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 801.3.5نسخه  تغییرات
 میلگردهاي تقویت براساس دیاگرامهاي فوالد دقیق  حاسبه طول  افزوده شدن روش م  
 تشخیص اتوماتیک ستونهاي پرفشار درحالت شکل پذیري ویژه  
 اعمال ظوابط ستونهاي پرفشار در دیتیلینگ فوالد عرضی ستونهاي پرفشار  
 خمشی تیرها در پالن سازه ترسیم دیاگرام فوالد   
 ترسیم دیاگرام فوالد برشی تیرها در پالن سازه  
 ترسیم دیاگرام فوالد پیچشی تیرها در پالن سازه  
 ترسیم میلگردهاي سراسري تیر بصورت شماتیک در پالن سازه  
 ترسیم دیاگرام فوالد تقویتی مورد نیاز تیرها در پالن سازه  
 افزودن رابط گرافیکی نمایش جزییات دیاگرامها با کلیک روي هر تیر   
 امکان تعریف سنجاقی براي تمامی میلگردها براي هر مقطع ستون 
 رم افزار ن امکان انتخاب فونت متنها در نقشه هاي اجرایی تولید شده توسط   
 دیاگرام به نوار ابزار اصلی نرم افزار   نمایش افزودن ابزارهاي کنترل مقیاس و   
 در براورد هزینه تقریبی پروژه فوالد و بتن  بروز رسانی قیمت مصالح    
 منظور راحتی بیشتر کاربران ه  افزار ب تغییراتی در روابط کاربري نرم  
 افزار هاي نرم  ها و الگوریتم بهبود برخی روال  

 Official   Web   Site:    www.FARASAEG.ir 
 Official   Web   Site:   www.ETABSMATE.ir 
 Official   Web   Site:   www.FOUNDAMATE.ir 
 Official   Web Site:    www.ETABSMATE.com 
  Telegram Channel: @etabsmate 
  Instagram Page:     @etabsmate 

ETABS MATE Version 1.3.580
تر، هوشمندتر و قدرتمندتر از پیشايهحرف
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 افزوده شدن روش محاسبه طول دقیق میلگردهاي تقویت براساس دیاگرامهاي فوالد   
 

 جدید این امکان به نرم افزار افزوده شــده اســت که عالوه بر روش پارامتریک محاســبه طول  نســخه  در     

ورت دقیق   آرماتورهاي رایب ثابت، بتوان طول آرماتور تقویت را بـص اس ـض اس دیاگرامهاي و  تقویت براـس براـس

 .تري را ارایه خواهد دادیج بهینهافوالد نیز محاسبه نمود. این روش از لحاظ اقتصادي نت

براـساس بدـست آوردن نقطه قطع تئوري و ـسپس نقطه قطع عملی آرماتورهاي تقویت   دقیق در این روش طول 

داده شـده در تصـویر زیر بصـورت با اسـتفاده از دیاگرامهاي فوالد خمشـی و پیچشـی براسـاس ظوابط نشـانو  

 افزار محاسبه میگردد.اتوماتیک توسط نرم
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ــ یکــی از  براي انتخاب   از   ی تیــرمحاســبه طــول میلگردهــاي تقــویت  هاي پارامتریــک ویــا دقیــق بــرايروش

ــوي  ــه  Designمن ــط  Frame Reinforcing Design Configurationگزین ــا راب ــد ت ــاب نمایی را انتخ

از قســمت   در ایــن پنجــره  کاربري پیکربندي طراحــی آرماتورهــا هماننــد شــکل زیــر نمایــان گــردد، ســپس

Beam Additional Reinforcing Design Method   هاي:روشیکی از 
• Parametric According to Beam Length 
• Exact According to Beam Steel Diagrams 

 را انتخاب نمایید.
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ه روش اب گردد  Exact According to Beam Steel Diagrams  درصــورتیـک ه طول انتـخ اســـب ، مـح

تفاده   دقیقـصورت  آرماتورهاي تقویتی ب پس نقطه قطع عملی با اـس اس بدـست آوردن نقطه قطع تئوري و ـس براـس

