفیلAdd New Profile    ،اضافه نمودن پروفیل طولی جدیدSort And Relabel 

Profiles  مرتب سازي پروفیلها و کلیدExport to AutoCAD یی پروفیل طولی تیرها وجود دارد. براي تولید نقشه اجرا 
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 Rebar Configuration پانل
   

ازه و خصـوصـا تیرها به آنها نیاز دارد تعبیه  ب پانل  در این  رخی از ابزارهایی که کاربر براي پیکربندي جزییات آرماتور بندي ـس

 شده است تا براحتی در دسترس باشد.  
 

 
 

  .در اینجا به توضیح آیتمهاي موجود در این پانل خواهیم پرداخت
 

 

 
 

مشخصات مقاطع تیري پروژه شامل جزییات میلگردهاي سراسري و گونه  توسط این کلید به رابط کاربري مدیریت و ویرایش 

 مقاطع و نیز مشخصات خاموت مقاطع دسترسی خواهید داشت. 

 

 
 

ه ایـن منظـور ابتـدا تیـر یـا تیرهـاي میتوانید یک مقتوسط این کلید   ه تیـر مـورد نظـر خـود اختصـاص دهیـد. ـب طع تیري را ـب

این کلیـد را فشـار دهیـد تـا لیسـت مقـاطع تیـري نمـایش داده شـود و سـپس مقطـع مورد نظر خود را انتخاب نمایید و سپس  

ا ابعـاد همخـوانی داشـته تیـر    فعلـی مقطـع  مورد نظر خود را انتخاب نمایید. توجه فرمایید که ابعاد مقطـع انتخـابی میبایسـت ـب

ه ایـن علـت اسـباشد، در غیر اینصورت اختصاص   ود و ایـن ـب ت کـه درصـورت تغییـر ابعـاد مقطع جدید امکانپذیر نخواهد ـب

 میبایست در ایتبس، آنالیز و طراحی مجدد انجام گردد. االمانه

 

 
 

 توسط این کلید به رابط کاربري پیکربندي نحوه طراحی فریم سازه دسترسی خواهید داشت. 

 

 
 

آرماتوربندي تیرها، ستونها و دیوارهاي برشی طراحی کلیه جزییات سازه اي شامل محاسبه جزییات  توسط این کلید میتوانید دستور 

 را صادر نمایید. 
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 افزارشروع سریع کار با نرم

 

ETABS MATE ــت نرم ــا آن بســیار راح ــارکردن ب ــادگیري و ک ــت میباشــدکه ی ــاربر پســند و راح ــزاري بســیار ک اف

ه تـازگی نرم راي کـاربرانی کـه ـب انـد، کـل فرآینـد انتقـال تهییـه نمودهافـزار را  میباشد. در این قسمت سعی خواهیم نمود ـب

هاي و ســپس پیکربنــدي و طراحــی جزییــات آرماتوربنــدي و نهایتــا ترســیم نقشــه ETABS MATEبــه  ETABSســازه از 

اجرایی سازه را بصورت اجمالی توضیح دهیم تـا کـاربران مبتـدي یـک دیـد کلـی از ایـن فرآینـد داشـته باشـند و براحتـی 

 به انجام برسانند. بتوانند اولین پروژه خود را
 

راي طراحـی جزئیـات آرماتوربنـدي، متـره پـروژه و تهیـه نقشـهبه منظور استفاده از این نرم هاي هاي اجرایـی سـازهافـزار ـب

مـدل، آنـالیز و طراحـی گـردد. خوشـبختانه بمنظـور وارد کـردن مـدل   ETABSافـزار  بتنی، در ابتدا میبایست سـازه در نـرم

ه ایـن نرم راي نامگـذاري المانهـا در نرمسازه ـب ه رعایـت هیچگونـه دسـتورالعملی ـب  ETABSافـزار  افـزار، شـما مجبـور ـب

مدلسـازي  مدلسـازي نماییـد. بعـد از اینکـه  ETABSافـزار  نخواهید بود و بصورت معمـول میتوانیـد پـروژه خـود را در نرم

بپایـان رسـید و تمـامی نتـایج طراحـی رضـایت بخـش بودنـد، شـما میتوانیـد فرآینـد طراحـی   ETABSو طراحی سازه در  

 دنبال نمایید. ETABS MATEافزار هاي اجرایی را به آسانی در نرمجزئیات آرماتوربندي و تولید نقشه

 
تنها در چهار   ETABS MATEافزار  هاي بتنی توـسط نرماجرایی ـسازه  هايکل فرایند طراحی جزئیات آرماتوربندي و تولید نقـشه

 میپذیرد که در اینجا با آنها آشنا خواهید شد. گام ساده انجام

 
 اکسپورت نمودن فایل متنی مدل و فایل نتایج طراحی سازه  

 

 از طریق فایلهاي تولید شده در گام قبل  ETABS MATEافزار ایمپورت نمودن سازه به نرم  
 

 
 تنظیم پارامترهاي طراحی و صدور فرمان طراحی جزئیات آرماتوربندي سازه 

 

 
 AutoCADافزار  هاي اجرایی سازه با فرمت استاندارد ترسیمات نرم نقشه و ترسیم  تولید  

 

 
اده  یحات این چهار گام ـس یه میگردد که کلیه مطالبدر ادامه توـض د اما توـص این ارائه ـشده در  بـصورت اجمالی ارائه خواهد ـش

افزار اطالع افزار بتوانید از تمامی قابلیتها و امکانات پیشــرفته نرمضــمن اســتفاده صــحیح از نرم  راهنما با دقت مطالعه شــود تا

ل  ورت حرفهحاـص تفاده نماییداي  نموده و بـص ایت نیز مطالب تکمیلی زیادي موجود  . از آنها اـس مت مقاالت ـس همچنین در قـس

 افزار بسیار مناسب میباشد.از نرم تر ايمیباشد که براي استفاده حرفه
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 فایل متنی مدل و ذخیره نتایج طراحی سازهکسپورت نمودن ا

 

ر روي نتایج طراحی از نرمبرا اکسپورت نمودن فایل متنی و نیز فایلهاي   افزار ایتبس ابتدا میبایست سیستم واحدهاي برنامـه را ـب

Kgf-Cm  .تنظیم نمایید تا مقادیر محاسباتی ایتبس بدرستی و با دقت کافی منتقل شوند 
 

 براي اکسپورت فایلها  افزار ایتبس تنظیم سیستم واحدها در نرم 
 

به باال، ابتدا همانند تصویر زیر، از گوشه پایین سمت راست برنامـه ایتـبس   13افزارهاي ایتبس  براي تنظیم سیستم واحدها در نرم

را انتخاب نمایید تا پنجـره انتخـاب واحـدها  Consistent Unitsکلیک کنید و سپس از منوي نمایان شده گزینه   Unitsروي کلید

را انتخاب نماییـد. سـپس از منـوي  kgfواحد  Force Unitاي و بر cmواحد  Length Unitظاهر شود. سپس در این پنجره براي 

 را براي ذخیره فایلهاي مورد نظر انتخاب نمایید. Exportفایل گزینه  
 

 
 

 
 را انتخاب نمایید. kgf-cm، از لیست کشویی واقع در گوشه پایین سمت راست برنامه گزینه 9افزار ایتبس در نرم 
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 سازه   متنی کسپورت فایل  ا   1-1
 

 

براي    ETABS  افزارنرمدر همانند تصــویر زیر  قرار دهید و ســپس    Kgf-Cmدر ابتدا ســیســتم واحدهاي نرم افزار ایتبس را روي 
 :بصورت زیر عمل نمایید افزار ایتبسنرمبا توجه به نسخه ذخیره فایل متنی مدل  

 : ETABS 13, 15, 16, 17, 18, 19, …   در  

 File Menu > Export > ETABS .e2k Text File…  
 : ETABS 9   در  

 File Menu > Export > Save Model as ETABS .e2k Text File …    
 

  
  

 

 .دقرار دهی Kgf-Cmرا بر روي گزینه   ETABSافزار نرم  سیستم واحدهاي لطفا قبل از تولید فایل متنی مدل سازه حتماً : 1  نکته 

قفل سازه را باز کنید  افزار ایتبس،  نرم   در  e2kفایل    اکسپورت  در هنگام  پیام خطا  یا مشاهده  و  درصورت بروز هرگونه مشکل  :2نکته  
 .طراحی نماییدآنالیز و مدل را مجددا براي مراحل بعد، پس از آن  نمایید واکسپورت و سپس این فایل را 
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 به باال   31از ایتبسهاي    اکسپورت فایل نتایج طراحی سازه   1-2
 

 :ETABS 13, 15, 16, 17, 18, 19, …  در  
 

 نمایید:  استفادهبصورت زیر  XMLیا  Access يخروجیهااز قرار دهید و سپس  Kgf-Cmابتدا سیستم واحدهاي ایتبس را روي 
 

 File > Export > ETABS Database Table to Access …   
 و یا

 File > Export > ETABS Database Table to XML … 
 

  
 

ط کـاربري  هماننـد تصـویر زیـر نمایـان  Choose Tablesپس از انتخاب فرمت خروجی اطالعـات طراحـی سـازه،  فـرم راـب

ط کـاربري راي ذخیـره  Concrete Design را انتخـاب و سـپس زیـر مجموعـه Design آیـتم ،خواهد شـد، در ایـن راـب را ـب

راي ذخیـره نتـایج طراحـی  Shear Wall Design عـهزیـر مجمونتایج طراحی فریم یعنی تیرهـا و سـتونهاي سـازه و نیـز  را ـب

ا انتخـاب نـام و محـل  دیوارهاي برشی انتخاب نمایید و کلیه گزینه هـاي دیگـر را از حالـت انتخـاب خـارج نماییـد. سـپس ـب

 تولید خواهد شد.افزار نرمذخیره براي فایل خروجی، این فایل توسط  

Access 

XML 
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ویا  Accessالبته شما میتوانید فقط نتایج طراحی فریم سازه و یا فقط نتایج طراحی دیوارهاي برشی سازه را نیز بصورت یک فایل 

XML   ط ذخیره نمایید. براي این منظور میبایست مراحل باال را تکرار نمایید و سپس براي ذخیره فقط نتـایج طراحـی فـریم، در راـب

را انتخاب نمایید و به همین ترتیب براي ذخیـره فقـط  Concrete Frame Designمیبایست تنها گزینه  Choose Tablesکاربري 

و کلیه گزینه هـاي دیگـر را از حالـت انتخـاب  را انتخاب نمایید Shear Wall Designنتایج طراحی دیوارها میبایست تنها گزینه 

 ازه و دیوارهاي برشی را در یک فایل نیز ذخیره نمایید.البته میتوانید نتایج طراحی فریم س .  خارج نمایید
 

 

شده باشد، در غیر اینصورت  انجام مرحله باال و ذخیره فایل نتایج طراحی میبایست سازه آنالیز و طراحی  قبل از    :1نکته  

 .هاي طراحی الزمه نشان داده شده در تصویر باال وجود نخواهند داشتگزینه

را بر روي   ETABSافزار  نرم  حتما سیستم واحدهاي  ذخیره فایل نتایج طراحی از منوي فایل، لطفا قبل از    :2نکته  

نمایید  kgf-cmگزینه   که   تنظیم  هنگامی  سپس  دوباره    ETABSو  نیز  میپرسد  شما  از  را  واحدهاي خروجی  سیستم 

 براي این منظور همانند تصویر صفحه بعد عمل نمایید.  را تنظیم نمایید. kgf-cmواحدهاي 
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 اکسپورت فایل نتایج طراحی سازه   از ایتبس  9
 

ــتم واحدهاي ایتبس را روي واحدهاي   ETABS 9در   بمنظور ذخیره فایل نتایج را تنظیم نمایید، ســپس    Cm-fKgابتدا ســیس

 :نمایید استفادهبصورت زیر  Accessو  RTF ، TXT هايفرمت میتوانید از فریم طراحی
 

 File Menu > Print Tables… > Concrete Frame Design… >  Output Summery  
 

 
 

 
 

 ب
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بصورت زیر عمل نمایید:  TXTدیوار برشی با فرمت   بمنظور ذخیره فایل نتایج طراحی ETABS 9  افزاردر نرمبهمین ترتیب 

 File Menu > Print Tables… > Shear Wall Design… 

 : میباشدبصورت زیر امکان پذیر ، سازه براي تولید فایلهاي طراحی ETABS 9در  Accessاستفاده از خروجی  نکته:

 File Menu > Export > Save Input/Output as Access Database File … 
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 ه در گام قبلی تولید شد ي  از طریق فایلها   ETABS MATEافزار  نرم ارد کردن سازه به  و   
 

افزار ایمپورت شوند.صورت زیر به نرمب در این مرحله میبایست فایل متنی و فایلهاي طراحی که در مرحله قبل تولید شدند    
 

 افزار به نرم   سازه   متنی مدل ورت فایل  یمپ ا   2-1
 
 

 افزار وارد کنید:  را بصورت زیر به نرم e2kابتدا فایل متنی مدل سازه یا همان فایل 
 

 File Menu > Import Structure Model From ETABS Text File   (کلید میانبر   +  ) 
 

 

 فایل متنی مدل استفاده نمایید. براي وارد کردن افزار نرم باالي اصلی در نوار ابزار    همچنین میتوانید از آیکون 
 

 

 
 

و عالوه بر آن پنجره مشخصات   قابل مشاهده خواهد بودافزار نرمپس از ایمپورت کردن فایل متنی مدل، سازه در محیط گرافیکی 

 مصالح و نیز نوع فریم همانند تصویر زیر نمایان خواهد شد. 

T Ctrl 
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افزار بصورت خودکار از  پروژه را که نرم  هايمشخصات متریالنوع شکل پذیري سازه و نیز  توسط این پنجره میبایست  

و درصورت لزوم آنها را    کنترل نمایید  استخراج میکند راتعریف شده در مدل سازه    TIEو    CONC  ،REBARمتریالهاي  

 اصالح نمایید.

 

 
 
 
 
 

در فایــل ایتــبس شــما وجــود داشــته   TIEو    CONC  ،REBARدرصورتیکه متریالهــایی بــا نامهــاي  

میدهــد آنهــا را میخوانــد و در پنجــره بــاال نمــایش مشخصــات بصــورت خودکــار افــزار  نرمباشد،  

ــورت ــر اینص ــزارنرم و در غی ــد دا اف ــایش خواه ــود را نم ــرض خ ــیش ف ــات پ در  د ومشخص

ایــد شما میبایســت ایــن پرامترهــا را مطــابق بــا آنچــه در نــرم افــزار ایتــبس تعیــین نموده   اینحالت

 تنظیم نمایید تا مطابقت کامل ایجاد گردد.
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افزار به نرم   سازه   نتایج طراحی ورت فایل یمپ ا   2-2
:ایمپورت نمایید افزار فایل نتایج طراحی را بصورت زیر به نرمپس از وارد کردن فایل متنی میبایست 

File Menu > Import Frame Design Summery File 1    (کلید میانبر  +  )

 استفاده نمایید. نتایج طراحی سازهبراي وارد کردن فایل افزار نرم باالي اصلی در نوار ابزار    همچنین میتوانید از آیکون 

ه  ،از ایتـبس خروجـی گرفتـه بودیـد  XMLو یـا    Accessدر این قسـمت فایـل نتـایج طراحـی کـه بصـورت    افـزار نرمـب

را بخواند. پـس از پایـان ایمپـورت نتـایج طراحـی، کلیـه اطالعـات طراحـی مـورد نیـاز روي المانها بدهید تا نتایج طراحی 

 نمایش درخواهد آمد. هافزار ب در محیط گرافیکی نرماي المانهاي سازه

D Ctrl 
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و انولپ گیري از آنها   سازه   نتایج طراحی فایل چندین  ورت  یمپ ا   2-3
 و  %25مثال فایل نتایج طراحی مدل  ،افزار وارد نماییددر صورتیکه بخواهید براي یک سازه بیشتر از یک فایل نتایج طراحی را به نرم

بصورت زیر عمل نمایید: کردن سازه استفاده نماید،  افزار از انولوپ تمامی آنها برا دتایل اي که نرم دیگهیا هر فایل 

File Menu > Import Frame Design Summery File 2, 3, …  (استفاده کنید  
 ( ویا از آیکون 

این ورد و ـسپس  آ تمامی فایلهاي طراحی را بدـست می ي مربوطه ازهاماکزیمم داده ،براي هر نقطه از هر المان افزار  نرمدر اینحالت  

اکزیمم   دار ـم ه در نظر  مـق نقـط ترا براي آن  د گرـف ا درج افزار نیز  در محیط گرافیکی نرم  .خواـه انـه اکزیمم روي الـم ادیر ـم این مـق

دد  نخواه ده    به همین ترتیب و  ـش اس همین مقادیر ماکزیمم طراحی آرماتوربندي انجام ـش جزئیات   انجام خواهد گرفت تانیز براـس

.دهندرا پوشش افزار به نرمتمامی فایلهاي طراحی وارد شده هاي اجرایی ترسیم شده،  بدست آمده و نقشه

ایل دیگري که از طریق این دستور بهویا هر ف  %50،  %25،  %100که نام المانهاي در مدل فایلهاي    اکیدا توصیه میگردد

افزار اطالعات طراحی را براساس نام المان از فایل طراحی استخراج مینماید.برنامه ایمپورت میشوند، کامال یکسان باشد چون نرم
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دیوارهاي برشی به برنامه نتایج طراحیورت فایل یمپا  2-4

د، فایل اطالعات طراحی دیوارها را که در گام اول ذخیره نموده بودید   ی نیز میباـش ما داراي دیوارهاي برـش ازه ـش ورتی که ـس درـص

 وارد نمایید:افزار نرمبصورت زیر به 

File Menu > Import Shear Wall Design Summery File 1    (کلید میانبر    +   ) 

 استفاده نمایید. نتایج طراحی دیوارهابراي وارد کردن فایل افزار نرم باالي اصلی در نوار ابزار    میتوانید از آیکون همچنین 

بصــورت خودکار   Layer Displayاز پانل  Wall – Pier Information، الیه  پس از وارد کردن فایل نتایج طراحی دیوارهاي برشــی

نـسبت مقاومت مورد نیاز به ظرفیت  نام مقطع اختـصاص داده ـشده به دیوار، پایر و نام کلیه اطالعات دیوارها از قبیل  تافعال میگردد  

به ـشده براي دیوار مقطع دیوار، و نیز نام تیپ اختـصاص یافته به دیوار  میزان فوالد برـشی مورد نیاز دیوار و طول ناحیه مرزي محاـس

  د.وافزار و بر روي دیوارهاي برشی سازه نمایش داده ش در محیط گرافیکی نرم

H Ctrl 
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دیوار و انولپ گیري از آنها نتایج طراحیفایل چندین ورت یمپا  2-5
ه نرمدر   افـزار وارد نماییـد، مـثال فایـل صورتیکه بخواهید براي یـک سـازه بیشـتر از یـک فایـل نتـایج طراحـی دیـوار را ـب

را دتایـل کـردن دیوارهـا اسـتفاده اي کـه نرمدرصد و یا هـر فایـل دیگـه  50نتایج طراحی   افـزار از انولـوپ تمـامی آنهـا ـب

 نماید، بصورت زیر عمل نمایید:

 File Menu > Import Shear Wall Design Summery File 2, 3, … 

همانگونه که در تصویر باال دیـده میشـود اطالعـات بسـیار مفیـدي از دیوارهـا و همچنـین نـوع بانـدري المـان آنهـا روي 

ــا قابــل مشــاهده میباشــد و  ــوار وجــود داشــته باشــد،طراحــی در صــورتیکه مشــکالتی در برخــی از پارامترهــاي دیواره  دی

 تا براحتی قابل تشخیص باشند.  نمایدیاین پارامترها با رنگ قرمز بر روي المان درج م افزارنرم

ط کـاربري مشخصـات دیوارهـاي برشـی ظـاهر میگـردد کـه توسـط ایـن  ،عالوه بر این با راست کلیک روي هر دیوار راـب

ه دیـوار در تمـاي طبقـات را مشـاهده نماییـد میتوانید تمامی اطالعات مـذکور    کاربريرابط   و مقـاطع اختصـاص داده شـده ـب

ویرایش نمایید.در طبقات مختلف  رادیوار  راحیطجزئیات  برخی   یاو 
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 تنظیم پارامترهاي طراحی و صدور فرمان طراحی جزئیات آرماتوربندي سازه 

درنظراي  المانهاي ســازهتنظیمات پیش فرض را براي پارامترهاي طراحی   خودکارافزار بصــورت  ، نرمپس از وارد کردن ســازه

جزئیات آرماتوربندي شــما میتوانید در صــورت لزوم این تنظیمات پیش فرض از قبیل مشــخصــات خواهد گرفت. قبل از طراحی  

 اي، تنظیمات نحوه محاســبه طول مهاري و طول وصــله میلگردها و نیزمقاومتی بتن و فوالد، میزان کاور بتنی میلگردهاي ســازه

ی مقاطع و نیز تنظیمات نحوه طراحی  ري و عرـض راـس ط  را کنترل ویا ویرایش نمایید  افزارنرممیلگردهاي ـس . انجام این تنظیمات توـس

. امکان پذیر میباشدDefine و در منوي Designهاي موجود در منوي گزینه
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ايآرماتوربندي و تیپ بندي المانهاي سازه   طراحی جزئیات 

نرم به  از وارد کردن سازه  آرماتوربندي سازه را صادر افزار و انجام پیکربندیهاي الزمه  پس  میتوانند دستور طراحی جزئیات 

در  و یا از کلید  افزار باالي نرماصلی در نوار ابزار    میتوانید از آیکون نمایند. براي این منظور

نیز بصورت   Design. همچنین میتوانید از منوي  استفاده نمایید  اجراي طراحی جزئیات آرماتوربندي سازهراي  افزار، ب پانل کناري نرم 

 زیر استفاده نمایید.

Design Menu > Design Reinforcing Details (  کلید میانبر ) 

تور پنجره  تفاده از این دـس ه طراحی المانهاي مختلف   Structure Reinforcing Designبا اـس یله آن پروـس د و بوـس نمایان خواهد ـش

اي به کاربر نـشان داده خواهد ـشد. در این پروـسه همانگونه که در تـصویر زیر مـشاهده میگردد، ابتدا ـستونهاي ـسازه تیپ بندي  ـسازه

به میگردد  و در نهایت  ی نیز محاـس پس جزئیات آرماتوربندي دیوارهاي برـش ی آنها طراحی میگردد، ـس وند و فوالدهاي عرـض میـش

 تیرها انجام خواهد شد و تیپ بندیهاي الزمه صورت خواهد گرفت.  پروسه طراحی آرماتورهاي تقویتی

یله نرم ه طراحی این جزئیات بوـس د بگونهپروـس ریع میباـش یار ـس اختمان معمولی با  افزار بـس ه براي یک ـس اي که انجام کل این پروـس

 پنج هزار متر مربع مساحت، کمتر از نیم ثانیه بطول خواهد انجامید.

افزار در محیط گرافیکی برنامه بنمایش در خواهد و  راحی آرماتوربندي سازه، جزئیات طراحی شده بوسیله نرمپس از انجام ط

به تمامی جزئیات طراحی شده دسترسی داشته   Layer Display هاي نمایشی از طریق پانلکاربر قادر خواهد بود با تغییر الیه

نقشه  باشد.  قادر خواهید  انجام طراحی، شما  از  ادامه  پس  این مورد در  نمایید که در خصوص  اجرایی سازه را تولید  هاي 

 توضیحات الزمه ارائه خواهند شد. 

F2 
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AutoCADافزار هاي اجرایی سازه با فرمت استاندارد ترسیمات نرم نقشه و ترسیم  ولید  ت 

ــه ــحیحات الزمه، کاربر میتواند فرمان تولید نقش ــازه و انجام کنترلها و تص هايپس از انجام طراحی جزئیات آرماتوربندي س

یله نرم ازه بوـس یمی  اجرایی ـس ادر نماید. بواـسطه موتورهاي ترـس هافزار را ـص یم نقـش ه ترـس هاي اجرایی قدرتمند داخلی برنامه، پروـس

هاي اجرایی افزار بـسیار ـسریع اـست و براي ـساختمانهاي معمول، این فرآیند تنها در کـسري از ثانیه انجام میپذیرد و نقـشهتوـسط نرم

یمات   تاندارد ترـس ده با فرمت اـس یم ـش ه  AutoCADهبرنامترـس خهذخیره میگردند. نقـش ط کلیه نـس ده براحتی توـس هاي هاي تولید ـش

ــود که کاربر بتواند از تمامی امکانات نرمنرم ــند و این قابلیت باعث میش ــاهده و ویرایش میباش افزار محبوب افزار اتوکد قابل مش

 اتوکد بمنظور انجام ویرایشات الزمه استفاده نماید.

هاي اجرایی فریم اي توسط سه دستور جداگانه ایجاد میگردند. براي تولید نقشه نامه، ترسیمات سازهبمنظور انعطاف پذیري بیشتر بر

سازه، پروفیل طولی تیرها و دیوارهاي برشی پروژه بهمراه جداول لیستوفر مربوطه، میتوانید از ابزارهاي موجود در نوار ابزار اصلی 

 اده نمایید. اند، استفافزار که در تصویر زیر مشخص شدهنرم 

 هاي اجرایی فریم سازه شامل ستونها و جزییات تیرها در پالن با فرمت اتوکدترسیم نقشه

 هاي اجرایی جزییات تیرها بصورت پروفیل طولی با فرمت اتوکدترسیم نقشه

 هاي اجرایی جزییات دیوارهاي برشی با فرمت اتوکد ترسیم نقشه

نیز همانگونه که در  Exportهاي موجود در منوي  افزار، کاربران میتوانند از گزینهموجود در نوار ابزار باالي نرم عالوه بر ابزارهاي  

Option of Drawingsهاي اجرایی استفاده نمایید. همچنین توسط گزینه  تصویر زیر مشاهده میگردد، براي تولید و اکسپورت نقشه 

نمایید. ها را نیز پیکربندينیز تولید فایل اکسل لیستوفر بهمراه نقشه  ها وشما میتوانید واحد ترسیم نقشه
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اي المانهاي پروژهویرایش مشخصات سازه
 

اهده میگردد، از طریق منوي  ویر زیر مـش ازهافزار،  نرم  Defineهمانگونه که در تـص ات ـس خـص  ، میلگردهااي المانهامیتوانید مـش

  نمایید.پروژه را ویرایش و مدیریت و 

یون،    آیتم خامت فونداـس تون، ـض له میلگردهاي ـس تون،  نوع وـص ات مقاطع تیر و ـس خـص هاي این منو عبارتند از ویرایش مـش

اي، تنظیمات نحوه محاســبه طول مهاري و طول وصــله  مشــخصــات مقاومتی بتن و فوالد، میزان کاور بتنی میلگردهاي ســازه

 .ها خواهیم پرداختسقفهاي تیرچه و بلوك. در اینجا به توضیح تمامی این آیتمتنظیمات ترسیم ریبها در  میلگردها و نیز

عیین ضخامت فونداسیون ت 

 Define Menu > Foundation Thickness 
پارامتر  . مقدار این بوـسیله این گزینه میتوانید ـضخامت فونداـسیون ـسازه را تعیین نماییدهمانگونه که در تـصویر زیر مـشاهده میگردد، 

 هاي اجرایی پروفیل طولی ستونها نیز روي فونداسیون درج میگردد. بر طول ریشه ستونها و دیوارهاي برشی تاثیر میگذارد و در نقشه
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عیین ضخامت پوشش بتنی میلگردها ت 

 Define Menu > Cover Thickness of Rebars 

اهده میگردد،  پوـشش بتنی روي میلگردها را براي المانهاي   بوـسیله این گزینه میتوانید ـضخامتهمانگونه که در تـصویر زیر مـش

یعنی براي مثال در تیرها و ستونها این   اي هستندشایان ذکر است که این پارامترها، مقادیر آیین نامه مختلف سازه تنظیم نمایید.

 .بیرون خاموت میباشد پارامتر فاصله سطح بتن تا

از جمله فاـصله بین خاموتها در تیر و ـستون، محاـسبه تعداد میلگردها در مقطع هاي طراحی این مقادیر بر روي برخی از پروـسه

هاي اجرایی نیز روي مقاطع ترـسیمی المانها درج  افزار تاثیر میگذارد و در نقـشهنرمهاي دیگر دیوارهاي برـشی و بـسیاري پروـسه

کامال یکسان باشند   وارد مینمایید  ETABS MATEافزارنرمسعی شود که کاوري که در نرم افزار ایتبس و در بنابراین  میگردد.

ید که در برخی موارد کاوري که در نرم ته باـش د و نه کاور آیین  نیز توجه داـش افزار ایتبس وارد مینمایید تا آکس میلگرد میباـش

 انجام پذیرد. با دقت بیشتر و با در نظر گرفتن این موضوع تعیین کاور در ایتبس بایداي و در نتیجه نامه

 Save User Default Configurationو فشردن    Configuration Settingپس از تنظیم مقادیر کاور بتنی میتوانید از طریق منوي  

هاي دیگر نیز از این مقادیر بعنوان کاور بتنی میلگردها مقادیر تعیین شده را ذخیره نمایید تا نرم افزار بصورت پیش فرض براي پروژه 

   استفاده نماید.

راي حـذف تنظیمـات و یـا بازیـابی مقـادیر پـیش فـرض نرم راي پارامترهـاي موجـود این منو شامل آیتمهاي دیگري ـب افـزار ـب

نیز میباشد. کاربري رابطدر این 
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عیین مشخصات متریالها و نوع شکل پذیري سازه ت 

 Define Menu > Material properties of projects 

ــاهده میگــردد،  ــر مش ــویر زی ــه در تص ــه ک ــن همانگون ــیله ای ــرهبوس ــد پنج Material Propertiesدر قســمت  میتوانی

تن و تـنش تسـلیم میلگردهـامشخصات متریالهاي پروژه از قبیـل    و را تعریـف نماییـد  ي خمشـی و برشـیمقاومـت فشـاري ـب

 شما میتواند نوع شکل پذیري سازه را تعیین نمایید.  Earthquake Resistant Typeهمچنین در قسمت 

تاي راحتی کاربران،   ازه به  بصـورت معمولدر راـس خصـات متریال  نرمپس از وارد کردن ـس افزار این رابط کاربري براي تعیین مـش

ظاهر میگردد تا در صورت نیاز این پارامترها توسط کاربر اصالح گردند.   پروژه و نوع شکل پذیري سازه

ل شایان ذکر است کـه برخـی از پارامترهـاي موجـود در ایـن پنجـره فقـط تـا قبـل از ایمپـورت کـردن  فایلهـاي طراحـی قاـب

 ند بنابراین بهتر است تنظمات الزمه را بعد از ایمپورت کردن فایل متنی انجام دهید.ویرایش هست

ده براي متریالنرم ات تعیین ـش خـص ورت خودکار مـش ازه را در    TIEو   CONC ،REBAR  هايافزار بـص در فایل ـس

و در صــورتیکه متریالهایی با  صــورت وجود اســتخراج مینماید و بعنوان مقادیر پیش فرض درنظر خواهد گرفت

نامهاي ذکر شده را پیدا نکند، مشخصات پیش فرض خود را در نظر خواهد گرفت.
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عیین مشخصات مقاطع تیري  ت 

Define Menu > Beam Type - Section Details ( کلید میانبر )

ازه،  ایمپورت پس از   ورت خودکار تمامی مقاطع  افزار  نرمکردن مدل ـس ده در پروژهتیري بـص ازه بکار  تعریف ـش  گرفتهکه در ـس
ده پس با توجه به نکات آیین نامهاند ـش تخراج مینماید و ـس ی یا  اي به تک تک آنها را اـس ري و میلگردهاي عرـض راـس میلگردهاي ـس

همانگونه که در تصویر مشاهده میگردد، توسط این رابط کاربري شما میتوانید   همان خاموتها را بصورت اتوماتیک اختصاص میدهد.
 کلیه مقاطع تیري پروژه را مدیریت نمایید و یا مشخصات اختصاص یافته به هر یک این مقاطع را ویرایش نمایید.

 :این مشخصات عبارتند ازبا انتخاب هر مقطع تیري میتوانید مشخصات آرماتورهاي آن مقطع را مشاهده و یا ویرایش نمایید،  

TOP  نیز استفاده کنیدبصورت ترکیبی مقطع، براي این پارامتر میتوانید از دو قطر مختلف باال میلگردهاي سراسري  قطرتعداد و. 
BOT  براي این پارامتر میتوانید از دو قطر مختلف بصورت ترکیبی نیز استفاده کنید.مقطع پایینتعداد و قطر میلگردهاي سراسري ، 

FACE  قطع مآرماتورهاي گونه تعداد و قطر

TOP Add. Bars Number  ترجیح کاربر براي تعداد میلگردهاي تقویت باال 
BOT Add. Bars Number  پایینترجیح کاربر براي تعداد میلگردهاي تقویت

Tie Legs به معناي یک خاموت بسته بعالوه یک سنجاقی میباشد  همانند تصویر،  ،ساق 3 مثال به عنوان  ؛تعداد ساق و قطر خاموت.
Ends  فاصله خاموتها در قسمتهایی که در دو انتهاي تیر میبایست خاموت ویژه تعبیه گردد

Middle  فاصله خاموتها در قسمت میانی تیر 

آنها را توضیح میدهیم. ادامهاین رابط کاربري شامل چند کلید در پایین میباشد که در 

F5 
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Modify Section Properties
 .خواهد شدکلید تغییرات انجام شده اعمال این با فشردن براي هر مقطع، پس از انجام تغییرات 

Delete Section
 اند را حذف نمایید.توسط این کلید شما قادر خواهید بود مقاطع اضافی که به هیچ تیري اختصاص داده نشده

Duplicate New Section
 

ازید.   ی متفاوت از مقاطع موجود را بـس ما قادر خواهید بود مقاطع جدیدي با میلگردهاي طولی، گونه و یا عرـض ط این کلید ـش توـس
ت یکی از مقاطع تیري مثال  پس نام آنرا تغییر دهید مثال به    B4براي این منظور ابتدا میبایـس ات    B4aرا انتخاب و ـس خـص پس مـش و ـس

ده   Duplicate New Sectionانتها دکمه  مورد نظر را تغییر دهید و در را فشـار دهید تا مقطع جدیدي با نام و مشـخصـات تعیین ـش
 ساخته و به لیست مقاطع تیري اضافه گردد. 

مقاطع تیري جدید را به تیرهاي مورد نظر خود   میتوانید  Assignو یا از طریق منوي    توسط کلید  
اختصاص دهید. به این منظور ابتدا تیر یا تیرهاي مورد نظر خود را انتخاب نمایید و سپس این کلید را فشار دهید تا لیست مقاطع 

ی میبایست با ابعاد فعلی  تیري نمایش داده شود و سپس مقطع مورد نظر خود را انتخاب نمایید. توجه فرمایید که ابعاد مقطع انتخاب 
مقطع تیر همخوانی داشته باشد، در غیر اینصورت اختصاص مقطع جدید امکانپذیر نخواهد بود و این امر به این علت است که 

 درصورت تغییر ابعاد المانها میبایست در ایتبس، آنالیز و طراحی مجدد انجام گردد. 

که آرماتور تقویت زیادي براي آنها  ي سازهرا میدهد که براي برخی از محورها  مقاطع جدید به شما این قابلیتداپلیکیت قابلیت  
ت ده اـس به ـش تري   ،محاـس ري بیـش راـس اص دهید تا   داپلیکیت نماییدیک مقطع جدید با میزان میلگرد ـس و به محور مورد نظر اختـص

 پس از طراحی مجدد، آرماتورهاي تقویت کمتري برا آنها محاسبه گردد. 
بهمچنین میتو ت  یانید براي تیرهایی که خاموتهاي مناـس به نگردیده اـس ط نرم افزار محاـس مقاطع جدیدي با تعداد    ،براي آنها توـس

له متفاوت داپلیکیت نمایید و به تیرهاي مورد نظر اختـصاص دهید اق، قطر و یا فاـص مطابق با   اتا خاموت تیرهاي مورد نظر دقیق  ـس
 .نظر شما اعمال شوند

ازه  براي تیرهایی  میتوانید همچنین   ی نیاز دارند،که از ـس تر   هايیک مقطع جدید با آرماتور به فوالد پیچـش گونه و خاموت بیـش
توسـط آرماتورهاي گونه فراهم  تیر  مورد نیاز    قسـمتی از فوالد پیچشـیتا و به تیرهاي مورد نظر اختصـاص دهید  داپلیکیت کنید 

ــر م گردد. ــورت نرم افزار پس از کس ــورت  در اینص ــی، باقیمانده را بص ــاحت آرماتورهاي پیچش ــاحت آرماتور گونه از مس س
 آرماتورهاي تقویت به باال و پایین تیر اضافه خواهد نمود.

مت پیش نمایش مقطع تیر  ات تیرها، این تغییرات در قـس خـص اهده خواهد  Preview Sectionبا انجام هر تغییري در مـش قابل مـش
 دقیقی از مقطع هر تیر داشته باشد. مالکا  تصور بتواند بود تا کاربر

آرماتوربنـدي تیرهـا شـده بعد از انجام هرگونـه تغییـري در مشخصـات مقـاطع، کلیـه جزئیـات طراحـی که  شایان ذکر است  

راي طراحـی مجـدد جزییـات اجـراي دسـتور طراحـی آرماتوربنـدي سـازه را از بین خواهد رفت و شما میبایسـت مجـدداً  ـب

 تکرار نمایید.آرماتوربندي سازه 
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عیین مشخصات مقاطع ستونی  ت 
 

 

 Define Menu > Column Section Tie Details     (کلید میانبر    +   ) 
 

ازه، نرم  ایمپورتپس از ازه بکار گرفته کردن مدل ـس تونی تعریف ـشده در پروژه که در ـس افزار بـصورت خودکار تمامی مقاطع ـس
ده پس با توجه به نکات آیین نامهـش تخراج مینماید و ـس ورت  اند را اـس ی یا همان خاموتها را بـص اي به تک تک آنها میلگردهاي عرـض

در مقاطع سـتونهاي پروژه را  ي شـما قادر خواهید بود جزئیات خاموت حداقلاین رابط کاربربوسـیله    اختصـاص میدهد. خودکار
 و پارامترهاي مربوطه را به دلخواه خود پیکربندي نمایید. نمایید مشاهده و یا ویرایش Column Shear Reinforcementقسمت 
خوانده شده از فایل طراحی ایتبس مقایسه مینماید و در صورت   Av/sافزار میزان خاموت حداقل تعریف شده را با مقدار  نرم 

را تولید و به ستون   جدیدي ثانویهطع ستونی و بصورت اتوماتیک مق لزوم میزان خاموت تعریف شده را براي سکشن را افزایش داده

همانگونه که در تصویر زیر مشخص   باشد. محاسبه شده توسط ایتبس    فوالد برشیوي میزان  تا جوابگ   نمایدمیمورد نظر اختصاص  

افزار با اضافه نمودن یک ستاره به انتهاي نام مقطع اصلی،  است، درصورتیکه مقاطع ستونی جدیدي توسط نرم افزار ساخته شود، نرم

 د برشی تامین شده در مقطع جدید را نیز درج مینماید. آنرا از مقطع اصلی تفکیک مینماید و همچنین در پرانتز میزان فوال 
 

 
 به توضیح قسمتهاي مختلف این رابط کاربري خواهیم پرداخت:  قسمتهاي بعديدر 

F5 Ctrl 
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 تعیین خاموت ستونها 
 

اجرایی  نرم  برخی مسایل  نامه و  آیین  براساس  مقاطع ستونی جزییات خاموت حداقل را  براي تمامی  تعیین افزار بصورت خودکار 

بصو این جزییات  با کلیک روي هر مقطع  تی که در تصویر مشاهده  رمینماید و 

بود. همچنین   توسط این قسمت کاربر میتواند قطر میگردد، قابل مشاهده خواهد 

که در ناحیه خاموت مقطع ونیز فاصله فاصله خاموتها در دوقسمت انتهایی ستون  

Lo میانی ستون را ویرایش نماید. قرارمیگیرند و نیز فاصله خاموتها در قسمت   

 تغییرات انجام شده ثبت خواهند شد.  Modify Column Section Propertiesپس از تغییر جزییات خاموتها با فشردن 
 

 
 

در صورتیکه این گزینه انتخاب گردد جزییات خاموت ستونها براي شکل پذیري ویژه محاسبه خواهند شد و درغیر اینصورت براي 

جزییات   Modify Column Section Properties  دکمه  با فشردن   پذیري متوسط محاسبه میگردند. پس از تغییر این گزینهشکل  

خاموت کلیه مقاطع ستونی براي حالت شکل پذیري انتخاب شده مجددا محاسبه میگردد. پس از انجام تغییرات الزمه میبایست کلید 

Recalculate Column Type and Close    کلیک نمایید. با فشردن این کلید تیپ بندي ستونها مجددا اجرا خواهد شد و پنجره را

  بسته میشود و درصورتیکه بخواهید تغییرات انجام شده را مشاهده نمایید، میبایست مجددا این رابط کاربري را فراخوانی نمایید.
 

  
اي عمودي ستون را بصورت یکدرمیان با سنجاقی مهار خواهد  درصورتیکه ضوابط اجازه دهند نرم افزار میلگردهبصورت پیش فرض،  

افزار را مجبور خواهید کرد که براي تمام میلگردهاي طولی سنجاقی در نظر ، شما نرمدر صورتیکه این گزینه انتخاب گرددنمود، اما 

 ه گردد.بگیرد تا تعداد ساقهاي خاموت افزایش یابد و در نتیجه جزییات سبکتري براي خاموتها محاسب
  

  
 

اي براي  افزار مجبور میشود مقاطع ثانویهتوسط این گزینه شما میتوانید میزان رند شدگی فاصله بین خاموتها را براي حالتی که نرم 

 خوانده شده از فایل طراحی ایتبس براي یک ستون خاص ایجاد نماید، را تعیین نمایید.  Av/sتامین میزان 
 

   
 

اي براي تامین میزان  افزار مجبور میشود مقاطع ثانویهتوسط این گزینه شما حداقل فاصله مجاز بین خاموتها را براي حالتی که نرم 

Av/s ص ایجاد نماید، راتعیین نمایید. خوانده شده از فایل طراحی ایتبس براي یک ستون خا 
 

  
 

 لگردها در خاموتهاي اسپیرال را تعیین نمایید.یتوسط این گزینه شما میتوانید میزان رند شدگی فاصله بین م
 

  
 

که   Loستونها در نظر بگیرید، بعبارت دیگر این پارامتر در طول ناحیه  Loضریبی براي طول ناحیه توسط این گزینه شما میتوانید 

 نرم افزار براساس آیین نامه محاسبه مینماید، ضرب خواهد شد. 
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عیین روش وصله میلگردهاي ستون ت 
 

 

 

 Define Menu > Column Rebars Splice Method 
 

را از بین سه روش    میلگردهابوسیله این گزینه شما قادر خواهید بود براي هریک از تیپ ستونها و در طبقات مورد نظر، نوع وصله  
  انتخاب نمایید. (WL) و جوشی   (MC) ، مکانیکی (OL) مختلف شامل وصله هم پوشانی

  Segment of Column  نمایید تا در قسمت تیپ ستون مورد نظر خود را انتخاب    Column Typeبراي این منظور ابتدا از قسمت  

 قطعه مورد نظر را انتخاب نماییدنام مقطع ستون در طبقات مختلف، نوع وصله و ارتفاع تراز پایین آن تیپ ستون نمایان گردد، سپس  
را انتخاب  ي آن قطعه از ستون مورد نظر براي میلگردهانوع وصله  Splicing Method of Reinforced Rebar در قسمت  و نهایتا
 C3بعنوان مثال همانگونه که درتصویر زیر مشاهده میگردد، براي تیپ ستون    را فشار دهید.  Overwrite Changesو دکمه    نمایید

 استفاده شده است. (S:OL)و براي طبقات سوم و چهارم از وصله همپوشانی  (S:MC)براي طبقات اول و دوم از وصله مکانیکی 
 

 
 

    

با انتخاب هر قطعه، در قـسمت ـسمت راـست پنجره، اطالعات بـسیار مفیدي ازجمله تعداد، نوع وـصله، نام مقطع اختـصاص یافته، ابعاد  

مقطع، میلگردهاي مقطع، مـساحت و درـصد فوالد، تراز ابتدا و انتهاي قطعه نمایان خواهد ـشده که تـصمیم گیري ـشما براي نوع وـصله 

 . را بسیار راحت خواهد نمود

در قـسمت نوع وـصله، ـشما قادر خواهید بود نوع وـصله تعیین ـشده براي قطعه  ، بوـسیه ابزار  و ـسرعت به جهت راحتی  همچنین

 در زیر توضیحات بیشتر ارائه خواهد شد.  ستون مورد نظر را به قطعات و یا تیپ ستونهاي دیگر نیز اعمال نمایید.تیپ مورد نظر و یا 
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متهاي دیگر ابتدا روي ابزار  مت به قـس له یک قـس ازي   براي کپی کردن حالت وـص ویر باال، منوي همانند ـس کلیک کنید تا همانند تـص

 نمایان گردد. در زیر به توضیح هریک از آیتمهاي این منو خواهیم پرداخت.
 

Copy This to All Segment of Current Column Type 
وـصله در قطعه جاري به تمام قطعات تیپ ـستون انتخاب ـشده اعمال میگردد. به عبارت دیگر کلیه قطعات ـستون از بوـسیله این آیتم نوع 

  پایین تا باال همسان میگردند.
 

Copy This to All Segment of All Column Types 
میگردد. به عبارت دیگر کلیه قطعات ـستون از پایین  بوـسیله این آیتم نوع وـصله در قطعه جاري به تمام قطعات تمامی تیپ ـستونها اعمال  

تا باال و در تمامی تیپ ســتونها همســان میگردند. این گزینه براي وقتی که مثال میخواهید نوع وصــله تمامی ســتونها مثال از نوع وصــله 

 مکانیکی باشد، بسیار مناسب میباشد.
 