اس ظوابط مربوطه   ویر زیر و براـس ی همانند تـص ی و پیچـش ط دیاگرامهاي فوالد خمـش ورت اتوماتیک توـس بـص

 انجام خواهد شد.افزار نرم

 

 
 

 

انتخاب گردد، محاسبه طول آرماتورهاي    Parametric According to Beam Lenght  درصورتیکه روشو  

ند،تقویتی   رایبی از طول تیر میباـش اس پارامترهاي ثابتی که ـض اهده میگردد تـصویر زیر نگونه که در هما  براـس مـش

 و براساس ظوابط مربوطه انجام خواهد شد.
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 تشخیص اتوماتیک ستونهاي پرفشار درحالت شکل پذیري ویژه   
 

درصورتیکه فریم سازه در حالــت شــکل پــذیري ویــژه طراحــی شــده باشــد، در ســتونهاي پرفشــار کــه   

ــروي فشــاري  ــه نی ــین نام ــا  c’Fg0.3Aبیشــتر از  Puبراســاس آی ــد و ی باشــد، میبایســت  70MPa> c’Fدارن

 ظوابط خاصی در طراحی فوالد عرضی این ستونها لحاظ گردند. 

ایی گردند. براي انجام این فرایند ابتدا  ناـس ط برنامه ـش تونهاي پرفشـار توـس براي این منظور ابتدا میبایسـت ـس

اـستخراج ـشود. براي انجام این  XMLافزار ایتبس جدول نیروهاي طراحی ـستون در قالب یک فایل  میبایـست از نرم

پس گزینه   Exportافزار ایتبس ابتدا گزینه در نرم  Fileموضـوع از منوي  را  … ETABS Database to XMLو ـس

 همانند تصویر زیر انتخاب نمایید.
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هاي  در نسخهColumn Design Forces یا   (و  Design Forces – Columnsسپس همانند تصویر زیر جدول  

در مسیر مورد نظر خود   Kgf-cmرا انتخاب نمایید و فایل حاوي نیروهاي طراحی ستونها را با واحد  پاینتر ایتبس)  

 ذخیره نمایید. 
 

 
 

ایمپورت نمود. براي این   ETABS MATEافزار  حال میبایست این فایل حاوي نیروهاي طراحی ستونها را به نرم

انتخاب نمایید    Import Column Design Force to Detect High Pressureگزینه    Fileمنظور از منوي   را 

توجه   مسیري که در مرحله قبل مشخص نمودید، انتخاب نمایید.  ازحاوي نیروهاي طراحی ستون را    XMLوفایل 

ب فعال خواهد  فقط در حالتی  منو  این  به  نمایید که  هندسه سازه  ایمپورت  ابتداي  در  پذیري سازه  ود که شکل 

 افزار، بصورت ویژه تعریف شده باشد. نرم
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افزار بصـورت خودکار نیروي  پس از ایمپورت کردن فایل حاوي نیروهاي طراحی سـتون توسـط این گزینه، نرم

اري ده از نرم   Puحداکثر   فـش پورت ـش تون در هر طبقه را از بین تمامی ترکیبات بارگذاري اکـس افزار  براي هر ـس

 ایتبس بدست خواهد آورد و این نیرو را روي ستونها بصورت زیر نمایش خواهد داد.
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به و درـصورتیکه   c’Fg0.3Aپس از آن نرم افزار مقادیر  تون را نیز محاـس تون   c’Fg0.3A > Puبراي هر ـس د، آن ـس باـش

 را بعنوان ستون پرفشار شناسایی خواهد کرد و جزییات را بصورت زیر بنمایش خواهد گذاشت.
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   اعمال ظوابط ستونهاي پرفشار در دیتیلینگ فوالد عرضی ستونهاي پرفشار  
 

افزار نرم همانگونه که در قسمت قبل توضیح داده شد،    افزارستونهاي پرفشار توسط نرم   خودکارپس از شناسایی  

به   اتوماتیک  ستونهابصورت  اندیس    این  با  مخفف    [HP]یک سکشن جدید  را   High Pressureکه  میباشد 

تفاوت که این سکشن جدید دقیقا داراي مشخصات سکشن اصلی ستون میباشد با این  .  اختصاص خواهد داد

 تمامی میلگردهاي مقطع جدید داراي سنجاقی میباشند.