Copy This to Segment to Similar Segment of All Column Types 
تونها اعمال میگردد. به عبارت دیگر  ابه از لحاظ ارتفاعی، در تمام تیپ ـس له در قطعه جاري به تمام قطعات مـش یله این آیتم نوع وـص بوـس

   مثال طبقه اول در تمامی ستونها وصله مشابهی خواهند داشت.
 

Copy Current Column Type to All Column Types 
هاي قطعات مختلف یک تیپ سـتون به تمام قطعات مشـابه، از لحاظ ارتفاعی، در تمام تیپ سـتونها اعمال  یله این آیتم نوع وصـلهبوسـ

میگردد. به عبارت دیگر درصــورتیکه میخواهید طبقات اول و دوم تیپ ســتونها از نوع وصــله مکانیکی باشــد و بقیه طبقات از نوع 

 و سپس توسط این گزینه تنظیمات انجام شده را به تمام تیپ ستونها اعمال نمایید.  ویرایش نماییدونها را پوشانی، ابتدا یکی از تیپ ستهم
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تنظیم پارامترهاي طول وصله و مهاري میلگردها 
 

 

 Define Menu > Overlap and Anchor length parameters 
 

ــما قادر خواهید بود پارامترهاي نحوه  ــیله این گزینه ش ــازهبوس ــله میلگردهاي س ــبه طول مهاري و طول وص اي را که در محاس
همانگونه که در تصــویر زیزر میگردند را پیکربندي نمایید.    قرار اســتفادهمورد  افزار  طراحی آرماتوربندي نرم مختلف هايپروســه

روش مختلف را در اختیار کاربران قرار    ســهبراي نحوه محاســبه طول مهاري و طول وصــله میلگردها افزار  نرممشــاهده میگردد، 
 که در ادامه به توضیح هر یک از این سه روش خواهیم پرداخت.میدهد.  
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 :مواجه خواهید بودمختلف براي نحوه محاسبه طول مهاري و وصله انتخاب   سهدر این پنجره شما با 

 Software Calculated Overlap Multiplier 

لیم میلگردهاي پروژه،   ACI 318-19بر افزار  نرمدر این حالت  اري بتن و مقاومت تـس اس مقاومت فـش به طول  و براـس رایب محاـس ـض

له را   ایزهاي مختلف میلگردها مهاري و وـص ورت خودکار  براي موقعیتها و ـس به مینمایدبـص تفاده از.  محاـس ابتدا   این حالت براي اـس

 را همانند تصویر زیر فعال نمایید. Software Calculated Overlap Multiplierگزینه  
 

 
 

اس افزار  نرمدر این حالت  تفاده از پارامترهاي قابل پیکربنديفرمول  بر اـس ده در تصـویر زیر و با اـس ان داده ـش ط کاربر نـش در توـس

و نیز براســاس مقاومت فشــاري بتن و مقاومت تســلیم میلگردهاي پروژه،   Software Overlap Calculation Parametersقســمت

رایب محاـسبه طول مهاري و  و از آنها براي طراحیهاي    یلگردها محاـسبه مینمایدبراي موقعیتها و ـسایزهاي مختلف موـصله را طول ـض

 ید.خود استفاده مینما
 

 

 

 User Defined Overlap Multiplier 

بر اـساس ـضرایبی که کاربر براي بدـست آوردن طول وـصله تعیین کرده اـست، محاـسبه طول مهاري و طول افزار  نرمدر این حالت 
تفاده ازبراي    .وصـله را انجام خواهد داد را همانند تصـویر زیر   User Defined Overlap Multiplierابتدا گزینه   این حالت اـس

 .ن نمایدیضرایب محاسبه طول وصله را در قالب شش پارامتر براي قطرهاي مختلف و موقعیتهاي مختلف تعیفعال نمایید و سپس  
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 Customized User Defined Overlap Length 

براي موقعیتهاي نیز  کاربران میتوانند مستقیما طول وصله مورد نظر خود را بصورت تک به تک براي هر سایز میلگرد و  در این حالت  
 تعیین نمایند. میلگرد در جدول مربوطه اي مختلف سازه

را همانند تصویر زیر فعال نمایید و   Customized User Defined Overlap Lengthابتدا گزینه    این حالت  براي استفاده از 
ممکن موقعیتهاي مختلف    میلگردها درقطرهاي    تک تک  براي  میلگردها را همانند تصویر زیر در جدول مربوطهطول وصله  سپس  

 ویرایش نمایید. 
 

 
 

ه ی از  پس از انتخاب یک ردن دکمه روش باال و انجام تنظیماتـس   Apply Changes and Rebuild Overlap Length Table ، با فـش

ــله براي تمامی ســایزهاي میلگردي و موقعیتهاي مختلف  ،تغییرات با  میلگردها اعمال خواهد شــد و عالوه بر آن جدول طول وص
ـشاهده میگردد در پایین پنجره مذکور میگردد که همانگونه که در تـصویر باال م روز رـسانیب توجه به متد انجام وـصله انتخاب ـشده،  

 قابل رویت خواهد بود.
 
 

 دو پارامتر دیگر نیز وجود دارد که در زیر به توضیح آنها خواهیم پرداخت: پنجرهاین در 

 
Overlap Length / Anchor Length Ratio 

و بر نماید. این پارامتر بـصورت پیش فرض    مـشخصبه طول مهاري را  وـصله  کاربر قادر خواهد بود نـسبت طول  پارامتر این  بوـسیله
له به این عدد یعنی  به عبارت دیگر نرم  .تنظیم ـشده اـست  1.3روي عدد  اـساس آیین نامه   یم کردن طول وـص ، طول    1.3افزار با تقـس

 مهاري میلگردها را نیز بدست خواهد آورد.
 
 

Rounding Step for Rebar Overlap Length 
میزان رند ـشدگی طول وـصله و مهار میلگردها را تعیین نمایید. این پارامتر بـصورت پیش  کاربر قادر خواهد بود   پارامتر این  بوـسیله

ـسانتیمتر تنظیم ـشده اـست و به این معنا میباـشد که طولهاي وـصله و طولهاي مهاري همواره مـضربی از عدد پنج  5فرض روي عدد 
 خواهند بود.

 
 

  Rebar Overlap and Anchor Lengthو گزینه    Reportجداول طول مهاري و طول وصــله میلگردها همواره از طریق منوي 
 .میباشند و نیز اکسپورت به اتوکد قابل مشاهده
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مشاهده و اکسپورت جداول طول وصله و مهار میلگردها 

 
 

 Report Menu > Rebar Overlap and Anchor length 
 
 

 Rebar Overlap and Anchor Lengthو گزینه    Reportصله میلگردها همواره از طریق منوي  طول و  جداول طول مهاري و
توانید این جداول را بصورت یک  نیز می  Export Tableو همچنین از طریق دکمه و یا منوي  .قابل مشاهده میباشندبصورت زیر 

 نمایید.فایل اتوکد اکسپورت 
 

 
 

  Export Tableبوسیله منوي     و یا  Export Rebar Anchor / Overlap Table to AutoCADهمچنین از طریق دکمه  
 توانید درصورت لزوم این جداول را بصورت یک فایل اتوکد اکسپورت نمایید.می
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تنظیم پارامترهاي ترسیم ریبها در سقف تیرچـه و بلوك

 Define Menu > Deck Ribs Drawings Parameters 
ود پارامترهـاي نحـوه محاسـبه تعـداد ریبهـا در سـقفهاي تیرچـه و بلـوك را تعیـین  بوسیله این گزینـه شـما قـادر خواهیـد ـب

 تلف انجام خواهد شد:خم محدوده طولی. تنظیمات این رابط کاربري براساس سه نمایید

 سانتیمتر تعیین شده  400که در اینجا  First Stepطول دهانه سقف کمتر از  •

 سانتیمتر تعیین شده 700تا  400که در اینجا بین  Second Stepو کمتر از  First Stepطول دهانه سقف بیشتر از  •

 سانتیمتر تعیین شده  700که در اینجا   Second Stepطول دهانه سقف بیشتر از •

ــاس میزان بار زنده  کیلو گرم بر متر مربع درنظر گرفته   350در اینجا که   Floor Applied Load Magnitude Limitو نیز براس

ده و  ته ـش د. توجه داـش به خواهد ـش قف محاـس د، تعداد ریبهاي هر ـس مت اول این رابط کاربري قابل تنظیم میباـش ید که در قـس باـش

ورت جداگانه در نرم ود که بارهاي مرده و زنده بـص ورتی در نرم افزار خوانده میـش قف فقط درـص ده  بارهاي ـس افزار ایتبس وارد ـش

در قـسمت دوم و سوم این رابط کاربري میتوانید براي هریک از حالتهاي ذکر شده    اـستفاده نـشده باـشد. Load Patternباـشند و از 

 ي سقف را مشخص نمایید.درباال، تعداد ریبها
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پیکربندي پارامترهاي نحوه طراحی جزئیات 
 

ازهجزییات آرماتوربندي    پارامترهاي مربوط به نحوه طراحی ورت پیش فرض روي بهترین و معمولترین  المانهاي ـس اي بـص

تا نحوه محاسبات  نظر خود پیکربندي نمایندان نیز میتوانند براحتی این پارامترها را طبق راند اما کارب حالتهاي ممکن تنظیم شده

ازي نمایند خصـی ـس ازه.  را کامال ـش ايدر صـورت نیاز براي پیکربندي نحوه انجام طراحی آرماتوربندي المانهاي مختلف ـس

استفاده نمایید. افزار نرم Designهاي موجود در منوي میبایست از گزینه

همانگونه که در تصــویر زیر دیده میشــود قســمت دوم این منو مربوط به تنظیمات و پیکربندي پارامترهاي مربوط به طراحی  

 .معرفی میگردندجزییات آرماتوربندي میباشد که در اینجا بصورت خالصه 

Differential Angle Between Continues Beam 
تنظیمات مربوط به شرایط پیوسته در نظر گرفتن تیرهایی که در ادامه همدیگر قرار دارند.

Frame Reinforcing Design Configuration 
تنظیمات مربوط به پیکربندي پارامترهاي نحوه طراحی جزییات آرماتوربندي فریم، شامل تیرها و ستونهاي سازه.

Shear Wall Reinforcing Design Configuration 
تنظیمات مربوط به پیکربندي پارامترهاي نحوه طراحی جزییات آرماتوربندي دیوارهاي برشی.

 کامل توصیح داده خواهند شد.مشروح و در ادامه تمامی این دستورات بصورت 
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تنظیم زاویه بین تیرهاي در امتداد هم 
 

 

ــیله این پارامتر کاربر   ــخص نماید که نرم افزار چه تیرهایی را در امتداد هم در نظر بگیرد و یا خیر. این پارامتر در میبوس تواند مش

ــخیص اتوماتیک پروفیل طولی تیرها از تیرهاي در امتداد هم ــیار مهم   ،طراحی جزییات آرماتور بندي تیرها و نیز در پروســه تش بس

 بصورت زیر عمل نمایید. Designبراي تنظیم این پارامتر از منوي   میباشد.
 

 Design Menu > Differential Angle Between Continues Beam 
 

  با   Dif. Angleکه در آن پارامتر    بـصورت زیر نمایان خواهد ـشد Beam Differential Angleبا اـستفاده از این دـستور پنجره تعیین  

 رنگ قرمز مشخص شده است. 

 

 
 

زاویه مشخص شده در  درجه تنظیم شده است و به این مفهوم میباشد که در صورتیکه    30این پارامتر بصورت دیفالت روي زاویه  

ــو ــد  30کمتر از   ر باال یتص در نظر خواهد گرفت و این دو تیر از نقطه  Beam 1را در امتداد   Beam 2تیر   ، نرم افزاردرجه باش

وند و ته درنظر گرفته میـش واگر   اما تالقی پیوـس ده در تـص خص ـش تر از   ر باال یزاویه مـش د، این تیرها را از نقطه   30بیـش درجه باـش

 تالقی پیوسته در نظر نخواهد گرفت.
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پیکربندي تنظیمات نحوه طراحی جزییات آرماتوربندي فریم سازه 

 
 

راي جزییـات آرماتوربنـدي فـریم سـازه یعنـی تیرهـا و سـتونهاي سـازه را در اینجا پیکربندي نحـوه طراحـی نرم افـزار ـب

اند امــا پارامترهــاي بصــورت پــیش فــرض روي بهتــرین حالــت ممکــن تنظــیم شــدهایــن کلیــه توضــیح خــواهیم داد. 

را کـامال افـزار طراحـی نرمدي نماینـد تـا نحـوه  کاربران نیز میتوانند براحتـی ایـن پارامترهـا را طبـق نظـر خـود پیکربنـ

 .بصورت زیر عمل نماییدافزار، نرم Design. براي این منظور از منوي شخصی سازي نمایند

 
 Design Menu > Frame Reinforcing Design Configuration  (کلید میانبر  ) 

 

 
 

ادامه کلیه پارامترهاي این رابط کاربري بسیار مهم مورد بررسی قرار خواهند گرفت و توضیحات کامل در خصوص تک تک این  در

 پارامترها ارایه خواهد شد. 

F6 
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■ Beam Additional Rebar  
 

در این قسمت شما میتوانید مشخص نمایید که نرم افزار براي محاسبه میلگردهاي تقویت از چه سایز میلگردهایی میتواند استفاده    

پروژه از  بسیاري  در  تقویتیها  نماید.  میلگردهاي  تنوع  از  جلوگیري  مهندسین  ،  بمنظور 

ترجیح میدهند که فقط از سایزهاي خاصی براي میلگردهاي تقویت استفاده شود، به این  

میلگردهاي    افزار مجاز است در پروسه طراحیسایز میلگردهایی که نرم  شما میتوانیدمنظور  

 در این لیست انتخاب نمایید.تیرها از آنها استفاده نماید را  یتقویت

نیز دراینجا وجود دارد که در پروسه   Rebar Matching Iterationهمچنین یک پارامتر 

سازي میلگردهاي تقویت دو سمت ستون و یا میلگردهاي تقویت که به هوشمند همسان 

نمایند، استفاده خواهد شد. این پارامتر بصورت پیش فرض روي عدد  یکدیگر برخورد می

دهانه مناسب میباشد.    30اکثر  هایی با تعداد دهانه حدتنظیم شده است که براي سازه  10

عدد، براي حصول به نتیجه    30هاي بیشتر از  هاي بسیار بزرگ با تعداد دهانهاما در سازه 

 مطلوب، میبایست این پارامتر را افزایش دهید. 
 

■ A, B, C, D and H Parameters 
 

را براحتی پیکربندي    A, B, C, Dآرماتورهاي تقویت یعنیدر این قسمت شما میتوانید پارامترهاي مربوط به نحوه محاسه طول  

 اند. تنظیم شده ACI اند و تمامی آنها بصورت پیش فرض براساس توصیهنمایید. این پارامترها در شکل زیر مشخص شده

 
 درجه میباشد.  90میلگردهاي مهارشده با خم نیز ضریب طول قالب براي  Hپارامتر 

 

 
 

■ Specify Limits of the Ties Space for the Beams 
 

در این قسـمت شـما میتوانید حد مجاز براي حداقل و حداکثر فاصـله بین خاموتهاي تیري را مشـخص نمایید. به عنوان مثال 

مجاز نیـست   ـسانتیمتر درنظر گرفته ـشده اـست که به این معنا میباـشد که نرم افزار  6حداقل فاـصله مجاز بین خاموتها در اینجا فاـصله 

 فاصله بین خاموتها را کمتر از شش سانت درنظر بگیرد. 

 
 

در پروسه محاسبه خاموت تیرها این پارامتر تعیین میکند که نرم افزار تا چه میزان میتواند فاصله بین خاموتها را کاهش دهد و  

افزار مجبور خواهد شد قطر خاموت را فوالد عرضی الزم را تامین نماید نرم  در صورتیکه با کاهش تا این فاصله نیز نتواند میزان 

 تا میزان فوالد عرضی الزم را بتواند تامین نماید.  افزایش دهد
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■ Ignore Value fir Reinforcing Design of the Beam Additional Rebars 
 

سانتیمتر).   0.1میباشد (مثالً   ETABSافزار  ز میزان محاسباتی فوالد توسط نرممیلگردهاي تقویتی کمی کمتر ا  مساحتبرخی مواقع  

در این قسمت   دهند.در این مواقع برخی از مهندسان از این میزان کمبود چشم پوشی مینمایند و شماره میلگرد تقویتی را افزایش نمی

 نماید.  را تعییناین میزان چشم پوشی شما میتوانید 

  
 

مساوي یا بیشتر از میزان  باید  عدد صفر میباشد به این معنی که میزان آرماتور تقویتی حتماً  براي این پارامتر  پیش فرض نرم افزار  

 . سانتیمتر میباشد 0.1 بمیزان حداکثربه معناي چشم پوشی   0.1و بعنوان مثال عدد  آرماتور محاسباتی باشد. 
 

■ Rounding Step for Beam Additional Reinforcing Design Calculations 
 

این پارامتر بـصورت پیش  میزان رند ـشدگی طول میلگردها را در پروـسه محاـسبه طول تعیین نمایید.  ـشما میتوانید   پارامتراین   توـسط

 خواهند بود.  10شده همیشه مضربی از عدد هاي گزارش سانتیمتر تنظیم شده و به این معنا میباشد که طول 10فرض روي عدد 
 

  
 

هر   107و   102بعنوان مثال طولهاي    انجام خواهد شد،رند شدن طولها همیشه به سمت باال    ،ـشایان ذکر است که در جهت اطمینان 

رند خواهند ـشد. البته نرم افزار الگوریتم هاي هوـشمندي دارد که در مواقعی که رند ـشدن طول میلگرد باعث ـشود    110دو به عدد 

از اجراي پروـسه رند   ،در جاهایی که امکان لغزش میلگردها روي هم وجود نداـشته باـشد یاو  مربوطه بیرون بزندالمان   از که میلگرد

 اید تا طول واقعی میلگرد گزارش شود.کردن طول جلوگیري نم
 

■ Join Beam additional Rebars, if Gap Between Them is Less than … 
 

بتاً زیاد  بت به طول تیر نـس ال میلگردهاي تقویتی را درحالتی که طول میلگردهاي تقویت نـس رایط اتـص ما میتوانید ـش مت ـش دراین قـس

 سانتیمتر میباشد.  1 مقدار قسمت این براي برنامه فرض  پیش میباشد را مشخص نمایید.

  
 

ـسانتیمتر   1کمتر از  يدر تیرابتدا و انتها  فاـصله بین میلگردهاي تقویتی   بعنوان مثال که درـصورتیکهباـشد  میبه این معنی  این پارامتر  

 بگیرد.را پیوسته درنظر  آنهاآنگاه نرم افزار بمنظور راحتی آرماتور بندي  و یا بعبارت دیگر این میلگردها تقریبا به هم رسیدند،  شد  
 
 

■ Consider One Add. Rebar Details, If Beam Length is Less than … 
 

 فرض   پیش مشخص نمایید.  را  ه میباشد اطول تیر کوتدراین قسمت شما میتوانید شرایط اتصال میلگردهاي تقویتی در حالتی که  

سانتیمتر باشد مثالً در مورد  100کمتر از    يسانتیمتر میباشد. به این معنی که درصورتیکه طول تیر  100  مقدار  قسمت  این  براي  برنامه

  در نظر بگیرد.براي ابتدا، وسط و انتهاي تیر تیرهاي کنسول، نرم افزار براي کل تیر تنها یک جزئیات آرماتور گذاري را 

 
ظر گرفتن البته در صورتیکه این گزینه را غیر فعال نمایید، نرم افزار جزئیات میلگرد گذاري را بر طبق نتایج محاسبات و بدون درن 

 . انجام خواهد داد ،شلوغی آرماتورگذاري
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■ Consider (As TOP) / 3 for (As Bot) in Beam Ends, if More than …

  1/2دراین قسمت شما میتوانید مشخص نمایید که آیا مایل هستید که براساس آیین نامه براي جلوگیري از تشکیل مفصل پالستیک،  

میزان فوالد مورد نیاز باال در محل تکیه گاهها را در پایین  در حالت شکل پذیري متوسط، از 1/3 در حالت شکل پذیري ویژه و یا 

 و یش فرض این قسمت توسط نرم افزار فعال میباشد و نرم افزار براي هر تیر میزان فوالد پایین  پتیر نیز قرار دهید و یا نه. بصورت 

از   یک سوم (و یافوالد باال کمتر باشد مقدار    )نصفاز    یک سوم (و یا  باال را مقایسه مینماید و در صورتیکه میزان فوالد پایین از

 مورد  این  گرفتن  نظر  در   به  مایل  درصورتیکه.  گرفت  خواهد  درنظر   فوالد باال را براي فوالد پایین تیر در محل تکیه گاهها  )نصف

 . نمایید غیرفعال را گزینه این میتوانید نباشید

نوع شکل پذیري سازه درهمچنین   اینکه  به  میباشد، همانگونه که در تصاویر مشاهده   چگونگی  با توجه  این پارامتر مهم  اعمال 

نمایید.  تنظیم را نیز روي متوسط و یا ویژه سازه خود   Structure Typeقادر خواهید بود  قسمتمیگردد، شما در این 

بصورت  مقدار اینبراي پایین تیر را نیز تعیین نمایید.  این مقدارشما قادر خواهید بود آستانه درنظر گرفتن در این قسمت  همچنین 

سانتیمتر مربع در نظر گرفته شده است و به این معنا میباشد که اگر مقدار فوالد انتقال یافته از باال به پایین تیر   1پیش فرض عدد  

این مقدار در محاسبه جزئیات میلگرد گذاري تیر استفاده خواهد شد و در غیر اینصورت در طراحی بیشتر از یک سانتیمتر مربع باشد،  

صرف نظر کنید تا دقیقا مطابق با آیین نامه عمل   جزئیات میلگرد گذاري وارد نخواهد شد.در صورتیکه شما مایل باشید از این آستانه

 بع تنظیم نمایید. صفر سانتیمتر مرعدد ، میبایست این مقدار را روي شود

■ Consider Torsional Steel Area in Beam Reinforcing Design Procedures

خص نمایید ما میتوانید مـش مت ـش به میلگردهاي  دراین قـس ط ایتبس در فرآیندهاي محاـس ده توـس به ـش که فوالدهاي پیچش محاـس

 تقویتی و نیز خاموتهاي تیر اعمال شوند و یا خیر.

پس این مجموع  د و ـس ی جمع خواهند ـش ی با آرماتورهاي طولی خمـش ورتیکه این گزینه فعال گردد آرماتورهاي طولی پیچـش درـص

تفاده خواهد شد. در خصوص خاموتها نیز دو برابر فوالد عرضی پیچشی با فوالد عرضی برشی  براي محاسبه آرماتورهاي تقویت اس 

 و سپس این مجموع براي محاسبه خاموتهاي تیر استفاده میگردد. (Av/s + 2At/s)شد  جمع خواهد 

رماتورهاي گونه از خاطر نشــان میگردد که درصــورتیکه در مقطع تیر آرماتورهاي گونه تعریف شــده باشــد، ابتدا ســطح مقطع آ 

ی طولی جمع میگردد و نهایتا  احت آرماتورهاي خمـش پس میزان باقیمانده با مـس ود و ـس ته میـش ی طولی کاـس احت آرمانور پیچـش مـس

احت فموالد   احت آرماتورهاي گونه از مـس د. به عبارت دیگر مـس تفاده خواهد ـش به آرماتورهاي تقویت اـس این مجموع براي محاـس

 واهد شد.پیچشی طولی تیر کسر خ

ــت روش اول  ــده اس ــی در باال و پایین تیر در نظر گرفته ش همچنین دو روش مختلف براي نحوه توزیع میلگردهاي طولی پیچش

Inverse Flexural Distribution  وUniform Distribution  پردازیم.میکه در زیر به توضیح تفاوت این دو روش 
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■ Inverse Flexural Distribution
د آرماتورهاي پیچـشروش که پیش فرض نرماین در  ی در باال و مازاد    یافزار نیز میباـش بت عکس تجمع میلگردهاي خمـش به نـس

هاي خمـشی در قـسمت باالي تیر بیـشتر از پایین باـشد، ـسهم بیـشتري دپایین مقطع اـضافه میـشوند. بعنوان مثال در ـصورتیکه میلگر

زوده خواهد ـشد. این روش توزیع ـسبب میگردد که توزیع کل مـساحت فوالد خمـشی و فپیچـشی به پایین تیر ااز مـساحت فوالد 

 تري در کل مقطع توزیع گردد.پیچش مورد نیاز بصورت یکنواخت

■ Uniform Distribution
ایان ذکر است که درصورت روش میلگردهاي پیچشی مازاد با نسبت مساوي به باال و پایین مقطع اضافه خواهد شد. ش این  در  

تعریف میلگردهاي گونه در مقطع، مازاد میلگردهاي پیچش که پس از کسر میلگردهاي گونه از میلگردهاي پیچشی بدست خواهند 

میتوانید توزیع  اند  بنابراین با تعریف میلگرد گونه براي تیرهایی که به پیچش افتاده  آمد در باال و پایین تیر توزیع خواهد گردید. 

 میکنواختی از میلگردهاي پیچشی در کلیه وجوه تیر ایجاد نمایید. 

■ Consider Torsional Steel Area in Beam Reinforcing Design Procedures

آیند و بهتر اسـت در پروسـه تیپ بندي  سـتونهایی که در انتهاي دیوارهاي برشـی هسـتند جزئی از دیوارهاي برشـی بحسـاب می

مـشخص نماید ـستونهاي بوـسیله این پارامتر  افزار فراهم گردیده اـست که کاربر بتواند  ونهاي ـسازه وارد نـشوند. این امکان در نرمـست

 .  خیرانتهایی دیوار برشی در تیپ بندي ستونها وارد شوند و یا 

اند چشم پوشی خواهد کرد و در نتیجه شده  Pierافزار از تیپ بندي ستونهایی که  در صورتیکه این گزینه در حالت انتخاب باشد نرم

اما درصورتیکه این گزینه در حالت انتخاب نباشد    هاي اجرایی نیز، نامی به آنها اختصاص نخواهد داد.در پالن ستونگذاري نقشه

بودن و یا نبودن ستونها آنها را تیپ بندي خواهد کرد و در نتیجه در پالن ستونگذاري سازه این ستونها   Pier  افزار بدون توجه به نرم 

شده تیپ بندي شوند،   Pierشایان ذکر است که درصورتیکه این پارامتر در حالت انتخاب نباشد و ستونهاي    نامگذاري خواهند شد. 

این ستونها را یکبار در محاسبه مصالح ستونها و نیز یکبار در محاسبه مصالح دیوارهاي   نرم افزار در پروسه محاسبه مصالح سازه، وزن 

برشی در نظر خواهد گرفت.

 دکمه میتوانید تمامی پارامترهاي موجود در این رابط کاربري را به مقادیر پیش فرض برنامه بروز رسانی نمایید. اینبوسیله  

یله   ورت ذخیره، در دفعات دکمه میتوانید تمامی پارامترهایی را که تنظیم نموده اینبوـس اید را ذخیره نمایید. توجه نمایید که در ـص

مینمایید، نرم افزار بصورت خودکار تنظیمات شما را فراخوانی خواهد نمود و از تنظیمات شما بجاي  بعدي که از نرم افزار استفاده

افزار نیافتد، میتوانید و در ـصورتیکه بخواهید این اتفاق در دفعات بعدي اجراي نرم  تنظیمات پیش فرض برنامه اـستفاده خواهد کرد.

بمنظور حذف تنظیمات ـشخـصی ـسازي  Delete User Default Configurationو از گزینه    Configuration Settingاز منوي 

  به کار نماید. عافزار با تنظیمات پیش فرض خود شروشده خود استفاده نمایید تا نرم
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پیکربندي تنظیمات نحوه طراحی جزییات دیوارهاي برشی 
 

 

اند اما بوسیله این رابط بصورت پیش فرض روي بهترین حالت ممکن تنظیم شدهکلیه پارامترهاي طراحی جزییات دیوارهاي برشی 

نمایند.   نظر خود ویرایش و شخصی سازي  این پارامترها را طبق  میتوانید  براحتی  با براي  کاربري،  این رابط کاربري  به  دسترسی 

 این پارامترها خواهیم پرداخت. در ادامه به توضیح افزار، بصورت زیر عمل نمایید.نرم Designاز منوي  استفاده
 

 Design Menu > Shear Wall Reinforcing Design Configuration    (کلید میانبر   +  ) 
 

 

 

F6 Ctrl 
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■ Select Horizontal Rebar Size 
 

در این قسمت شما میتوانید مشخص نمایید که نرم افزار براي محاسبه میلگردهاي افقی دیوار از چه سایز میلگردهایی میتواند  

 استفاده  نماید.  

و یا در نظرگرفتن برخی نکات  بمنظور جلوگیري از تنوع میلگردهاها در بسیاري از پروژه 

میدهند که فقط از سایزها مهندسین ترجیح  افقی دیوار  اجرایی،  میلگردهاي  براي  ي خاصی 

افزار مجاز است در پروسه سایز میلگردهایی که نرم  استفاده شود، به این منظور شما میتوانید

میلگردهاي افقی دیوار از آنها استفاده نماید را از بین سایزهاي موجود در این لیست     طراحی

 انتخاب نمایید.

 
 

■ Valid Space Between Horizontal Rebars 
 

در این قسمت شما میتوانید فواصل مجازي که نرم افزار براي محاسبه میلگردهاي افقی دیوار از آنها میتواند استفاده نماید را   

 مشخص نمایید.  توسط سه پارامتر بصورت زیر 

ابتدا حداقل و حداکثر فاصله مجاز   این منظور  افقی را  براي  میلگردهاي  بین 

پارام که همانگونه    Maximum Spaceو     Minimum Spaceترهايتوسط 

هاي مجاز  مشخص نمایید و سپس فاصله گام  ،در تصویر روبرو مشاهده میگردد

   تعیین نمایید. Interval Distanceتوسط پارامتر  را نیز

هاي مجاز بین میلگردهاي  با هر تغییري در هر یک از این سه پارامتر لیست فاصله

نرمنآپدیت خواهافقی   نهایتا  میلگردهاي د شد و  براي محاسبه جزییات  افزار 

 تنها از اعداد موجود در این لیست استفاده خواهد نمود.   ی دیوارهاي برشیافق

 

■ Horizontal Bars Position Relative to Vertical Bars in Wall 
 

را از بین سه متد مختلف بنا به دیوار  توانند موقعیت قرارگیري میلگردهاي افقی نسبت به میلگردهاي قائم  شما می  در این قسمت 

درنظر گرفته شده است که این پارامتر نیز این امکان همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد، د. همچنین ینظر خود انتخاب نمای

 وارهاي داراي المان مرزي معمولی بصورت جداگانه توسط کاربر تنظیم شود. براي دیوارهاي داراي المان مرزي ویژه و دی
 

 
 

بصورت   Inside of V.Barsهمانگونه که در تصویر مالحظه میگردد، براي دیوارهایی که داراي المان مرزي ویژه هستند پارامتر       

 رار گیرند تا بدون خم و با اجراي راحتتر در داخل پیش فرض فعال میباشد تا میلگردهاي افقی در سمت داخلی میلگردهاي قائم ق
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بصورت پیش   Outside of V.Barsهسته المان مرزي مهار شوند و براي دیوارهایی که داراي المان مرزي معمولی هستند پارامتر 

این پارا بیشتر  قائم قرار گیرند. توضیخ  میلگردهاي  بیرونی  افقی در سمت  میلگردهاي  میباشد تا  بهمراه تصاویر فرض فعال  مترها 

 آمده است. ادامهمربوطه در 
 

Outside of V.Bars  
 میلگردهاي افقی در سمت بیرونی میلگردهاي قائم در مقطع دیوار قرار میگیرند. همانند تصویر زیر، در این حالت

 
 

 
 

Outside of V.Bars + Curve  
میانی جان دیوار در سمت بیرونی میلگردهاي قائم در مقطع قرار میگیرند میلگردهاي افقی در قسمت   همانند تصویر،  در این حالت

 . اما قبل از شروع المان مرزي با یک خم مناسب بسمت داخل میلگردهاي قائم متمایل شده تا درون هسته المان مرزي مهار میگردند

 
 
 

Inside of V.Bars   
 سمت داخلی میلگردهاي قائم در مقطع دیوار قرار میگیرند.میلگردهاي افقی در  همانند تصویر زیر، در این حالت

 



 
 

  
    

ETABS MATE Help – FARASA Engineering Group 

PAGE 54 
 

Document No. 21071421 

© Copyright 2012-2021        |      All Rights Reserved for FARASA Engineering Group 
ETABS MATE Help  

 

■ Distance of Horizontal Rebar Hook to Wall End 
 

از بین دو روش مختلف به میلگردهاي افقی دیوار تا انتهاي دیوار را انتهایی فاصله قالب  نحوه محاسبه میتوانید  شما در این قسمت 

 عیین نمایند.  دلخواه انتخاب و ت

 
 

افزار فاصله قالب همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد دو روش مختلف براي اینمنظور ارائه گردیده است؛ در روش اول نرم

تا انتهاي دیوار را بصورت اتوماتیک بر اساس کاورهاي تعیین شده محاسبه مینماید و در روش دوم کاربر میتواند یک طول ثابت 

  سانتیمتر درنظر گرفته شود. 15، این طول میبایست کمتر از  ACI318-19منظور تعیین نماید. همانگونه که میدانید براساس  براي این  

 سانتیمتر تنظیم شده است.  10افزار بصورت پیش فرض این پارامتر روي عدد و در نرم 

 

■ Reduce Distance of Vertical Bars With More than 20cm in Boundary Zone to … 
 

 20نرم افزار را مجبور کنید که درصورتیکه فاصله بین میلگردهاي عمودي دیوار بیشتر از  میتوانید    شما  پارامتراین  بافعال نمودن   

 .  سانتیمتر باشد، بصورت خودکار در ناحیه مرزي دیوار، فاصله بین میلگردهاي عمودي را به فاصله مورد نظر شما کاهش دهد
  

 
 

تر از   اري نباید بیـش له بین میلگردهاي فـش رید فاـص تحـض ازه بعلت کاهش   20همانگونه که مـس د، اما در طبقات باالیی ـس انتیمتر باـش ـس

ـسانتیمتر براي میلگردهاي عمودي در نظر گرفته میـشود. بوـسیله این پارامتر براحتی میتوانید بدون   20نیروها معموال فواـصل بیـشتر از 

 افزار کنترل نمایید.سکشن دیزاینر براحتی این امر را بصورت خودکار توسط نرمایجاد تغییر در 

 

■ Increase by 25 percent in Splice Length for the Vertical Rebars of the Shear Walls 
 

 درصد افزوده خواهد شد. 25پارامتر، به طول وصله میلگردهاي عمودي دیوارهاي برشی به مقدار   بافعال نمودن این 

 
 پارامتر فعال نگردد، طول وصله میلگردهاي عمودي دیوار بصورت معمول محاسبه میگردد.  و درصورتیکه این

 

■ Dont Splice the Vertical Rebars of Shear Walls at the Base Elevation of the Structure 
 

 د که وصله میلگردهاي قائم دیوار روي فونداسیون انجام گردد و یا روي اولین سقف.یتعیین نمایبوسیله این پارامتر کاربرمیتواند 
 

 
 

ریدهمانگونه که  تحـض وع که  مـس له میلگردهاي  با توجه به این موـض د و نباید وـص یون یک مقطع بحرانی میباـش عمودي روي فونداـس

اتفاق بیافتد، بنابراین این پارمتر بصــورت پیش فرض فعال میباشــد تا اولین وصــله میلگردهاي قائم روي تراز   دیوار در این مقطع

 اولین سقف سازه انجام پذیرد.



 
 

  
    

ETABS MATE Help – FARASA Engineering Group 

PAGE 55 
 

Document No. 21071421 

© Copyright 2012-2021        |      All Rights Reserved for FARASA Engineering Group 
ETABS MATE Help  

 
 وتها و جزییات المان مرزي میباشد که در زیر به توضیح آنها خواهیم پرداخت.قسمت دوم این رابط کاربري مربوط به تنظیمات خام

 

■ Extend the Hoop Ties in the Boundary Element to the End of the Nearest Segment 
 

 خواهد نمود.درصورتیکه این پارامتر فعال باشد نرم افزار بوسیله یک خاموت بسته المان مرزي را به ستون کناري متصل 
  

 
 

افزار براي متصل نمودن المان مرزي جان دیوار درصورتیکه در انتهاي دیوار، ستون وجود داشته باشد نرمبا فعال نمودن این پارامتر،  

کناري اي دو عدد از میلگردهاي المان مرزي دیوار و تمام بعد ستون  به ستون انتهایی از یک خاموت بسته استفاده خواهد نمود بگونه

را در بر بگیرد. همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد المان مرزي جان دیوار و المان مرزي ستون توسط خاموت بسته زرد 

 اند.رنگ به یکدیگر متصل شده

 
 

■ Minimum Bar Size for the Hoop and Cross Ties of the Boundary Element 
 

 خواهد بود حداقل سایز میلگرد براي خاموتهاي بسته و یا سنجاقیهاي دیوار را مشخص نماید.بوسیله این پارامتر کاربر قادر 
 

 
 

هاي افزار در پروـسهمیلیمتر تنظیم ـشده اـست، اما درـصورتیکه بنا به محاـسباتی که نرم  10این پارامتر بـصورت پیش فرض روي قطر  

 یا سنجاقیها افزایش یابد و این پارامتر تنها حداقل سایز میباشد. مختلف انجام میدهد، ممکن است بصورت مورد  قطر خاموتها و

 

■ Minimum Acceptable Distance Between Ties in the Wall Boundary Element 
 

 را تعیین نماید.بوسیله این پارامتر کاربر میتواند حداقل فاصله قابل قبول ارتفاعی بین خاموتها در دیوارهاي برشی 
 

 
 

له  انتیمتر تنظیم ـشده اـست، و به این معنا میباـشد که نرم 7این پارامتر بـصورت پیش فرض روي فاـص له ـس افزار مجاز به کاهش فاـص

ــی مورد نیاز را   بین خاموتها به میزانی کمتر از ــورت لزوم با افزایش قطر خاموت میزان فوالد برش این پارامتر نخواهد بود و درص

 تامین خواهد نمود.
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■ Minimum Acceptable Distance Between Ties in the Special Wall Boundary Element 
 

 خاموتهاي بسته در المان مرزي ویژه دیوار را تعیین نماید.بوسیله این پارامتر کاربر میتواند حداکثر نسبت طول به عرض براي 
 

 

 
 

اي بصورت زنجیره  باید  ACI318-19در صورتیکه المان مرزي دیوار از نوع ویژه باشد، خاموتهاي المان مرزي براساس ظوابط  

تنظیم شده   2به همین دلیل این پارامتر بصورت پیش فرض روي عدد  .ترسیم شوندو با نسبت طول به عرض حداکثر برابر با دو 

 است. اما کاربران با توجه به شرایط خاص پروژه خود میتوانند این پارامتر را ویرایش نمایند.

 

■ Minimum Acceptable Distance Between Ties in the Special Wall Boundary Element 
 

 اي در المان مرزي ویژه دیوار را تعیین نماید.پوشانی خاموتهاي بسته زنچیرهبوسیله این پارامتر کاربر میتواند حداقل طول هم
 

 

 
 

اي بصورت زنجیره  باید  ACI318-19در صورتیکه المان مرزي دیوار از نوع ویژه باشد، خاموتهاي المان مرزي براساس ظوابط  

  15به همین دلیل این پارامتر بصورت پیش فرض روي عدد    .ترسیم شوند  سانتیمتر همپوشانی بین خاموتها   15رعایت حداقل  و با  

 سانتیمتر تنظیم شده است. اما کاربران با توجه به شرایط خاص پروژه خود میتوانند این پارامتر را ویرایش نمایند.

 

■ Concrete Compression Strength Coefficient for Special Wall Boundary Element 
 

اري  ریب مقاومت فـش یله این پارامتر کاربر میتواند ـض خیص نرمبوـس و یا معمولی در المان مرزي ویژه افزار براي بتن که مبناي تـش

 را تعیین نماید.  هاي برشی میباشد،دیوار
 

 

 
 

مقایسه مینماید و    0.15f’cمقادیر تنش فشاري حداکثر دیوار در هر طبقه را با مقدار   افزار نرم،  ACI318-19براساس       

بصورت اتوماتیک نوع المانهاي مرزي آن طبقه را بصورت ویژه   باشد،  0.15f’cدرصورتیکه تنش فشاري حداکثر دیوار بیشتر از 

به همین دلیل   رت معمولی در نظر خواهد گرفت.در نظر خواهد گرفت و در غیر اینصورت نوع المانهاي مرزي آن طبقه را بصو

تنظیم شده است، اما کاربران با توجه به شرایط خاص پروژه خود میتوانند این   0.15این پارامتر بصورت پیش فرض روي عدد  

 پارامتر را ویرایش نمایند.
 

■ Min. Percentage of Steel to Insert Crossties in the Outside of Boundary Element 
 

 حداقل درصد فوالد براي تعبیه سنجاقیها در قسمت میانی جان دیوار را تعیین نماید.  بوسیله این پارامتر کاربر میتواند 

 
سنجاقی میباشد.   به نیاز این میلگردها جانبی مهار براي باشد،%  1 از برشی بیشتر دیوار قائم میزان میلگردهاي که صورتی در

برهمین اساس نرم افزار بصورت خودکار درصد فوالد میلگردهاي قائم جان دیوار را محاسبه مینماید و درصورتیکه این میزان از 

 یک درصد بیشتر باشد، سنجاقیهاي جان دیوار را ترسیم مینماید.  
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ت که نرم نجاقی افزار بصـورت خودکار فاصـلهالزم به ذکر اـس اس حداقل مقادیر؛ در رهاي جان دیواـس  ضـخامت   ارتفاع را براـس

به می  48ds  و16db  دیوار، ایان ذکر اـست که مهار نماید.محاـس ت  نیاز  جان  میلگردهاي همه ـش له و  نیـس ورتیکه فاـص خالص   درـص

انتیمتر  15  از مجاور نـشده  مهار میلگرد  با ـشده مهار میلگرد یک  بین درمیان اجرا گردد، که نرم یک   تواند بـصورتکمتر باـشد، می  ـس

 افزار این مورد را نیز بصورت خودکار کنترل مینماید.
 

■ Min. Percentage of Steel to Insert Crossties in the Outside of Boundary Element 
 

 نماید.یک حداقل را براي طول المان مرزي تمامی دیوارها را تعیین  بوسیله این پارامتر کاربر میتواند 

 
در صورتیکه مقدار این پارامتر صفر در نظر گرفته شود، نرم افزار طول محاسبه شده توسط نرم افزار ایتبس را مبناي محاسبات خود  

قرار میدهد اما درـصورتیکه یک عدد بزرگتر از ـصفر براي این پارامتر درنظر گرفته ـشود، نرم افزار طول محاـسباتی المان مرزي را با  

ه مینماید و درـصورتیکه این پارامتر بزرگتر از طول محاـسباتی باـشد، مقدار ااین پارام ین پارامتر را بعنوان طول المان مرزي  تر مقایـس

 درنظر خواهد گرفت و در غیر اینصورت طول محاسباتی مبناي کار خواهد بود.

 
ذخیره تنظیمات نحوه طراحی جزییات دیوارهاي برشی 

 
وجود دارد که از طریق   Configuration Settingsدي نحوه طراحی دیوارهاي برشی یک منوي  در باالي رابط کاربري پیکربن

ده را حذف کنید و یا   ده خود را ذخیره و یا بازیابی نمایید و یا تنظیمات ذخیره ـش ازي ـش خصـی ـس ما میتوانید تنظیمات ـش آن ـش

 تنظیمات پیش فرض برنامه را بازیابی نمایید. 
 

 
 

هاي  افزار محاـسبات و ترـسیم نقـشهدر این منو، نرم   Generate Wall Drawings By Old Version کردن گزینههمچنین با فعال 

 نامه قدیمی انجام خواهد داد.دیوارهاي برشی را براساس آیین
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 اي طراحی جزئیات آرماتوربندي و تیپ بندي المانهاي سازه 

 

نرم به  از وارد کردن سازه  آرماتوربندي سازه را صادر افزار و انجام  پس  میتوانند دستور طراحی جزئیات  پیکربندیهاي الزمه 

در  و یا از کلید  افزار باالي نرماصلی در نوار ابزار    میتوانید از آیکون نمایند. براي این منظور

نیز بصورت   Design. همچنین میتوانید از منوي  استفاده نمایید  اجراي طراحی جزئیات آرماتوربندي سازهراي  افزار، ب پانل کناري نرم 

  زیر استفاده نمایید.
 

 Design Menu > Design Reinforcing Details (  کلید میانبر ) 
 

 

المانهاي  نمایان خواهد شــد و بوســیله آن پروســه طراحی   Structure Reinforcing Designبا اســتفاده از این دســتور پنجره 

ازه ازه  مختلف ـس تونهاي ـس اهده میگردد، ابتدا ـس ویر زیر مـش ه همانگونه که در تـص د. در این پروـس ان داده خواهد ـش اي به کاربر نـش

تیپ بندي میـشوند و فوالدهاي عرـضی آنها طراحی میگردد، ـسپس جزئیات آرماتوربندي دیوارهاي برـشی نیز محاـسبه میگردد  و در 

 ماتورهاي تقویتی تیرها انجام خواهد شد و تیپ بندیهاي الزمه صورت خواهد گرفت.نهایت پروسه طراحی آر

یله نرم ه طراحی این جزئیات بوـس د بگونهپروـس ریع میباـش یار ـس اختمان معمولی با  افزار بـس ه براي یک ـس اي که انجام کل این پروـس

 پنج هزار متر مربع مساحت، کمتر از نیم ثانیه بطول خواهد انجامید.
 