اند  مشخص شده   [HP]همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد، ستونهاي پرفشار که مقطع آنها با اندیس  

 براحتی در پالن سازه قابل مشاهده میباشند.
 

 
 

ی  در طراحی   ت ظوابط خاـص ار میبایـس تونهاي پرفـش ودـس از جمله اینکه کلیه میلگردهاي در   درنظر گرفته ـش

  (bو    (aاي مهار ـشوند و عالوه بر روابطمقطع ـستونهاي پرفـشار میبایـست توـسط گوـشه تنگها و یا قالبهاي لرزه

بایسـت در طراحی فوالد نیز می (cکه براي تمامی سـتونها در سـازه با شـکل پذیري ویژه الزامی اسـت، رابطه  

 عرضی این ستونها لحاظ گردند.
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  Puیک از ستونها براساس    هر  و سپس همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد، جزییات فوالد عرضی براي

تون ده از فایل نیروهاي طراحی ـس ه رابطه باال   هاخوانده ـش ت آمده از هر ـس  و نیزو مقادیر فوالد عرضـی  بدـس

s/vA    افزار محاسبه خواهد شد.بصورت خودکار توسط نرم ،و بقیه ظوابطستون 
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افزار مشاهده میگردد، این ستون توسط نرم افزار در طبقه اول در تصویر زیر نمونه نقشه ترسیم شده توسط نرم 

طبقه دوم ستون معمولی تشخیص داده شده است و بر همین اساس جزییات فوالد عرضی ستون پرفشار و در  

 ستون محاسبه گردیده است. 
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  ترسیم دیاگرام فوالد خمشی تیرها در پالن سازه  
خه جدید ده  در نـس ی تیرها، این امکان فراهم ـش عیت خمـش یار راحت وـض اهده کاربردي و بـس بمنظور مـش

ت که احت  عالوه بر مقادیر  اـس تگاه تیر،  مـس ه ایـس ی در ـس احت  دیاگرام  فوالد خمـش یفوالد مـس همانند   نیز  خمـش

  بر روي تیرهاي سازه ترسیم گردند.تصویر زیر 

فعال باشد و    Object Displayدر قسمت   Display Beam Diagramsگزینه  براي مشاهده دیاگرامها میبایست  

الیه   قسمت    Flexural Reinforcing Areaسپس  در  نمایید  Layer Displayرا  د  انتخاب  فوالد یتا  اگرامهاي 

خمشی بر روي تیرها نمایش داده شود. همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد، دیاگرام مساحت فوالد خمشی 

 میگردد. فوقانی تیر با رنگ آبی و دیاگرام مساحت فوالد خمشی تحتانی تیر با رنگ سبز روي تیرها ترسیم 
 

 
 

  Display Beam Diagramsخاطر نشان میگردد که در صورت عدم تمایل به نمایش دایاگرام تیرها، کافیست گزینه  

  را غیرفعال نمایید. Object Displayدر قسمت 
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  ترسیم دیاگرام فوالد برشی تیرها در پالن سازه  
بمنظور مشاهده کاربردي و بسیار راحت وضعیت برشی تیرها، این امکان فراهم شده است   در نسخه جدید

احت فوالد  یکه عالوه بر مقادیر مـس تگاه تیر، دیاگرام   برـش ه ایـس ی بر   s/vAدر ـس ی برـش احت فوالد عرـض یا مـس

 واحد طول نیز همانند تصویر زیر بر روي تیرهاي سازه ترسیم گردند. 

فعال باشد و    Object Displayدر قسمت   Display Beam Diagramsبراي مشاهده دیاگرامها میبایست گزینه  

یا مساحت    s/vAانتخاب نمایید تا دیاگرام    Layer Displayرا در قسمت    Reinforcing Area Shearسپس الیه  

 فوالد عرضی برشی بر واحد طول بر روي تیرها نمایش داده شود.  
 