 

 
 

 

افزار در محیط گرافیکی برنامه بنمایش در خواهد و  پس از انجام طراحی آرماتوربندي سازه، جزئیات طراحی شده بوسیله نرم

به تمامی جزئیات طراحی شده دسترسی داشته    Layer Display  هاي نمایشی از طریق پانلکاربر قادر خواهد بود با تغییر الیه

 افزار را ویرایش نمایید. و درصورت لزوم جزییات طراحی شده توسط نرم  باشد

F2 
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 افزار هاي تقویت تیر در نرم جزئیات آرماتور   ویرایش 
 بر روي پالن سازه نمایان خواهند شد و  Total Beam Detailsپس از انجام طراحی، جزییات آرماتورهاي تقویت تیري در الیه  

با راست کلیک کردن  براي این منظور  افزار، میتوان این جزییات را ویرایش نیز نمود.  عالوه بر مشاهده جزییات در محیط گرافیکی نرم

   Total Beam Details ه جزئیات طراحی آن المان با توجه به الیه فعال ظاهر خواهد شد. بعنوان مثال در صورتیکه الی ،روي هر المان 

 عال باشد با راست کلیک کردن روي یک تیر رابط کاربري جزئیات آرماتوربندي تیر همانند تصویر زیر ظاهر خواهد شد. ف
 

   
در این رابط کاربري تمامی جزییات هندسی و جزئیات آرماتوربندي تیر انتخاب شده براي موقعیتهاي باال و پایین در ابتدا، وسط و انتهاي  

نظر خود  مورد  میتوانید جزییات  براحتی  شما  و  میباشد  مشاهده  قابل  تیر 

  Lengthو    Add. Rebarبراي تعداد و سایز میلگرد تقویت را در ستونهاي  

همانند تصویر روبرو لیستی از    ایپ نمایید و یا با کلیک روي ایکون  ت

  افزار را هاي دیگر قابل استفاده بجاي جزییات انتخاب شده توسط نرمگزینه

انتخاب نماید و با فشردن دکمه   مشاهده و سپس گزینه مورد نظر خود را

Apply  .نمایید اعمال  هاي موجود در توجه فرمایید که تمامی گزینه  آنرا 

 این لیست پاسخگوي فوالد مور نیاز میباشند. 
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 افزار خاموت تیر در نرم جزئیات    ویرایش 
 

 

نمایان  سازه    نرا فعال نمایید جزییات خاموت بر روي تیرها در پال  Shear – Torsion Tiesپس از انجام طراحی، درصورتیکه الیه  

، میزان فوالد  s/tA  یا همان  باال عبارتند از: تیپ تیر، میزان فوالد عرضی ناشی از پیچشردیف  این جزییات بترتیب و از  .  میگردند

  . وقعیتهاي اول، وسط و انتها در پایین تیرهادر باالي تیر و نهایتا جزییات خاموت تیرها در م s/vAعرضی ناشی از خمش یا همان 
 

 
 

اند و به این معنا میباشد که میزان خاموت حداقل  همانگونه که در تصویر مشاهده میگردد برخی از خاموتها با رنگ قرمز درج شده

  s/ts+2A/vAدرنظر گرفته شده توسط برنامه براساس آیین نامه و یا توسط کاربر براي مقطع تیري، در موقعیت مذکور کمتر از میزان  

افزار مجبور شده است تا خاموت مورد نیاز که جوابگوي میزان محاسبه شده فوالد  محاسبه شده توسط ایتبس میباشد و در نتیجه نرم 

عرضی توسط ایتبس باشد را محاسبه نماید. بنابراین قرمز بودن این جزییات به معناي جوابگو نبودن خاموت نمیباشد و تنها به این 

طع، نیاز بوده است که در نتیجه نرم افزار خاموت مورد مق  تعریف شده درحداقل  میزان  معنی است که فوالد عرضی بیشتري نسبت به  

درج نموده است. و همچنین رنگ سبز به معناي روي تیر  با رنگ قرمز    براي متمایز کردن جزییات جدید آنها را  نیاز را محاسبه و

 میباشد.   ،شده در مقطع تعریفمیزان خاموت حداقل کافی بودن 

نمایان خواهد  باال رابط کاربري جزییات خاموت همانند شکل  Shear – Torsion Tiesیه با راست کلیک کردن روي هر تیر در ال 

کلیه جزییات محاسباتی در این پنجره قابل مشاهده میباشد. در صورتیکه بخواهید براي تیر انتخاب شده مقطع جدیدي با میزان  و شد 

 .استفاده نمایید Define and Assign New Section for This Beam دکمهخاموت متفاوت تعریف کنید میتوانید از 
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 پروفیلهاي طولی تیري   ویرایش و مدیریت 
 

 

انتخاب گردد همانند تصویر زیر پروفیلهاي   ه الی Layer Displayاز پانل  پس از انجام طراحی، درصورتیکه

افزار نمایان میگردد و با کلیک روي نام هر محیط گرافیکی نرم   افزار بصورت اتوماتیک تشخیص داده است درطولی تیري که نرم 

 افزار مشخص میگردد. پروفیل در لیست پروفیلها، پروفیل مورد نظر با هایالیت سبز در محیط گرافیکی نرم
 

 
 

براي ویرایش و مدیریت پروفیلهاي طولی تیري وجود دارد که در زیر به توضیح آنها  ابزارهاي Beam Profile Detailsدر قسمت 

 خواهیم پرداخت. 

 
Move Up  

 دهید.انتقال  به موقعیت باالترهاي اجرایی در نقشه هطولی انتخاب شده را در لیست و در نتیجپروفیل توسط این کلید میتوانید 

 
Move Down 

 هاي اجرایی به موقعیت پایینتر انتقال دهید.میتوانید پروفیل طولی انتخاب شده را در لیست و در نتیجه در نقشهتوسط این کلید  
 

Delete Selected Profile 
 توسط این کلیدها میتوانید پروفیل طولی انتخاب شده را حذف نمایید.
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Add New Beam Profile 

روي این دکمه کلیک نمایید تا پانل توسط این کلیدها میتوانید یک پروفیل طولی جدید تعریف و اضافه نمایید. براي این منظور ابتدا 

تا  انتخاب تیرهاي پروفیل نمایان گردد. سپس براي تعریف پروفیل جدید از با کلیک روي تیر مورد نظر، اولین تیر را انتخاب نموده  

ادامه دهید تا آخرین تیر پروفیل. توجه داشته  روي تیرهاي بعدي    به ترتیب  سپس با کلیک کردن   روفیل اضافه شود،در لیست تیرهاي پ

کلیک نمایید تا پروفیل طولی    Add Beam Profileباشید که انتخاب تیرها میبایست بترتیب انجام گیرد. و در نهایت روي دکمه  

 طبقه اضافه گردد. جدید، تعریف شود و به لیست پروفیلهاي طولی

 
Sort and Relabel Profile 

 توسط این گزینه میتوانید ترتیب پروفیهاي طولی تیري را مجددا به حالت پیش فرض برنامه بروز رسانی نمایید.

ترین تعداد دهانه به  ها و از نرم افزار براي چیدمان راحتتر پروفیلها، ـسورت کردن پروفیلهاي طولی تیري را بر اـساس تعداد دهانه بیـش

 کمتریت تعداد دهانه انجام خواهد داد.
 

Export to AutoCAD 
هاي اجرایی پروفیلهاي طولی تیري دـسترـسی داـشته باـشید و فرمان توـسط این گزینه میتوانید به رابط کاربري پیکربندي و ترـسیم نقـشه

 یید.هاي اجرایی پروفیلهاي طولی تیري را صادر نماترسیم نقشه

 

، این پانل را بسته تا پانلهاي اصلی Beam Profile Detailsدر باالي پانل   هاي الزمه با کلیک روي ایکون پس از پایان ویرایش

 افزار مجددا نمایان گردند.نرم 

 

 

صادر    Designهمجنین درصورت لزوم میتوانید فرمان تشخیص و تیپ بندي مجدد پروفیلهاي طولی تیري را بصورت زیر از منوي 

 فرمایید:

 Design Menu > Recalculate Beam Profile Type     (کلید میانبر   +   ) 
  

 اجرا گردند.  افزارتوسط نرم پروفیلهاي طولی تیريتا مجددا روالهاي تشخیص و تیپ بندي 

 
  

F2 Shift 
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 افزار دیوارهاي برشی در نرم جزئیات    ویرایش 
بسیاري اطالعات مهم در خصوص دیوارهاي برشی بر روي پالن سازه نمایان خواهند   Wall – Pire Informationبا انتخاب الیه  

افزار، میتوان این جزییات را ویرایش نیز نمود. براي این منظور با راست کلیک شد و عالوه بر مشاهده جزییات در محیط گرافیکی نرم

 یر ظاهر خواهد شد.   کردن روي هر دیوار رابط کاربري جزئیات دیوار برشی همانند تصویر ز
 

 
دیوار برشی را در تمام طبقات مشاهده و یا ویرایش نمایید.    از طریق این رابط کاربري شما میتوانید اطالعات و جزییات طراحی هر

به اینگونه که با راست کلیک کردن روي هر دیوار و یا انتخاب دیوار از لیست کشویی دیوارها و سپس انتخاب طبقه، جزییات دیوار، 

کلیک روي تصویر دیوار میتوانید نمایش داده خواهد شد و همچنین شکل دیوار نیز در قسمت سکشن بنمایش در خواهد آمد که با  

 مایید.رجزییات بیشتري از مقطع دیوار را مشاهده بف

 .خواهد آمدنیز میتوانید جزییات دیوار را ویرایش نمایید که در ادامه   Overwrite Design Detailsدر قسمت 
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افزار براي  شده توسط نرمطراحی    توسط این قسمت کاربر میتواند جزییات

برشی  دیوار این هاي  تمامی  زیر  در  که  نماید  ویرایش  یا  و  مشاهده  را 

 رها توضیح داده خواهند شد. پارامت

 
 

Horizontal Rebar Details 
میگردد و افزار بر اســاس پارامترهاي طراحی دیوار، محاســبه کرده اســت مشــاهده جزییات میلگرد افقی که نرم  توســط این گزینه

ط  همچنین می ورتیکه جزییات میلگرد افقی که توـس له آنها را ویرایش نمایید. در ـص امل قطر میلگرد افقی و فاـص توان این جزییات ـش

مساحت فوالد افقی بر واحد  نرم افزار  همانگونه که در تصویر باال مشاهده میگردد، کاربر وارد میشود کمتر از میزان محاسباتی باشد،  

بایسـت با افزایش قطر باشـد و میرنگ قرمز نشـان خواهد داد تا کاربر متوجه گردد که جزییات انتخاب شـده کافی نمی طول را با

 میلگرد یا کاهش فاصله بین میلگردهاي افقی، جزییات مناسبتري را وارد نماید.
 

Boundary Element Type (Special / Ordinary) 
تعیین خواهد کرد. اما کاربر مقادیر تنش فشاري حداکثر دیوار بصورت اتوماتیک نوع المانهاي مرزي آن طبقه را   ر بر اساسافزانرم 

 را براي المان مرزي هر قسمت از دیوار تعیین نماید. Ordinaryویا  Specialبوسیله این گزینه نیز میتواند نوع 

خیص اتوماتیک نوع المان مرزي دیوار ت که تـش ایان ذکر اـس خه  ـش ت که از نـس ورتی امکانپذیر اـس ط نرم افزار فقط درـص به   16توـس

 باالي نرم افزار ایتبس براي طراحی سازه استفاده شده باشد.
 

Boundary Zone Length  
خود ر طول المان مرزي محاسبه شده توسط ایتبس را در این قسمت درج مینماید اما کاربر میتواند طول المان مرزي مورد نظر  افزانرم 

 را در این قسمت وارد نماید و این پارامتر را براي هر طبقه از دیوار ویرایش نماید.
 

Boundary Zone Tie Details 
مینماید و عبارت  افزانرم  معنا   ØNA@NAcm  Code Basedر بصورت خودکار جزییات خاموتهاي دیوار را محاسبه  این  به  نیز 

  خاموت دیوارها در نظر نگرفته است تا نرم افزار بر اساس آیین نامه این جزییات را محاسبه نماید. جزییاتی را براي    میباشد که کاربر

اما درصورتیکه کاربر جزییاتی را در این قسمت وارد نماید، نرم افزار جزییات تعیین شده توسط کاربر را براي خاموتهاي دیوار در 

 ن جزییات را محاسبه نخواهد کرد.افزار ایاین طبقه در نظر خواهد گرفت و دیگر نرم
 

این تغییرات را ثبت نمایید و یا با فشردن  Overwrite Changesپس از انجام تغییرات در هر یک از این پارامترها، با فشردن دکمه  

 نی نمایید.افزار بروز رسابراي دیوار در طبقه مورد نظر را به حالت پیش فرض نرم  تمامی این تغییرات  Reset to Defaultدکمه 
 

به مقادیر پیش فرض  Overwrite Manager   همچنین از طریق منوي نیز میتوانید تمامی تغییرات براي تمامی دیوارها را خذف و 

 .افزار بروز رسانی نماییدنرم 
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هاي اجرایی فریم سازه تولید نقشه 
شامل اطالعات مقاطع و ابعاد تیرها، جزئیات میلگردهاي تقویتی  این ترسیمات شامل پالن موقعیت ستونها و دیوارهاي برشی، پالن سقفها  

و خاموت تیرها، مقاطع تیري با جزئیات مربوطه و ترسیمات مربوط به ستونها با جزئیات کامل بصورت پروفیل ارتفاعی بهمراه مقاطع 

بصورت زیر عمل نمایید:  افزار استفاده ویادر نوار ابزار اصلی باالي نرم از آیکون   ستونی میباشد. براي تولید این ترسیمات

Export Menu > Export Frame Drawings to AutoCAD  (   کلید میانبر  )

 نمایان خواهد شد.  ،رابط کاربري پیکربندي انجام ترسیمات بصورتی که در تصویر زیر مشاهده میگردد ،با استفاده از این دستور

F3 
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ها ستون   جزییات  پیکربندي پارامترهاي ترسیم 
یله این رابط کاربري   ازه بوـس یم فریم ـس ربرگهاي ترـس ط ـس ما  و توـس مت باالي این پنجره، ـش در قـس

ورت لزوم آنها را پیکربندي   ته و درـص ی داـش ترـس تونها دـس یمات براي پالن تیرها و نیز براي ـس میتوانید به پارامترهاي نحوه انجام ترـس

مترهاي مربوط  را انتخاب نمایید تا همانند تـصویر زیر، پرارا  Columnنمایید. براي پیکربندي پارامترهاي ترـسیمی ـستون ابتدا ـسربرگ 

 به ترسیم ستونها ظاهر گردند. در زیر به توضیح این پارامترهاي خواهیم پرداخت.

Column Profile Hor. Scale (XS) 
 مقیاس افقی ترسیم پروفیل طولی ستونها

Column Profile Ver. Scale (YS) 
 مقیاس عمودي یا ارتفاعی ترسیم پروفیل طولی ستونها

Line Weight of Longitudinal Rebar 
 ضخامت خطوط میلگردهاي طولی در پروفیل طولی ستونها

Top of Beam Elevation Offset 
 کاهش یا افزایش کد ارتفاعی باالي تیرها که در روي ستونها درج میگردد

Space Between Column Profile 
 فاصله ترسیمی بین پروفیلهاي طولی ستونها

Text Height of Column Details 
 ارتفاع حروف یا به عبارتی سایز فونت متون حاوي جزییات ستونها

Text Height of Column Type Title 
 سایز فونت عنوان تیپ ستونها که در زیر هر تیپ ستون درج میگردد

Text Height of Type Label in Plan 
 سایز فونت تیپ ستونها در پالن موقعیت ستونها

Text Height of Column Dim in Plan 
 سایز فونت ابعاد ستونها در پالن موقعیت ستونها

Draw Small Key Plan, By Scale … 
 کتعیین درج یا عدم درج پالن موقعیت ستونها با ابعاد کوچک در زیر هر تیپ ستون و نیز مقیاس ترسیم پالن موقعیت کوچ

Draw Section for Each Column Segment 
 تعیین درج یا عدم درج مقطع ستون در کنار هر قسمت از پروفیل ارتفاعی ستون 

Scale of Section Near Profile 
تعیین مقیاس ترسیم مقاطع ستونی در کنار پروفیل ارتفاعی ستون.  
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Hook of Root Rebars Place Inside of Column 
 مرکز ستون ترسیم خواهند شد.میلگردهاي ریشه ستون بسمت   قالب  با فعال بودن این گزینه خم

Insert Dimension Label on Column Profile 
 با فعال بودن این گزینه ابعاد ستون بر روي پروفیل ارتفاعی ستون درج خواهد شد.

Insert Overlap Dimension Line on Bar Splice 
 ل وصله میلگردهاي ستون بر روي پروفیل ارتفاعی ستون درج خواهد شد.با فعال بودن این گزینه خط اندازه گذاري طو

Insert Ties Number Label in Drawings 
 با فعال بودن این گزینه تعداد خاموتها بر روي جزییات خاموتها در پروفیل ارتفاعی ستون درج خواهد شد.

Insert Column Number Label in Drawings 
 گزینه تعداد هر یک از تیپ ستونهاي پروژه در زیر عنوان پروفیل ارتفاعی ستون درج خواهد شد.با فعال بودن این 

Insert Column Scale Label in Drawings 
 با فعال بودن این گزینه مقیاس ترسیمی ستونها در زیر عنوان پروفیل ارتفاعی ستون درج خواهد شد.

Insert Label of Ties in Column Joints 
 درج خواهد شد.  ،با فعال بودن این گزینه جزییات خاموتهاي ناحیه بحرانی ستون در چشمه اتصال تیر به ستون 

Insert Label of Maximum Slope in Joints 
 درج خواهد شد.،با فعال بودن این گزینه متن حداکثر شیب مجاز خم میلگردهاي ستون در چشمه اتصال تیر به ستون  

Insert Foundation Thickness … 
 با فعال بودن این گزینه خط اندازه گذاري ضخامت فونداسیون ترسیم خواهد شد. و نیز میتوانید ضخامت فونداسیون را تعیین نمایید.

Depth of Ties into the Foundation … 
.  در داخل فونداسیون ویژه ستون   ناحیه خاموتهايجزییات  ترسیم ادامه عمق  تعیین 

Use Diamond Ties (No , Yes) 
 افزار مجاز به استفاده از خاموتهاي لوزي شکل براي ستون میباشد و یا خیر.تعیین اینکه نرم

Tiepine Hook Type (135-90 , 135-135) 
درجه.    90درجه و سمت دیگر   135درجه باشند و یا یکطرف  135تعیین اینکه قالب خاموتهاي ستون بصورت دوطرف 

Bar Splice Position (Start , Middle) 
 افزار میلگردهاي طولی را در پایین طبقه وصله نماید و یا در وسط طبقه.تعیین اینکه نرم

Splice Root Bars in (Story 1 , Story 2) 
ـصله ـستونها  تعیین اینکه میلگردهاي ریـشه ـستون در طبقه اول وـصله ـشوند ویا اینکه در طبقه دوم وـصله ـشوند. و یا به عبارت دیگر و

   روي فونداسیون انجام گیرد و یا میلگردهاي ریشه تا روي سقف اول امتداد داده شوند و در طبق دوم وصله شوند.
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هاي زیر خواهید دید که مربوط به شماره گذاري و یا پوز افزار گزینههاي اجرایی نرمرابطهاي کاربري تولید و ترـسیم نقشهدر تمامی 

 هاي اجرایی میباشد که در زیر به توضیح آنها خواهیم پرداخت:گذاري میلگردهاي سازه و تولید جداول لیستوفر در کنار نقشه

Show Position Number Label on Rebars 
هاي اجرایی ترـسیم میگردد بصورت اتوماتیک یک شماره پوزیشن اختصاص داد میشود، درصورتیکه این  به هر میلگردي که در نقـشه

گزینه فعال باشـد، این شـماره پوزیشـن نیز درکنار دیگر جزییات روي میلگرد مربوطه درج میگردد که بواسـطه آن میتوانید میلگرد 

 براحتی در جداول لیستوفر پیدا نمایید.مورد نظر را 

Show Rebar List Tables on Drawings 
هاي اجرایی ترـسیم میـشوند. این جداول به تفکیک  بـصورت خودکار در کنار نقـشهدرـصورتیکه این گزینه فعال باـشد، جداول لیـستوفر  

 طبقه، المان و نوع میلگرد ارائه خواهند شد.

 هاي جنرال نیز وجود دارد که در زیر به توضیح آنها خواهیم پرداخت:برخی گزینهدر این رابط کاربري 

Export Only Columns Details Drawings Without Beam Details Plans 
در صورتیکه    درصورتیکه این گزینه فعال باشد، تنها نقشه اجرایی ستونها ترسیم میگردد و جزییات تیرها در پالن ترسیم نخواهد شد.

ه یم مینمایید، با توجه به اینکه دیگر به نقـش ازه را بصـورت پروفیل طولی ترـس هاي جزییات تیرها در پالن نیازي نخواهید تیرهاي ـس

ت، میتوانید این گزینه را فعال نمایید تا نرم هداـش تري و با حجم فایل کمتري نقـش رعت بیـش یم  افزار با ـس تونها را ترـس هاي اجرایی ـس

 نماید.

Shrink Size of the Texts to Fit in the Related Objects 
ته ورتیکه این گزینه فعال باـشد، و طول نوـش ایز  درـص هاي جزییات یک المان بزرگتر از آن المان باـشد، نرم افزار بـصورت خودکار ـس

 المان مربوطه متناسب گردد.  طول باطول متن جزییات  فونت را کاهش میدهد تا 

Open Generated Drawings in the AutoCAD When Exporting Job Completed 
افزار اتوکد پس از ترسیم نقشه اجرایی، نرم افزار بصورت خودکار نقشه ترسیم شده را در نرم   درصورتیکه این گزینه فعال باشد،

 نمایش خواهد داد. 

تنظیمات لیستوفر و پوزبندى میلگردها
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، همانگونه که در تصویر مقابل مشاهده میفرمایید، در باالي این رابط کاربري  Configuration Settingهمچنین از طریق منوي  

کاربري را مجددا به مقادیر   میتوانید تنظیمات شخصی سازي شده خود را ذخیر و یا بازیابی نمایید و یا تمامی پارامترهاي این رابط

 افزار بروز رسانی نمایید.پیش فرض نرم 

، تولیـد شـده اسـتافـزار نرمیـک سـاختمان چهـار طبقـه کـه بوسـیله   هاي اجرایی ستونهاياز نقشهاي  در تصویر زیر نمونه

ســتونهاي اي بــا خــاموت مــارپیچ و یــا دایــره، ســتونهاي افــزار قابلیــت ترســیم ســتونهاي مســتطیلیمشــاهده میگــردد. نرم

 اي را دارا میباشد.بسته دایرهاي با خاموت دایره
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ربرگهاي  ط ـس ازه و توـس یم فریم ـس یله این رابط کاربري ترـس ما  بوـس مت باالي این پنجره، ـش در قـس

ورت لزوم آنها را پیکربندي   ته و درـص ی داـش ترـس تونها دـس یمات براي پالن تیرها و نیز براي ـس میتوانید به پارامترهاي نحوه انجام ترـس

 را انتخاب نمایید. Beam Planها در پالن ابتدا سربرگ نمایید. براي پیکربندي پارامترهاي ترسیمی جزییات تیر
 

ــامل؛ ابعاد، جزییات  نرم ــازه را به دو روش مختلف ارایه میدهد، در روش اول جزییات تیرها ش افزار جزییات مربوط به تیرهاي س

نمایش میدهد و روش دوم که ترسـیم    آرماتورهاي تقویتی و جزییات خاموتها را با یک روش ابداعی بسـیار سـاده در پالن سـازه

 پروفیل طولی تیر میباشد و در قسمتهاي بعد توضیح داده میشود. 
 

مشــاهده میگردد. همانگونه که مالحظه میفرمایید این روش روش ترســیم جزییات تیرهاي ســقف در پالن  از  در تصــویر زیر نمونه

ها توـسط  د تعداد ـصفحات نقـشه، خواندن بـسیار راحت و ـسریع نقـشهمزایاي بـسیار زیادي دارد از جمله ـسادگی و کاهش بـسیار زیا

ین و آرماتوربندها بگونه فحه مربوط به جزییات تیرها، میمهندـس ت گرفتن ـص توانند آرماتوربندي  اي که آرماتوربندها فقط با در دـس

یج توسط مهندس محاسب و مهندس ناظر  ي یک سقف را براحتی و با کمترین خطا به پایان برسانند و از طرف دیگر کنترل نتااتیره

   پروژه نیز بشدت راحت خواهد بود.
 

 
 

 در پالن خواهیم پرداخت .تیرها  در ادامه به توضیح پارامترهاي ترسیمی روش اول یعنی ترسیم جزییات  
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جزییات تیرها در پالن پیکربندي پارامترهاي ترسیم 
 

مشاهده میگردد  زیرهمانگونه که در تصویر   Beam Planتنظیمات مربوط به ترسیم جزییات تیرهاي در پالن سازه از طریق سربرگ 

اند و خاطر نشـان میگردد که این پارامترها براي سـاختمانهاي معمولی روي بهترین حالت ممکن پیکربندي شـدهانجام خواهد شـد.  

 پردازیم:در زیر به توضیح آنها میخواهد داشت،    کمترین نیاز به تغییر آنها وجود

Text Height of Beam Details 
 ي مانند قطر و طول آرماتورهاي تقویتجزییات تیر هايحروف نوشتهارتفاع 

Text Height of Section Details 
 يتیر مقاطع هاينوشته و یا  به عبارتی سایز فونت حروفارتفاع 

Text Height of Section Titles 
 يتیر عنوان مقاطعو یا  به عبارتی سایز فونت حروف ارتفاع 

Text Height of Dimension Labels 
 گذاريخطوط اندازه هاينوشتهو یا  به عبارتی سایز فونت حروف ارتفاع 

Text Height of Grid Line Labels 
 هاي سازهآکس و یا  به عبارتی سایز فونت حروفارتفاع 

Dimension Lines Offset Distance 
 گذاري آکسهاي سازه از لبه سازهفاصله خطوط اندازه

Column Hatch Lines Distance 
 فاصله خطوط هاشور ستونها در پالن 

Shear Wall Hatch Lines Distance 
 فاصله خطوط هاشور دیوارهاي برشی در پالن 

Show Ties Details in The Beam Section 

درـصورتیکه این گزینه فعال باـشد جزییات خاموت حداقل که در مقطع تیر تعریف ـشده اـست بر روي خاموت مقطع درج میگردد. و 

د عبارت  ورتیکه این گزینه غیر فعال باـش یا  See Tie Plan درـص د. با توجه به اینکه در بـس ري از بجاي خاموت تیر درج خواهد ـش

باتی نمی ده در مقطع جوابگوي فوالد محاـس ورت پیش فرض غیرفعال تیرها خاموت حداقل تعریف ـش د، بناربراین این گزینه بـص باـش

 است تا جزییات خاموت تیرها را از پالن خاموتگذاري خوانده شود. 



 
 

  
    

ETABS MATE Help – FARASA Engineering Group 

PAGE 72 
 

Document No. 21071421 

© Copyright 2012-2021        |      All Rights Reserved for FARASA Engineering Group 
ETABS MATE Help  

 
Draw Floor Direction 

ـسقفهاي دوطرفه مثل بوـسیله یک فلش خطی و   كبلوو تیرچه  ـسقف   یکطرفه مثل  جهت ـسقفهاي  ـشد،درـصورتیکه این گزینه فعال با

 اي روي سقفها نمایش داده خواهد شد.دال، وافل، یوبوت و .. با یک فلش بعالوه

قف با حروف  ورتیکه نام مقطع ـس ت که درـص ایان ذکر اـس ورت    U,W,Sـش د، نرم افزار آنرا دوطرفه و درغیر اینـص ده باـش روع ـش ـش

 نظر خواهد گرفت. یکطرفه در

 
Trim Beam Edge Ends 

افزار تریم شده و برش درصورتیکه این گزینه فعال باشد، در محل برخورد تیرها، اضافات خطوط تیري بصورت اتوماتیک توسط نرم

 خورند.می

 
Extend Beam Ends 

افزار  سط نرمم نرسیده باشند، این خطوط تودرـصورتیکه این گزینه فعال باشد، در محل برخورد تیرها، درصورتیکه خطوط تیري به ه

 بصورت اتوماتیک امتداد داده میشوند تا به هم برخورد نمایند.

 
Full Processing Rebar 
مند میلگردهاي  ازي میلگردهاي تقویت، اندازه گذاري هوـش مند یکپارچه ـس د، کلیه روالهاي هوـش درصـورتیکه این گزینه فعال باـش

انتهایی میلگردها بر روي تمامی میگردهاي تقویت اعمال میگردند تا جزییات بسیار شکلیلی را براي آرماتورهاي تقویت و ترسیم خم  

 تقویت در پالن ارائه دهند.

 
Bar End Anchor  

 شد.  تیر قرار دارند ترسیم خواهدغیر پیوسته در انتهاي که انتهایی  میلگردهاي مهار قالبداردرصورتیکه این گزینه فعال باشد،  

 

روي آیکون    ،مانند تصویر روبروههمچنین در صورتیکه  

دیگر   پارامترهاي  یکسري  نمایید،  کلیک  شده  داده  نشان 

شامل  تقویت  میلگردهاي  کردن  اکستند  متد  به  مربوط 

اکستند کردن تا لبه ستون انتهایی، اکستند کردن تا لبه تیر  

متعامد و یا اکستند کردن با طول ثابت و نیز آپشن ترسیم  

لگردهاي درجه انتهایی می  90خم و نیز طول ترسیمی خم  

شما   و  آمد  درخواهند  نمایش  به  این    میتوانیدانتهایی 

 پارامترها را نیز پیکربندي نمایید. 
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ه پالن مجزا ارایه میدهدنرم قف ـس امل Beam Type Details Plan  ؛ این پالنها عبارتند ازافزار براي جزییات تیرهاي ـس که ـش

که حاوي جزییات آرماتورهاي تقویت ـشامل تعداد، قطر  Additional Rebars Planنام مقطع تیرها میباـشد، پالن  جزییات ابعادي و 

که حاوي جزییات خاموتها ـشامل قطر، تعداد ـساقها و فاـصله خاموتهاي تیر   Tie Details Planو طول آرماتورهاي تقویت میباـشد و 

 م خواهد شد:میباشد. تنظیمات این سه پالن بصورت زیر انجا

 

ه پـالن ابعـاد و مقطـع  Beam Type Details Planدر قسمت  وط ـب همانگونه کـه در تصـویر مشـاهد میگـردد، پارامترهـاي مرـب

 قابل پیکربندي میباشند.تیر 

 
 

 
Grid Lines  

 توسط این گزینه میتوانید نمایش یا عدم نمایش خطوط گرید سازه در این پالن را تعیین نمایید.

Deck Ribs 
 توسط این گزینه میتوانید نمایش یا عدم نمایش ریبهاي سقف در این پالن را تعیین نمایید.

 

Beam Edges 
 اي تیر ترسیم شود و یا تیر بصورت یک خط در محور تیر ترسیم گردد.توسط این گزینه میتوانید تعیین کنید که تیر توسط خطوط لبه

 

Wall Hatch No Fill 
 گزینه میتوانید تعیین کنید که بجاي هاشور ساید و تو پر از هاشور خطی براي داخل دیوارهاي برشی استفاده گردد.توسط این 

 
 

پــالن میلگردهــاي همانگونــه کــه در تصــویر مشــاهد میگــردد، پارامترهــاي مربــوط بــه  Additional Rebars Planدر قســمت 

 تیر قابل پیکربندي میباشند. تقویت
 
 
 
 
 
 

 
Line Weight of Additional Rebars 

 خامت ترسیمی میلگردهاي تقویت در این پالن را تعیین نمایید.ضتوسط این گزینه میتوانید 

Offset Distance of Additional Bar 
 در این پالن را تعیین نمایید.توسط این گزینه میتوانید فاصله افست ترسیم میلگردهاي تقویت از محور تیر 

Grid Lines  
 توسط این گزینه میتوانید نمایش یا عدم نمایش خطوط گرید سازه در این پالن را تعیین نمایید.

Deck Ribs 
 توسط این گزینه میتوانید نمایش یا عدم نمایش ریبهاي سقف در این پالن را تعیین نمایید.
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Wall Edges 

 اي دیوارها در این پالن ترسیم شوند یا براي جلوگیري از شلوغی ترسیم نشوند.د تعیین کنید که خطوط لبهتوسط این گزینه میتوانی
 

Wall Hatch 
 توسط این گزینه میتوانید تعیین کنید که هاشور درون دیوارها در این پالن ترسیم شوند یا براي جلوگیري از شلوغی ترسیم نشوند.

 

Beam Edges 
 اي تیر ترسیم شود و یا تیر بصورت یک خط در محور تیر ترسیم گردد.یتوانید تعیین کنید که تیر توسط خطوط لبهتوسط این گزینه م

 

Use Full Text 
 توسط این گزینه میتوانید تعیین کنید جزییات تیرها بصورت کامل درج شوند و یا بصورت خالصه.

 
 
 
 

ــه در  Ties Details Planدر قســمت  ــه ک ــردد، همانگون تصــویر مشــاهد میگ

 پارامترهاي مربوط به پالن خاموت تیر قابل پیکربندي میباشند.
 
 
 
 
 

 
 
(L/d)max to Consider Uniform Ties 

نـسبت طول به عرض حداکثر براي در نظر گرفت جزییات یکـسان خاموت در کل طول تیر را تعیین نمایید.  توـسط این گزینه میتوانید 

ت، به عنوان مثال اگر ارتفاع تیري   6رض روي عدد این پارامتر بصـورت پیش ف ده اـس د، براي تیرهاي با    40تنظیم ـش انتیمتر باـش ـس

 افزار بصورت خودکار جزییات بیشترین خاموت تیر را براي کل تیر درنظر خواهد گرفت.سانتیمتر، نرم  240طول کوتاهتر از 
 

Ties Space Drawing Scale Factor 
 در این پالن را تعیین نمایید.  یک ضریب براي افزایش یا کاهش فاصله ترسیمی بین خاموتهاتوسط این گزینه میتوانید 

 
Grid Lines  

 توسط این گزینه میتوانید نمایش یا عدم نمایش خطوط گرید سازه در این پالن را تعیین نمایید.
 

Deck Ribs 
 ایش ریبهاي سقف در این پالن را تعیین نمایید.توسط این گزینه میتوانید نمایش یا عدم نم

 
Wall Edges 

 اي دیوارها در این پالن ترسیم شوند یا براي جلوگیري از شلوغی ترسیم نشوند.توسط این گزینه میتوانید تعیین کنید که خطوط لبه
 

Wall Hatch 
 پالن ترسیم شوند یا براي جلوگیري از شلوغی ترسیم نشوند.توسط این گزینه میتوانید تعیین کنید که هاشور درون دیوارها در این 
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Beam Edges 
 اي تیر ترسیم شود و یا تیر بصورت یک خط در محور تیر ترسیم گردد.توسط این گزینه میتوانید تعیین کنید که تیر توسط خطوط لبه

Ties Rebar 
 روي تیرها ترسیم شوند و یا خیرتوسط این گزینه میتوانید تعیین کنید که خاموتها بصورت خط 

Number of Ties 
 توسط این گزینه میتوانید تعیین کنید که تعداد خاموتها روي تیرها در این پالن ترسیم شوند و یا خیر

Shape of Ties 
 خیر شکل خاموتها بهمراه سنجاقیها بصورت کوچک روي تیرها ترسیم شوند ویاتوسط این گزینه میتوانید تعیین کنید که 

Section Dimension Below Beam Type Text 
 ابعاد تیرها در زیر نام مقطع تیر درج شود و یا خیر.توسط این گزینه میتوانید تعیین کنید که 

 جزییات تیرها در پالن   ی ترسیم   متدهاي 
 توضیح آنها خواهیم پرداخت:سه متد مختلف براي نحوه ترسیم جزییات تیرها در پالن در نظر گرفته شده است که در زیر به 

Method 1 (Generate Additional Rebar and Tie Details Plan for Each Level) 
رده یم گردند، در دو پالن بـصورت فـش ه پالن ترـس فحات، جزییات تیرها بجاي اینکه در ـس یم  در این متد براي کاهش تعداد ـص تر ترـس

به عبارت دیگر پالن اول که ـشامل ابعاد و نام مقطع تیر میباـشد حذف ـشده و جزییات این پالن به پالنهاي دوم و ـسوم    خواهند ـشد.

 اضافه میگردد.

Method 2 (Generate Beam Type, Additional Bar and Tie Plan for Each Level) 
ــامل پالن جزی ــه پالن مجزا ش ــقف س یات ابعادي و نام مقطع تیرها، پالن جزییات آرماتورهاي در این متد براي جزییات تیرهاي س

 افزار نیز میباشد.تقویتی تیرها و پالن جزییات خاموتها ارایه میگردد که پیش فرض نرم

Method 3 (Simply Generate Beam Type, Additional Bar and Tie Plan for Each Level) 
اده   یار ـس ورت بـس تند کردن با در این متد بـص ت نمودن، تریم و اکـس یمی از جمله افـس مند ترـس غیرفعال کردن برخی از روالهاي هوـش

یمی دیگر،لبه یمی کمتر ها و برخی روالهاي ترـس امل پالن جزییات   ي، برايبا جزییات ترـس ه پالن مجزا ـش قف ـس جزییات تیرهاي ـس

 .مینمایدزییات آرماتورهاي تقویتی تیرها و پالن جزییات خاموتها ارایه ابعادي و نام مقطع تیرها، پالن ج
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تیرها بصورت پروفیل طولی هاي اجرایی  تولید نقشه 

 براي تولید پروفیلهاي طولی تیري، پالن موقعیت تیرها بهمراه مقاطع تیري و نیز جداول لیستوفر مربوطه بصورت زیر عمل نمایید:

Export Menu > Export Beam Profile Drawings to AutoCAD     (کلید میانبر   +   )

 استفاده نمایید. تیرها نیزافزار باالي نرماصلی در نوار ابزار    آیکون  بار کلیک روي دو همچنین میتوانید از

 نمایان خواهد شد.  ،رابط کاربري پیکربندي انجام ترسیمات بصورتی که در تصویر زیر مشاهده میگردد ،با استفاده از این دستور

F3 Ctrl 
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 این رابط کاربري شامل چندین قسمت مختلف میباشد که در اینجا به توضیح اجمالی آنها خواهیم پرداخت:

Beam Profile Configuration 
این قسمت شامل تنظیمات ترسیم پروفیلهاي طولی میباشد که در زیر پارامترهاي این قسمت بصورت کامل توضیح داده خواهد شد.  

Beam Profile Horizontal Scale (XS) 
 مقیاس افقی ترسیم پروفیل طولی تیرها

Beam Profile Vertical Scale (YS) 
 تیرهامقیاس عمودي ترسیم پروفیل طولی 

Text Height of Beam Details 
 ارتفاع حروف یا بعبارتی سایز فونت جزییات تیرها

Beam Section Hatch Line Space 
 فاصله خطوط هاشور مقطع تیر فرعی وارد شده به پروفیل طولی تیر

Space Between Beam Profile 
 تیريفاصله ترسیمی بین پروفیلهاي طولی 

Top of Beam Elevation Offset 
 کاهش یا افزایش کد ارتفاعی باالي تیرها که در روي پروفیل طولی تیرها درج میگردد.

(L/d)max. for Consider Uniform Tie 
ان خاموت در کل طول تیر را تعیین نمایید.  توـسط این گزینه میتوانید نـسبت طول به عرض حداکثر براي در نظر گرفت جزییات یکـس

ت، به عنوان مثال اگر ارتفاع تیري   6این پارامتر بصـورت پیش فرض روي عدد  ده اـس د، براي تیرهاي با    40تنظیم ـش انتیمتر باـش ـس

هد گرفت.افزار بصورت خودکار جزییات بیشترین خاموت تیر را براي کل تیر در نظر خواسانتیمتر، نرم  240طول کوتاهتر از 

Axis Bubble Diameter of Profile 
 قطر حباب خطوط آکس ترسیمی در پروفیل طولی تیرها

Show Grid Labels of Beam Ends in the one Bulb 
درـصورتیکه این گزینه فعال باـشد، نام آکـسهاي افقی و عمودي را در یک حباب و در غیر اینـصورت هریک را بـصورت مجزا در دو 

 آکس ترسیم خواهد نمود.حباب  

Show Intermediate Beam Section on the Profile 
ترسیم خواهند شد.درصورتیکه این گزینه فعال باشد، مقطع تیرهاي فرعی وارد شده به پروفیل طولی تیر بصورت هاشورخورده  
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Rearrange Tie Space Around Intermediate Beam 
باشد، خاموتهاي دو سمت تیرهاي فرعی در پروفیل طولی تیر بصورت ویژه درنظر گرفته خواهند شد.درصورتیکه این گزینه فعال 

Show the Splice Position of the Typical Rebars 
درصورتیکه این گزینه فعال باشد، وصله میلگردهاي سراسري به یکی از روشهاي زیر روي پروفیل طولی تیر نمایش داده خواهد شد.

T0.5, B0.3 : طول دهانه تیر 1/3طول دهانه تیر و وصله پایین در موقعیت 1/2 باال در موقعیت  وصله 

T0.5, B0.5  : طول دهانه تیر 1/2طول دهانه تیر و وصله پایین در موقعیت 1/2 وصله باال در موقعیت 

 12m Bar:    موقعیت قرارگیري وصلهمتري و بدون درنظر گرفتن  12وصله میلگردها در انتهاي شاخه 

Beam Plan Configuration 
مت بـصورت کامل   یم پالنهاي موقعیت پروفیلهاي طولی تیري میباـشد که در زیر پارامترهاي این قـس امل تنظیمات ترـس مت ـش این قـس

 توضیح داده خواهد شد.  

Text Height of Beam Profile Details 
ارتفاع حروف یا بعبارتی سایز فونت جزییات تیرها در پالن موقعیت 

Line Weight of Beam Axe Line 
 مقیاس عمودي ترسیم پروفیل طولی تیرها

Text Height of Dimension Line Label 
 ارتفاع حروف یا بعبارتی سایز فونت جزییات تیرها

Draw Axis Grid Line in the Beam Plans 
 نمایید.توسط این گزینه میتوانید نمایش یا عدم نمایش خطوط گرید سازه در پالن موقعیت را تعیین 

Offset Beam Width on Beam Profile Type Plan 
 توسط این گزینه میتوانید نمایش ضخامت تیرها یا نمایش تیرها توسط خط محور تیر در پالن موقعیت را تعیین نمایید.

Draw Shear Wall in the Beam Profile Plan 
 ی در پالن موقعیت را تعیین نمایید.توسط این گزینه میتوانید نمایش یا عدم نمایش دیوارهاي برش 

Draw Floor Direction in the Beam Profile Plan 
 توسط این گزینه میتوانید نمایش یا عدم نمایش آیکون جهت سقفها در پالن موقعیت را تعیین نمایید.

Draw Deck Transverse Ribs in the Beam Profile Plan 
 نمایش یا عدم نمایش ریبهاي سقف تیرچه بلوك در پالن موقعیت را تعیین نمایید.توسط این گزینه میتوانید 
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Insert Beam Dimension Below the Beams 
 توسط این گزینه میتوانید نمایش یا عدم نمایش ابعاد تیرها در پالن موقعیت را تعیین نمایید.

Trim Beam Lines at the Intersection Point 
 اي تیرها در پالن موقعیت را تعیین نمایید.گزینه میتوانید تریم کردن اتوماتیک خطوط لبهتوسط این 

Extend Beam Lines at the Intersection Point 
 اي تیرها در پالن موقعیت را تعیین نمایید.توسط این گزینه میتوانید اکستند کردن اتوماتیک خطوط لبه

Beam Type Configuration 
 میشوند.این قسمت شامل تنظیمات ترسیم تیپ مقاطع تیري میباشد که در زیر پارامترهاي این قسمت بصورت کامل توضیح داده  

Text Height of Beam Type Details 
تیرها در پالن موقعیت تیپ ارتفاع حروف یا بعبارتی سایز فونت جزییات  

Text Height of Section Titles 
 ارتفاع حروف یا بعبارتی سایز فونت عنوان تیپ تیري

Scale of Beam Section Drawings 
 مقیاس ترسیم مقاطع تیپ تیري

Beam Sections Configuration 
کامل توـضیحها در پروفیل طولی تیرها میباـشد که در زیر پارامترهاي این قـسمت بـصورت  این قـسمت ـشامل تنظیمات ترـسیم ـسکـشن

 داده میشوند.

Generate Sections for the Beam Profiles 
ی از پروفیل طولی تیر  نهاي عرـض کـش د ـس ورتیکه این گزینه فعال باـش درـص

 توسط یکی از روشهاي زیر ترسیم خواهد شد:
1. Sections in All Segments of Beam Profile

ترسیم سکشنهاي متعدد براي هر دهانه از پروفیل 
2. Sections in Maximum Additional Rebars

 ترسیم فقط یک سکشن براي هر پروفیل در محل ماکزیمم فوالد تقویتی
3. Beam Type Additional Rebars

 بدون نمایش میلگردهاي تقویتبراي هر پروفیل ترسیم تیپ مقطع تیر  
4. Typical Sections of All Beams Segment

با این تفاوت که در این روش سکشنهاي    میباشد  همانند اولین روشدر کل طبقه. این روش  هاي تیر ترسیم سکشن براي تمامی دهانه

ــوند و بجاي اینکه آنها را در ادامه   تیري طبقه هاي  ، آنها را انتهاي پروفیلنمایش دهد  يتیرهر پروفیل تیري کل طبقه تیپ بندي میش

 نمایش خواهد داد.
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Minimum Clear Distance of Rebars 
حداقل فاصله مجاز قابل قبول بین میلگردهاي موجود در مقطع تیر. منظور از میلگردهاي مقطع، میلگردهاي سراسري و تقویت میباشد.

اندازه   براساس حداکثر  میبایست  و  داشت  در سکشنهاي عرضی خواهد  میلگردها  نحوه چیدمان  بر  زیادي  بسیار  تاثیر  پارامتر  این 

 اي و ترجیحات کاربر تنظیم گردد. نامههاي بتن، مالحظات آییندانه 

Scale of Beam Section Drawings 
 مقیاس ترسیم سکشنهاي عرضی پروفیل طولی تیر

Text Height of Beam Section Details 
 ارتفاع حروف یا بعبارتی سایز فونت جزییات سکشنهاي عرضی

Text Height of Section Symbol 
 دهنده موقعیت سکشن روي پروفیل طولی تیرهاارتفاع حروف یا بعبارتی سایز فونت سیمبل نشان 

Text Height of the Section Titles 
 بعبارتی سایز فونت عنوان تیپ تیريارتفاع حروف یا 

Beam Profile Title Configuration 
که در زیر پارامترهاي این قـسمت بـصورت   این قـسمت ـشامل تنظیمات عنوان و پالن موقعیت کوچک پروفیلهاي طولی تیري میباـشد

 کامل توضیح داده میشوند.

Position of the Beam Profile Title 
  On the Left 

 قرار دادن تایتل و پالن موقعیت کوچک در سمت چپ پروفیل
  Under the Beam Profile 

 قرار دادن تایتل و پالن موقعیت کوچک در زیر پروفیل

Text Height of Beam Profile Titles 
 ارتفاع حروف یا بعبارتی سایز فونت عنوان پروفیل طولی تیرها

Insert Scale Labels in Exporting Drawings 
 .هاي پروفیل طولی تیري را تعیین نماییدتوسط این گزینه میتوانید نمایش یا عدم نمایش مقیاس در نقشه

Draw Small Key Plan 
 .هاي پروفیل طولی تیري را تعیین نماییدتوسط این گزینه میتوانید نمایش یا عدم نمایش پالن موقعیت کوچک در نقشه

Magnifier Scale of Small Key Plan 
 .هاي پروفیل طولی تیري را تعیین نماییدپالن موقعیت کوچک در نقشه  ضریب بزرگنماییتوسط این گزینه میتوانید 
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Line Weight of Beam Profile Marker 
 موقعیت کوچک را تعیین نمایید.توسط این گزینه میتوانید ضخامت خط هایالیت کننده موقعیت پروفیل طولی تیري در پالن 

Draw Columns in Small Plan of Profile Title 
 توسط این گزینه میتوانید نمایش یا عدم نمایش ستونها در پالن موقعیت کوچک را تعیین نمایید.

ربوط به شماره گذاري و یا پوز هاي زیر خواهید دید که مافزار گزینههاي اجرایی نرمدر تمامی رابطهاي کاربري تولید و ترـسیم نقشه

 هاي اجرایی میباشد که در زیر به توضیح آنها خواهیم پرداخت:گذاري میلگردهاي سازه و تولید جداول لیستوفر در کنار نقشه

Show Position Number Label on Rebars 
شماره پوزیشن اختصاص داد میشود، درصورتیکه این  هاي اجرایی ترـسیم میگردد بصورت اتوماتیک یک  به هر میلگردي که در نقـشه

گزینه فعال باشـد، این شـماره پوزیشـن نیز درکنار دیگر جزییات روي میلگرد مربوطه درج میگردد که بواسـطه آن میتوانید میلگرد 

 مورد نظر را براحتی در جداول لیستوفر پیدا نمایید.

Show Rebar List Tables on Drawings 
هاي اجرایی ترـسیم میـشوند. این جداول به تفکیک  ین گزینه فعال باـشد، جداول لیـستوفر بـصورت خودکار در کنار نقـشهدرـصورتیکه ا

 طبقه، المان و نوع میلگرد ارائه خواهند شد.

ــه ــه دکمه براي تولید نقش ــیخدر انتهاي این رابط کاربري س آنها  هاي اجرایی پروفیلهاي طولی تیري وجود دارد که در زیر به توض

 میپردازیم.

 افزارهاي اجرایی فقط براي پروفیل طولی تیري انتخاب شده در محیط گرافیکی نرمتولید نقشه

 افزارهاي اجرایی براي تمام پروفیلهاي طولی تیري در طبقه انتخاب شده در محیط گرافیکی نرمتولید نقشه

 و بعبارتی تولید تمام پروفیلهاي طولی تیري سازه پروفیلهاي طولی تیري در تمامی طبقاتهاي اجرایی براي تمام تولید نقشه
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در باالي این رابط کاربري ، میتوانید تنظیمات شخصی سازي شده خود را ذخیر   Configuration Settingهمچنین از طریق منوي  

 افزار بروز رسانی نمایید.و یا بازیابی نمایید و یا تمامی پارامترهاي این رابط کاربري را مجددا به مقادیر پیش فرض نرم

 ، میباشد.تولید شده استافزار نرمي یک ساختمان چهار طبقه که بوسیله  پروفیلهاي طولی تیراي از جزئیات تصویر زیر نمونه
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دیوارهاي برشیهاي اجرایی تولید نقشه
 

براي تولید نقشه هاي اجرایی دیوارهاي برشی شامل پروفیل ارتفاعی دیوار و مقاطع آن با جزئیات کامل آرماتوربندي و مشخصات 

بصورت زیر استفاده نمایید.   Export افزار و یا از منويدر نوار ابزار اصلی باالي نرم   از آیکون هندسی دیوار 

Export Menu > Export Shear Wall Drawings to AutoCAD  (  کلید میانبر  ) 

 بعد از صدور فرمان ترسیم رابط کاربري ترسیم دیوارها بصورتی که در تصویر زیر مشاهده میگردد، ظاهر خواهد شد.

ه  اکیداً یه میگردد که براي تولید نقـش ت و با کیفیت مطلوب، مقاله  توـص ورت درـس ی با  "هاي دیوار بـص یم مقاطع دیوار برـش نحوه ترـس

.فرماییدبدقت مطالعه را که در قسمت مقاالت سایت موجود میباشد،   "آرماتورگذاري خاص در ایتبس

ما میتوانید جزئیات طراحی ـشده نرم متهاي مختلف هر دیوار در این رابط کاربري ـش را ویرایش نمایید، همچنین  برـشی افزار براي قـس

یمی  ی میتوانید پارامترهاي ترـس ه هاي اجرایی دیوار را تولید نمایید.  دیوارهاي برـش پس نقـش ورت لزوم پیکربندي نمایید و ـس را درـص

 در ادامه به توضیح پارامترهاي ترسیمی این رابط کاربري خواهیم پرداخت

F4 
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Shear Wall Elevation H. Scale (XS) 
 ارتفاعی دیوارهاي برشیافقی ترسیم پروفیل  مقیاس

Shear Wall Elevation V. Scale (YS) 
 مقیاس عمودي ترسیم پروفیل ارتفاعی دیوارهاي برشی

Shear Wall Section Overal Scale 
 مقیاس کلی ترسیم مقاطع دیوارهاي برشی

Text Height of the Shear Wall Details 
 دیوارهاي برشیارتفاع حروف یا به عبارتی سایز فونت متون حاوي جزییات  

Text Height of the Shear Wall Titles 
 ارتفاع حروف یا به عبارتی سایز فونت عناوین دیوارهاي برشی

Top of Shear Wall Elevation Offset 
 میشودکاهش یا افزایش کد ارتفاعی باالي دیوارها که روي پروفیل درج 

Insert the Small Ties with Scale … 
وتهاي کوچک روي جزییات خاموت با ـضریب بزرگنمایی که در اینجا مـشخص میکنید براي فهم بهتر چیدمان خاموتهاي ترـسیم خام

 بسته و سنجاقیهاي دیوار

Insert the Foundation Thickness … 
 گذاري ضخامت فونداسیون زیر دیوار و نیز امکان تعیین ضخامت فونداسیون سازهاندازهخط تعیین درج یا عدم درج 

Insert Boundary Zone Dimension Details 
 گذاري طول المان مرزي روي مقاطع دیوارهاي برشیتعیین درج یا عدم درج خطوط اندازه

Open Drawing in AutoCAD After Generating 
 اجرایی پس از ترسیم توسط نرم افزار در نرم افزار اتوکد.باز کردن نقشه 

ه یم نقـش ماره گذاري و یا  را هاي زیر افزار گزینههاي اجرایی نرمدر تمامی رابطهاي کاربري تولید و ترـس خواهید دید که مربوط به ـش

 به توضیح آنها خواهیم پرداخت: ادامههاي اجرایی میباشد که در پوز گذاري میلگردهاي سازه و تولید جداول لیستوفر در کنار نقشه
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Show Position Number Label on Rebars 

بصورت اتوماتیک یک شماره پوزیشن اختصاص داد میشود، درصورتیکه این  هاي اجرایی ترـسیم میگردد به هر میلگردي که در نقـشه

گزینه فعال باشـد، این شـماره پوزیشـن نیز درکنار دیگر جزییات روي میلگرد مربوطه درج میگردد که بواسـطه آن میتوانید میلگرد 

 مورد نظر را براحتی در جداول لیستوفر پیدا نمایید.

 
Show Rebar List Tables on Drawings 

هاي اجرایی ترـسیم میـشوند. این جداول به تفکیک  درـصورتیکه این گزینه فعال باـشد، جداول لیـستوفر بـصورت خودکار در کنار نقـشه

 طبقه، المان و نوع میلگرد ارائه خواهند شد.

  

 توضیح آنها خواهیم پرداخت:هاي اجرایی دیوار وجود دارد که در زیر به در این رابط کاربري دو کلید براي ترسیم نقشه

 

 
 

ه یله این کلید میتوان نقـش یمات نرمبوـس تاندارد ترـس ده را تولید و در فایلی با فرمت اـس ی انتخاب ـش افزار اتوکد هاي اجرایی دیوار برـش

 ذخیره نمود.
 

 
 

تولید و در فایلی با فرمت اســتاندارد  هاي اجرایی کلیه دیوارهاي برشــی پروژه را بصــورت خودکار بوســیله این کلید میتوان نقشــه

 ر اتوکد ذخیره نمود.افزاترسیمات نرم

 
 

 
شایان ذکر است که در باالي این رابط کاربري و نیز برخی رابطهاي کاربري دیگر همانند تصویر زیر کلیدهایی براي دسترسی سریع  

 .به برخی فرامین قرار داده است

 
 

را فراخوانی نمایید و توسـط کلید  میتوانید تنظیمات شـخصـی سـازي شـده خود  Load Custom Configurationکلید توسـط  

Default Configuration  بوســیـله کلـید    همچنینافزار را فراخوانی نـمایـید و تنظیـمات پیش فرض نرم  میتوانـیدDesign Config  

 براحتی به رابط کاربري تنظیمات دیوار برشی دسترسی یابید.
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در باالي این رابط کاربري ، میتوانید تنظیمات شخصی سازي شده خود را ذخیر   Configuration Settingهمچنین از طریق منوي  

 افزار بروز رسانی نمایید.و یا بازیابی نمایید و یا تمامی پارامترهاي این رابط کاربري را مجددا به مقادیر پیش فرض نرم

که   بهمراه جداول لیسـتوفر مربوطه آن میباشـدیک سـاختمان چهار طبقه   یکی از دیوارهاي برشـیاي از جزئیات  تصـویر زیر نمونه

  افزار تولید شده است.بوسیله نرم
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 افزارپیکربندي خروجیهاي نرم

 

افزار براحتی اکسل را در نرمهاي اجرایی و نیز پیکربندي برخی از خروجیها مثل خروجی شما میتوانید انتخاب واحد ترسیم نقشه

 انجام دهید. براي این منظور بصورت زیر عمل نمایید: 
 
 

 Export Menu > Option of Drawings Export  
 

تفاده از این  تور  با اـس یح گزینه  رابط کاربريدـس د که در زیر به توـض ویر زیر نمایان خواهد ـش یمات همانند تـص پورت ترـس هاي اکـس

  پارامترهاي آن خواهیم پرداخت:

 

 
 

 ها انتخاب واحد ترسیم نقشه 
 هاي اجرایی میباشدقسمت اول این رابط کاربري مربوط به واحد ترسیم نقشه

Specify dimension units of the drawings 
قســمت همانگونه که در تصــویر باال مشــاهده میگردد، شــما میتوانید واحدهاي میلیمتر، ســانتیمتر و یا متر را براي ترســیم  در این 

 هاي اجرایی خود انتخاب نمایید.نقشه

 

ل داده توفر و خروجی اکـس مت دوم این رابط کاربري مربوط به تنظیمات لیـس یح دادقـس د که در ادامه توـض ازه میباـش ه هاي متریال ـس

 خواهد شد.
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 پارامترهاي مربوط به لیستوفر 
 

هاي متریال سازه میباشد که در زیر به پارامترهاي  قسمت دوم این رابط کاربري مربوط به تنظیمات لیستوفر و خروجی اکسل داده 

 این قسمت خواهیم پرداخت:

 
 
Generate Story Rebar Listofer (Bar Schedule) 

میتوانید تعیین کنید عالوه بر لیسـتوفر کامل سـازه، لیسـتوفر طبقاتی به تفکیک هر طبقه نیز محاسـبه و درکنار در این قسـمت شـما  

ه به و در  هاي اجراي درج گردد و یا خیر.نقـش توفرهاي طبقاتی نیز محاـس ویر زیر لیـس د، همانند تـص ورتیکه این گزینه فعال باـش درـص

 ها درج میگردند.کنار نقشه
 

  
 
Save Listofer Data File When Generate Drawings 

 اطالعاتی  ، بصــورت یک فایلي اجراییهاهاي لیســتوفر عالوه بر جدول کنار نقشــهدر این قســمت شــما میتوانید تعیین کنید داده

 جداگانه نیز ذخیره شود ویا خیر.

ادر گردد، یک فایل حاوي اطالعات جداول لیستوفر اجرایی ص در صورتیکه این گزینه فعال باشد، هر بار که دستور ترسیم یک نقشه

همالنگونه که در تـصویر باال مـشاهده  نیز با همان نام نقـشه اجرایی و در همان موقعیت فایل نقـشه اتوکد، ذخیره خواهد ـشد. همچنین  

ه گزینه مختلف براي فرمت  میگردد،  ما ـس ل و یا فایل متنی در اختیار خواهید دـش ورت فایل اکـس ت که بنا به نیاز خود  ذخیره بـص اـش

 میتوانید از هریک از آنها استفاده نمایید.

هاي خام ذخیره ـشده در این فایلها میتواند در پروـسه پردازش اطالعات پروژه براي برخی اهداف اقتـصادي دادهـشایان ذکر اـست که 

 و یا مطالعاتی براي شما بسیار مفید واقع شوند.
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 افزار اتوکدنرمها در تنظیمات چاپ نقشه
هافزار ایتبس میت کامال براـساس اـصول حرفههاي اجرایی توـسط نرمترـسیمات نقـشه ه کـشی انجام میـشود تا بتوانید نقـش هاي  اي نقـش

هاي مختلف ترـسیم میگرند و همچنین بمنظور  اجرایی بـسیار با کیفیتی را ارائه نمایید. به این منظور موـضوعات مختلف نقـشه در الیه

یاري خواهد  هاي مختلف در ترـسیمات که به حرفهده از ـضخامت قلماـستفا اي بودن، ـشکیل بودن و خوانا بودن ترـسیمات کمک بـس

نمود، از رنگهاي مختلف براي ضـخامت خطوط مختلف در ترسـیمات اسـتفاده شـده اسـت. البته این رنگها به خود موضـوعات  

وع ده اـست بلکه به الیه حاوي این موـض ات اختـصاص داده ـشده اـست تا کاربر براحتی با تغییر رنگ الیه بتواند اختـصاص داده نـش

 رنگ تمام موضوعات واقع در آن الیه را تغییر دهد.
 

 

 
 

براي اینکه نرم افزار اتوکد موضوعات با رنگهاي مختلف را با ضخامت خطوط متفاوت ترسیم نماید، میبایست پس از صدور چاپ 

حالت چاپ را روي حالت   Plot Styleي  ا همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد، ابتدا توسط لیست کرکرهافزار اتوکد  در نرم 

.ctbMonochrome    اي انتخاب حالت چاپ کلیک کنید تا  هدر کنار همان لیست کرکر   تنظیم نمایید و سپس روي آیکون

رنگ یک ضخامت خط براي چاپ اختصاص دهید. انجام این جدول اختصاص ضخامت قلم براي رنگهاي مختلف نمایان شود. هر 

 مراحل در ادامه توضیح داده شده است.



 
 

  
    

ETABS MATE Help – FARASA Engineering Group 

PAGE 90 
 

Document No. 21071421 

© Copyright 2012-2021        |      All Rights Reserved for FARASA Engineering Group 
ETABS MATE Help  

 

 
 

رابط کاربري اختصاص ضخامت قلم چاپ به هر رنگ همانند تصویر باال نمایان خواهد شد. ابتدا    پس از کلیک روي آیکون  

   Lineweightتمامی رنگها را با پایین نگه داشتن کلید شیفت کیبورد و کلیک کردن روي آخرین رنگ انتخاب نمایید و سپس در قسمت  

قلم نمایید  0.05   ضخامت  انتخاب  براي تمامی رنگها  براي  . را   Color255و مشکی    Color7، سفید  Color2زرد    رنگهاي  سپس 

اید ضخامت آنها را نیز تعیین را انتخاب نمایید و همچنین اگر خودتان از رنگهاي دیگري نیز در نقشه استفاده کرده  0.09   ضخامت قلم

 این رابط کاربري را ببندید.   Save & Closeنمایید و سپس با فشردن دکمه 

 رینت بگیرید. هاي بسیار با کیفیتی را پحال میتوانید بقیه مراحل چاپ نقشه را دنبال نمایید تا نقشه
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نرم افزاربرخی گزارشات توسط تولید 

همانگونه که در تصویر زیر  تولید نمود.  افزار  نرمهاي اجرایی، میتوان گزارشهاي مفیدي را نیز بوسیله  عالوه بر ترسیمات نقشه

شامل گزارشهاي   گزارشات  این  ایجاد نمود.افزار  نرم  Reportاین گزارشها را میتوان بوسیله دستورات موجود در منوي  دیده میشود،  

 زیر میباشند: 

Report Menu > Beam Type Section List  (  کلید میانبر )

 ارائه گزارشی از لیست مقاطع تیري بکار گرفته شده در سازه

Report Menu > Column Type Section List  ( کلید میانبر )

 ارائه گزارشی از تیپ ستونهاي استفاده شده بهمراه اطالعات و جزییات هر تیپ ستون 

Report Menu > Column Section List       (کلید میانبر  +   )
 بکار گرفته شده در سازهارائه گزارشی از لیست مقاطع ستونی 

F11 

F12 

F12 Ctrl 
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 Report Menu > Shear Wall Section     (کلید میانبر   ) 
 سازه دیوارهاي برشی نمایش گرافیکی مقاطع

 

 
 

در  باالي این اي واقع در باالي این فرم میتوانید مقاطع دیوار تعریف ـشده در ـسازه را مـشاهده فرمایید. همجنین توـسط لیـست کرکره

وجود دارد که از طریق آن میتوانید مقاطع دیوارهاي برشــی را بصــورت نقشــه اتوکد   Export Sectionرابط کاربري یک منوي  

 اکسپورت نمایید.
 

 
 
Export Section to AutoCAD 

 با فرمت نرم افزار اتوکد اکسپورت مقطع انتخاب شده بصورت نقشه

 
Export All Section to AutoCAD 

 بصورت نقشه با فرمت نرم افزار اتوکداکسپورت تمامی مقاطع تعریف شده در مدل سازه 
 

F8 
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Export Menu > Estimated Material Report According to Element Type  ( کلید میانبر )

پروژه و حجم بتن ریزي ـسازه میباـشد  کل  افزار، گزارش تخمینی وزن میلگردهاي اـستفاده ـشده در یکی از گزارـشهاي بـسیار مفید نرم
 که میتواند مبناي خوبی براي بسیاري از قضاوتهاي مهندسی و اقتصادي براي مهندس محاسب در خصوص پروژه باشد. 

تور، نرم یله این دـس ورت  بوـس ط  افزار بـص ده توـس اس طراحیهاي انجام ـش الح بکار رفته در پروژه را براـس خودکار حجم و وزن مـص
اهده   ویر زیر مـش ی قابل چاپ، همانگونه که در تـص ورت گزارـش پس بـص به و ـس یله کاربر، محاـس ده بوـس برنامه و نیز تغییرات ایجاد ـش

و همچنین به تفکیک سایز میلگردهاي به تفکیک المانها    وح و نیز خالصه شدهرشامل جزییات مش  این گزارش  میگردد، ارائه مینماید.
مت   احت پروزه در قـس ورتیکه مـس د و درـص خص    Area of Projectبکار رفته در پروژه میباـش ط کاربر مـش حیح توـس ورت ـص بـص

به و گزار ازه نیز محاـس ی ـس تونها و دیوارهاي برـش طح را براي تیرها، ـس رف فوالد بر واحد ـس ط مـص ش خواهد  گردد، نرم افزار متوـس
خص گردد، نرم افزار هزینه فوالد و بتن ریزي   .کرد ط کاربر مـش حیح توـس ورت ـص ورتیکه قیمت میلگرد و بتن نیز بـص همچنین درـص

 پروژه را نیز براي کل پروژه و نیز بر واحد طول بصورت تقریبی محاسبه خواهد نمود.

F9 
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Export Menu > Estimated Material Report According to Story Sequence   (کلید میانبر   +   )

و حجم بتن ریزي براي هر طبقه بصورت مجزا.  گزارش تخمینی وزن میلگردهاي استفاده شده

تخمینی فوالد  تفاوت این گزارش با گزارش قبلی این است که در اینجا نرم افزار با توجه شماره طبقه تعیین شده توسط کاربر وزن  

 و حجم بتن را فقط براي طبقه انتخاب شده محاسبه خواهد کرد، درصورتیکه گزارش قبلی براي کل سازه خواهد بود. 

افزار با فرمت خاص بصورت مستقیم توسط نرم  Print Reportپس از تولید این گزارشها شما میتوانید این گزارش را با فشردن کلید  

 در یک فایل متنی ذخیره نمایید.  Save as Text Fileآن چاپ نمایید و یا  بوسیله کلید 

توجه: 
تقریبی میباشد و فقط براي قضاوتهاي مهندسی اولیه مناسب   هاشایان ذکر است که وزن فوالد و حجم بتن محاسبه شده در این گزارش 

بنابراین براي ارئه به   ها بسیار دقیق و با رعایت تمامی ظوابط محاسبه میگردند.شده در کنار نقشهمیباشد. در حالیکه لیستوفرهاي ارائه  

هاي اجرایی استفاده گردد.کارفرما فقط از لیستوفرهاي ترسیم شده در کنار نقشه

Export Menu > Rebar Overlap and Anchor Length table   (کلید میانبر    +   )

افزار اتوکد.نمایش جداول طول مهاري و طول وصله میلگردها و نیز امکان اکسپورت کردن بصورت نقشه به نرم

F9 Ctrl 

L Ctrl 
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در ایتبس برشی هايتعریف مقاطع دیوار
بسیار مناسبی را براي دیوارهاي برشی ارائه میدهد و همچنین آرماتورگذاریهاي پیچیده براي نرم افزار ایتبس میت خروجی هاي 

تولید  ETABS MATEافزار  هاي اجرایی درست و با کیفیتی را توسط نرممقطع دیوار را نیز پشتیبانی مینماید. لطفا براي اینکه نقشه

فرمایید و دقیقا مطابق با دستورالعملی که در اینجا عنوان خواهد شد، مقاطع دیوار  ، حتما مطالب این قسمت را بدقت مطالعه  ماییدن

 افزار ایتبس تعریف نمایید.برشی را در سکشن دیزاینر نرم

اي که کنترل کاملی بر آرماتورگذاري تمام اجزاي دیوار داشته باشید و خروجیهاي در ابتدا بمنظور تعریف مقاطع دیوارهاي برشی بگونه

 براي تعریف مقاطع دیواراز انجام مدلسازي و اختصاص نام پایر به دیوارها،    بگیرید، پس  ETABS MATEافزار  کیفیتی را نیز از نرم با  

 Define Generalو سپس گزینه  Shear Wall Designگزینه    Designاز منوي  ایتبس    افزاردر نرم ،  Generalبه روش عمومی  

Pier Section  انتخاب نمایید.  همانند تصویر زیر را

 پنجره زیر نمایان خواهد شد.   Define General Pier Sectionگزینهبا انتخاب 
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 کلیک نمایید تا پنجره زیر ظاهر گردد. Add Pier Sectionدکمه  روي همانند شکل باال  Pier Sectionدر پنجره 

ــویر باال  پنجرهاین در   ــمتدر    ابتدا  همانند تص ــپس و مقطعنام   Generalقس . توجه  دیوار را تعیین نمایید  پایه متریال  س

ا در نرم امـگذاریـه اطع دیوار و کال در تـمامی ـن امـگذاري مـق ایـید ـکه در ـن افزار ایتبس بهیچ عنوان از ـکاراکترـهاي غیر مـجاز  نـم

 مثل کاما استفاده ننمایید.
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ــپس  ــمت س ــه  Add Pierدر قس ــپس  Start from Existing Wall Pierگزین ــد، س ــاب نمایی  Pierو  Storyرا انتخ

را فشـار دهیـد تـا مقطـع دیـوار برشـی بصـورت اتوماتیـک  Section Designerدکمـه  از آن  مورد نظر را انتخـاب و پـس

 د گردید.بصورت شکل زیر ظاهر خواه Section Designerتوسط برنامه تولید گردد. در اینصورت پنجره 

 

 
 

توان بر میلگردهاي مقطع در افزار بصورت یکپارچه است و نمی اي که وجود دارد این است که مقطع ترسیم شده توسط نرم مسئله    

فزار تشخیص ستونها و دیوارها براي نرم قسمت ستونهاي انتهایی و نیز دیوار، بصورت مجزا کنترل داشت از طرف دیگر در اینحالت 

ETABS MATE   مقطع جدیدي  ،افزارنرمخود ترسیم شده توسط  چندضلعی. به این منظور میبایست به کمک باشد می نیز غیر ممکن 

 .  مترسیم نماییاي که در ادامه توضیح داده خواهد شد، گونهب  را
 

را   ابزار ترسیم چندضلعی    کلیک نمایید و سپس     ابتدا روي ابزار  براي انجام این کار

لیک کردن روي رئوس  و ک با فعال نمودن اسنپ رئوس  همانگونه که در شکل زیر مشاهده میگردد، انتخاب نمایید. پس از آن 

را روي همان شکل قبلی ترسیم   Cو    Bو    Aسه مستطیل    افزار بصورت اتوماتیک ترسیم شده بود، همان چندضلعی که توسط نرم

 هم میتوان استفاده نمود.  رسم مستطیلتم مستطیل ها از ابزار نمایید. البته براي ترسی
 

و همچنین تغییر میلگردهاي و ویرایشهاي بعدي مقطع    میباشدترسیم مقطع دیوارهاي برشی به این روش بسیار ساده    شایان ذکر است که

 را نیز بسیار آسان مینماید. اجزاي دیوار 
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ي این منظور مستطیل، چند ضلعی قبلی هنوز وجود دارد، میبایست ابتدا مقطع اولیه را حذف نمود. برا  سهبا توجه به اینکه در زیر این  

اي همانند شکل زیر ظاهر روي صفحه کلید را فشار داده و پایین نگه دارید، سپس روي مقطع ترسیم شده کلیک نمایید. پنجره   Ctrl دکمه  

، اولین شکل ترسیم شده  زیرینخواهد شد که در آن نام اشکالی که روي هم قرار گرفته اند درج گردیده است. با توجه به اینکه مقطع  

 حذف نمایید.  آنرا  Deleteرا انتخاب نمایید و با استفاده از کلید    Shape0خواهد بود. از لیست ظاهر شده   Shape0میباشد بنابراین نام آن  

مقطع زیرین را مشاهده ننمودید بصورت زیر عمل نمایید.لیست ظاهر شده در صورتیکه در اما 
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دهد و بنابراین در این  اي که بصورت اتوماتیک ترسیم نموده است نامی اختصاص نمیافزار به مقطع اولیهدر برخی موارد نرم

نمی قابل مشاهده  این شکل  نام  براي  لیست،  لیست وجود دارد.  این مشکل همانگونه که در تصویر زیر باشد ولی در  حل 

نمایید روي اولین جاي خالی در زیر نام مقطع موجود در لیست کلیک نمایید تا همانند شکل زیر انتخاب شود  مشاهده می

 آنرا حذف نمایید. Deleteبا استفاده از کلید را فشاردهید تا شکل اولیه انتخاب و سپس  okسپس دکمه 
 

 

 
 

باقی   شما  میگردد، تنها سه مستطیل ترسیم شده توسط  اولیه همانگونه که در تصویر زیر مشاهده  از حذف چندضلعی  پس 

 میمانند که فاقد آرماتور میباشند. 
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براي این منظور روي   راحتی میتوانید جزئیات میلگردگذاري قسمتهاي مختلف مقطع را انجام دهید. پس از حذف چندضلعی اولیه، ب 

نموده ترسیم  که  مستطیلهایی  از  کلیک  هریک  راست  گردد.اید  ظاهر  زیر  شکل  همانند  اي  پنجره  تا  براي   نمایید  پنجره  این  در 

 را انتخاب نمایید.  Yesرا همانگونه که در تصویر زیر مشخص است حالت    Reinforcingگزینه

اي که فاصــله ســطح بتن تا پشــت خاموت با توجه به این موضــوع که در ســکشــن دیزاینر، کاور میلگردها همان کاور آیین نامه

را نیز مـشخص نمایید چرا که در محاـسبه مرکز میلگردهاي طولی، عالوه بر کاور، قطر باـشد، براي ـستونهاي کناري قطر خاموت  می

د. با توجه به ا یه میگردد که در  10dمیلگرد   ETABS MATEینکه خاموت دیفالت در خاموت نیز مهم میباـش د، بنابراین توـص میباـش

 را وارد نمایید. 10dاین رابط کاربري براي قطر خاموت همان 

ــتطیل انتخاب شــده نمایش داده  ــاهده میگردد، بر روي مس با انجام این مرحله میلگردهاي مقطع همانگونه که در شــکل زیر مش

 میبایست میلگرد گذاري دقیق این شکل را انجام داد.میشوند و 
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 ازبصورت زیر ظاهر میگردد.    Edge Reinforcingرابط کاربري  اي  روي آرماتورهاي لبه  راي این منظور با راست کلیک کردن ب 
  نمایید. ، فاصله بین میلگردها و نیز کاور میلگردها را تعیینايي لبه طریق این پنجره میتوانید شماره میلگردها

اي یعنی فاصــله ســطح بتن تا پشــت خاموت نامههمان کاور آیین Clear Cover to Tieتوجه فرمایید که پارامترکاور در قســمت 
تعریف میکنید، یکســان باشــند    ETABS MATEافزار  میباشــد و نیز دقت نمایید کاوري که در اینجا وارد مینمایید با کاوري که در نرم

اس طول خالصـی که میلگردها روي آنها توزیع میشـود خواهد بود و درصـورتیکه این اعداد با دقت  چون مبناي تعداد آرماتورها براـس
  تنظیم نشوند ممکن است تعداد آرماتورهاي ترسیمی متفاوت گردند. 

 … ,20 ,18 ,16 و یا   … ,16d, 18d, 20dکه میلگردهایی که با فرمت  دقت فرمایید   Bar Sizeبراي تعیین قطر میلگردها در قـسمت 

ت، مانند  ت تنها یک عدد که قطر میلگرد به میلیمتر اـس ند را انتخاب نمایید. بعبارت دیگر نام میلگرد میبایـس ت   20میباـش د و یا میبایـس باـش
اـشد. درـصورتیکه میلگردها در پروژه بـصورت دیگري تعریف ب   20dقطر میلگرد به میلیمتر و پس از آن یک پـسوند با حروف التین مانند 

  شده باشند توسط دستور زیر قابل ویرایش میباشند:
   ETABS > Define menu > Section Properties > Reinforcing Bar Sizes 

 

تعیین نمایید. در ستونهاي کناري با توجه به اینکه تعداد   Max Bar Spacing و به همین ترتیب فاصله بین میلگردها را نیز در قسمت
تعداد   Number of Barsمیلگردهاي هر وجه با تغییر کاور میتواند تغییر کند، میتوانید بجاي تعیین فاصــله بین میلگردها، در قســمت  

خص نمایید.   ار دهید تا  okرا نیز انتخاب نمایید و کلید  Apply to All Edgeجزئیات، گزینه  تمامی پس از تعیین  میلگردها را مـش را فـش
  اعمال گردد.مورد نظر آرماتورگذاري کل لبه هاي شکل   هتنظیمات انجام شده ب 
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و کاور   ETABS MATEافزار  همچنین توجه داـشته باـشید که کاور میلگردهاي قـسمت ـستون دیوار از تعریف کاور ـستون در نرم    

مبناي ترسیمات خواهد بود. و مبناي ،  ETABS MATEس کاور تعریف شده براي دیواربرشی در نرم افزار  قسمت جان دیوار بر اسا

ورتیکه   ده خواهد بود به این گونه که درـص یم ـش تطیلهاي ترـس بت طول به عرض مـس اس نـس تون از جان دیوار براـس مت ـس تفکیک قـس

افزار آنرا بعنوان ـستون و در غیر اینـصورت آنرا بعنوان جان دیوار باـشد نرم 2.4نـسبت طول بزرگتر مـستطیل به طول کوچکتر کمتر از  

 درنظر خواهد گرفت.

ــه نیز روي  ــپس براي تعیین آرماتورهاي گوش ــهآرماتورهایکی از س ــت   ي گوش رابط کاربري  در اینحالت    .کلیک نماییدراس

Corner Point Reinforcing  ر میگردد. ظاههمانند تصویر زیر گوشه  تعیین آرماتورهايجهت 

وي دکمه ا نیز انتخاب نمایید و ـسپس رر  Apply to All Cornerگزینه ، Rebar Sizeدر قـسمت  پس از انتخاب میلگرد مورد نظر 

ok  اعمال گردد.هاي مقطع روي تمام گوشهکلیک نمایید تا تغییرات 

در اینجا تنظیمات مربوط به آرماتورگذاري مستطیل اول که قسمت ستونی دیوار بود به پایان میرسد.  
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ابه روش توـضیح داده ـشده در دیوار نیز  آرماتورگذاري قـسمت میانی براي تعیین   روي قـسمت میانی دیوار راـست کلیک باال  مـش

د ایـی اهر گردد.  نـم ل زیر ـظ د شـــک انـن ا پنجره اي هـم د  نجره  در این پ  ـت ایـی ده مینـم ــاـه ه در تصــویر زیر مشـ ه ـک انگوـن براي  هـم

  را انتخاب نمایید.  Yesحالت   Reinforcingگزینه

 
 

اي قـسمت میانی ـسپس همانند روـشی که براي مـستطیل اول توـضیح داده ـشد، با راـست کلیک روي یکی از میلگردهاي لبه

اي را بـصورت دقیق تعیین نمایید و ـسپس با راـست کلیک روي  میلگردهاي لبهدیوار، پارامترهاي کاور، ـشماره میلگرد و فاـصله 

ه را نیز تعیین نمایید و با فعال کردن  ه، قطر میلگردهاي گوـش ه  Apply to Allگزینه  یکی از میلگردهاي گوـش ها و به تمام گوـش

 ها اعمال نمایید.لبه
 

اند فقـط ممکـن اسـت همانگونـه کـه در نیـز تعریـف شـدهپس از انجام ایـن مرحلـه، میلگردهـاي قسـمت جـان دیـوار 

راي تصویر زیـر مشـاهده مینماییـد، در قسـمت ضـخامت جـان دیـوار نیـز میلگـرد ناخواسـته اي وجـود داشـته باشـد. ـب

  حذف این میلگردها بصورت زیر عمل نمایید.
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ته کل باال رو  براي حذف میلگردهاي ناخواـس ت کلیک نمایید تا  موجود در ضـخامت دیوار، همانند ـش ي میلگرد مورد نظر راـس

همانگونه که   Max Bar Spacingاي ظاهر ـشود ـسپس در این پنجره براي پارامتر فاـصله بین میلگردها پنجره ویرایش میلگردهاي لبه

 درتصویر باال مالحظه میگردد، یک عدد بزرگتر از ضخامت دیوار وارد کنید تا این میلگردها حذف شوند.
 

پس از اتمام تعیین مشـخصـات قسـمت میانی دیوار، همین مراحل را نیز براي سـتون سـمت راسـت نیز تکرار نمایید تا نهایتا 

 همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد، آرماتور گذاري کلیه اجزاي دیوار بصورت کامل مشخص گردد. 
 

 
 

 جنرال به پایان میرسد.در اینجا فرآیند تعریف مقطع دیواربرشی به روش 
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 تربرشی با آرماتورگذاري پیچیده تعریف مقاطع دیوارنحوه 

ــورتیکه بخواهید جزئیات میلگرد گذاري  پیچیده  ــورت خاص انجام دهید  در ص ــویر زیر تري را بص بعنوان مثال همانند تص

از روش زیر براي تعیین جزئیات آرماتور بندي دیوار   ،نماییدي قـسمت میانی دیوار میلگردهاي متفاوتی تعریف هادر انتها  بخواهید

 در قسمت میانی استفاده نمایید.

ترسیم  را  مقطع جدیدي  ،افزارنرمخود  ترسیم شده توسط    چندضلعیمیبایست به کمک دقیقا همانند حالت قبل ابتدا  به این منظور  

وسط ابزار ترسیم چندضلعی کلیک نمایید و ت     ابتدا روي ابزار  . براي انجام این کاردنمایی

افزار بصورت همان چندضلعی که توسط نرملیک کردن روي رئوس  و ک  را انتخاب نمایید. سپس با فعال نمودن اسنپ رئوس 

شکل قبلی ترسیم نمایید.  را روي همان  Bو  Aمستطیل  دوهمانگونه که در شکل زیر مشاهده میگردد،  اتوماتیک ترسیم شده بود،
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   Reinforcingشده براي گزینهپنجره ظاهر  مانند حالت قبل روي مستطیل ستون راست کلیک نمایید و در    Aبراي قسمت ستونی  

 را انتخاب نمایید و پس از ظاهر شدن آرماتورگذاري شکل، میلگردهاي آنرا تعیین نمایید. Yesحالت  

قسمت   براي  براي    Bدرصورتیکه  مجددا  و  نمایید  کلیک  راست  آن  روي  میبایست  باشد  موردنظر  یکنواختی  آرماتورگذاري  هم 

آرماتور  Yesحالت      Reinforcingگزینه ظاهر شدن  از  نمایید و پس  انتخاب  اینحالت را  نمایید. در  آنرا تعیین  میلگردهاي   ، ها 

افزار بصورت خودکار در پیرامون آنها، یک خاموت بسته درصورتیکه میلگردهاي انتهایی درون ناحیه مرزي دیوار قرار بگیرند، نرم 

 مینماید.ویا بعبارت دیگر آنها را بصورت ستونی آرماتورگذاري عرضی  بصورت اتوماتیک ترسیم مینماید
 

 
 

با استفاده از    اما درصورتیکه بخواهید در ابتدا یا انتهاي مقطع دیوار و یا در هر دو سمت آن آرماتورهاي بیشتري را تجمیع نمایید،  

سمت    میلگردهاي قسمت انتهایی    و استفاده از ابزار    shape Draw Rebar  آیکون 

 محل قرار گیري و نحوه آرماتور گذاري آنها را بدقت تنظیم نمایید.  همانند تصویر زیر دیوار را ترسیم نمایید و سپس چپ
 

 
 

ترسیم نمایید و  نیز دیوار را  سمت راست میلگردهاي قسمت انتهایی  مجددا با استفاده از ابزار

 تنظیم نمایید.  همانند تصویر زیربدقت نیز سپس محل قرار گیري و نحوه آرماتور گذاري آنها را  
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مت میانی دیوار باقی مانده   ت و تنها چیدمان میلگردها در قـس خص گردیده اـس متهاي انتهایی مـش حال نحوه آماتوربندي دیوار در قـس

 میلگردهاي دیوار در قسمت میانی بصورت زیر عمل نمایید:براي مشخص کردن  است.

 

   و استفاده از ابزار ترسیم میلگردهاي خطی    shape Draw Rebar آیکون با استفاده از 
آخرین میلگردهاي قرار گرفته درون   اسنپ نقاطدیوار را ترسیم نمایید. براي این منظور با استفاده از  باالیی  میلگردهاي قسمت میانی  

 مستطیلها را مانند شکل زیر کلیک نمایید تا میلگردهاي میانی نیز ترسیم گردند. 

 

 
 

نیز دیوار را پایینی  میلگردهاي قسمت میانی  ابزار ترسیم میلگردهاي خطی  با استفاده ازمجددا 

آخرین میلگردهاي قرار گرفته درون مستطیلها را مانند شکل زیر کلیک نمایید تا   اسنپ نقاطترسیم نمایید. براي این منظور با استفاده از  

 میلگردهاي میانی نیز ترسیم گردند.

 
 

 
 
 

ــک نمــودن روي یکــی از میلگردهــاي  ــا راســت کلی ــانیخطــی  پــس از آن  ب ــوار می ــایین دی ــاال و پ ، پنجــره تنظیمــات در ب

 آرماتورهاي خطی بصورت زیر نمایان خواهد شد.
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 سپس با قرار دادن پارامتر را تعیین نمایید و    میلگردهار این پنجره فاصله بین میلگردها و سایز  بوسیله پارامترهاي موجود د 

Has End Bars  حالت  روي  No    آرماتورگذاري خطی را نیز حذف نمایید تا از قرارگیري دو آرماتور بر روي هم میلگردهاي انتهایی

 جلوگیري شود. در نهایت مقطع ترسیم شده بشکل زیر خواهد بود.
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توسط ابزار ترسیم آرماتورگذاري مستطیلی   ،میلگردهایی که در قسمت دیوار  ETABS MATEافزار  که نرم ه باشید  توجه داشت   

همانند ستون با خاموت بسته پیرامونی و نیز سنجاقیهاي میانی مهار  را د نشده باش ترسیم  

باشند  ترسیم شدهیترسیم میلگردگذاري خط  خواهد کرد و میلگردهایی که بوسیله ابزار

مهار خواهد نمود.   همانند تصویر زیر درون ناحیه مرزي ها دربوسیله سنجاقی را

 چند نکته بسیار مهم

Editو مخصوصا در مواقعی که مقاطع اختصاص داده شده به المانهاي مدل تغییر نمایند، حتما از منوي    پایان مدلسازي پس از    ■

و فایلهاي خروجی طراحی    e2kنمایید. و سپس مدل را آنالیز و طرحی نمایید و فایل    استفاده   Auto Relabel Allافزار ایتبس گزینهنرم 

عالوه   Auto Relabel Allاستفاده از فرمان توجه داشته باشید که ایمپورت نمایید.  ETABS MATEافزار  به نرمرا باز تولید نمایید و 

برآنکه نامگذاري المانها را مرتب میکند، بسیاري از خطاهاي مدل را نیز حذف خواهد نمود. ولی باید توجه داشته باشید که با اجراي  

تولید نمایید تا  از فایل اولیه فایل دیگري که از روي فایل اولیه تولید میشوند را نیز باید مجددا ویا هر  %50،  % 25این فرمان فایلهاي 

 نام المانها در تمامی فایلهاي یکسان باشند. 

ت با فرمت  قطر میلگردهایی که در نرم ■ تفاده مینمایید میبایـس ن … ,20 ,18 ,16 و یا   … ,16d, 18d, 20dافزار ایتبس اـس د.باـش
ت هابعبارت دیگر نام میلگرد ورت  میبایـس ت، مانند   بـص ت    20تنها یک عدد که قطر میلگرد به میلیمتر اـس د و یا میبایـس ورتباـش بـص

وند با حروف التین مانند  ورتیکه میلگردها در پروژه بصـورت دیگري   20dقطر میلگرد به میلیمتر و پس از آن یک پـس د. درـص باـش
  دستور زیر قابل ویرایش میباشند:تعریف شده باشند توسط  

ETABS > Define menu > Section Properties > Reinforcing Bar Sizes

تنظیم  kgf-cmرا بر روي گزینه    ETABSافزار  نرم  حتما سیستم واحدهاي  ذخیره فایل نتایج طراحی از منوي فایل،لطفا قبل از    ■

را تنظیم نمایید. در   kgf-cmسیستم واحدهاي خروجی را از شما میپرسد نیز دوباره واحدهاي    ETABSو سپس هنگامی که   نمایید

 غیر اینصورت مقادیر با واحدهاي درست از ایتبس اکسپورت نخواهند شد. 

در نرم  افزار ایتبس براى نامگذارى مقاطع، طبقات، پایرها و .... به هیچ عنوان از کاراکترهاى غیر مجاز مثل کاما استفاده ننمایید. ■ 
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، توصیه میگردد که همواره آخرین ویرایش راهنماي در هر آپدیت  با توجه به امکانات جدید نرم افزار  این راهنمام  وبعلت تغییرات مدا

همچنین در قسمت  بنمایید.افزار  نرمرا از قسمت دانلود سایت دریافت نمایید و آنرا جایگزین فایل قبلی در فولدر نصب  افزار  نرم 

 مقاالت سایت نیز مطالب تکمیلی بسیار خوبی را میتوانید دانلود و مطالعه فرمایید.

ی براي دریافت ن خه آزمایـش ه ،ETABS MATEـس یله  نمونه نقـش ده بوـس یم ـش مقاالت مطالعه ز با فرمت اتوکد و نی  افزارنرمهاي ترـس

 دیدن فرمایید.با آدرسهاي زیر افزاررسمی نرمو پیج اینستاگرام  از سایت  بیشتراطالعات آموزشی و 

 Official Web Site:    www.FARASAEG.ir 
 Official Web Site:    www.ETABSMATE.ir 
 Official Web Site:    www.FOUNDAMATE.ir 
 Official Web Site:    www.ETABSMATE.com 
 E-mail Address:      etabsmate@gmail.com 

 Instagram Page:    instagram.com/etabsmate 

http://farasaeg.ir/
mailto:eslamizadeh@gmail.com?subject=Request%20Information%20About%20Software
http://etabsmate.ir/
http://foundamate.ir/
http://etabsmate.com/
https://www.instagram.com/etabsmate/
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