 

 
 

  Display Beam Diagramsخاطر نشان میگردد که در صورت عدم تمایل به نمایش دایاگرام تیرها، کافیست گزینه  

  را غیرفعال نمایید. Object Displayدر قسمت 
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  شی تیرها در پالن سازهپیچ ترسیم دیاگرام فوالد    
تیرها، این امکان فراهم شده است    پیچشی بمنظور مشاهده کاربردي و بسیار راحت وضعیت    در نسخه جدید

پیچشی طولی و  مساحت فوالد    هايتیر، دیاگرام  پیچشی طولی و عرضیمقادیر مساحت فوالد    درج  که عالوه بر

 همانند تصویر زیر بر روي تیرها ترسیم گردند. یا مساحت فوالد عرضی پیچشی بر واحد طول نیز    s/tAدیاگرام 

فعال باشد و    Object Displayدر قسمت   Display Beam Diagramsبراي مشاهده دیاگرامها میبایست گزینه  

اگرامهاي فوالد یانتخاب نمایید تا د  Layer Displayرا در قسمت    Torsional Reinforcing Areaسپس الیه  

فوالد   پیچشی مساحت  دیاگرام  میگردد،  مشاهده  زیر  تصویر  در  که  همانگونه  داده شود.  نمایش  تیرها  بر روي 

 روي تیرها ترسیم میگردد.   قرمزتیر با رنگ    پیچشی طولیو دیاگرام مساحت فوالد    زردتیر با رنگ  عرضی  پیچشی  
 

 
 

  Display Beam Diagramsخاطر نشان میگردد که در صورت عدم تمایل به نمایش دایاگرام تیرها، کافیست گزینه  

  را غیرفعال نمایید. Object Displayدر قسمت 
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 ترسیم میلگردهاي سراسري تیر بصورت شماتیک در پالن سازه   
بمنظور مشاهده کاربردي و بسیار راحت آرماتورهاي سراسري، این امکان فراهم شده است    در نسخه جدید

همانند تصویر نیز  این جزییات بصورت شماتیک  ،  یکه عالوه بر درج جزییات میلگردهاي سراسري بصورت متن

 د.  نتیرها نمایش داده شوزیر بر روي 

فعال باشد و    Object Displayدر قسمت   Display Beam Diagramsبراي مشاهده دیاگرامها میبایست گزینه  

الیه   قسمت    Typical Longitudinal Rebarسپس  در  تا    Layer Displayرا  نمایید  فوالد انتخاب  جزییات 

،  فوالد بر روي تیرها نمایش داده شود. همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد  سراسري بصورت شماتیک 

 روي تیرها ترسیم میگردد.  سبزبا رنگ    سراسري فوقانی تیرها با رنگ آبی و فوالد سراسري تحتانی تیرها 
 

 
 

  Display Beam Diagramsخاطر نشان میگردد که در صورت عدم تمایل به نمایش دایاگرام تیرها، کافیست گزینه  

  را غیرفعال نمایید. Object Displayدر قسمت 
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 ترسیم دیاگرام فوالد تقویتی مورد نیاز تیرها در پالن سازه   
، این امکان فراهم شده است که فوالد تقویتیبمنظور مشاهده کاربردي و بسیار راحت وضعیت  در نسخه جدید

همانند عالوه بر مقادیر مساحت فوالد تقویتی مورد نیاز تیر، دیاگرامهاي مساحت فوالد تقویتی مورد نیاز تیر نیز  

 بر روي تیرها نمایش داده شود.  تصویر زیر 

م مساحت فوالد خاطر نشان میگردد که دیاگرام مساحت فوالد تقویتی از کسر مساحت فوالد سراسري از دیاگرا

با یکی از روشهاي   ،خمشی و سپس توزیع فوالد پیچشی طولی که مساحت آرماتورهاي گونه از آن کسر شده است

 آید. بدست می توزیع آرماتور پیچشی که توسط کاربر انتخاب شده است روي فوالدهاي باال و پایین، 

فعال باشد و    Object Displayدر قسمت   Display Beam Diagramsبراي مشاهده دیاگرامها میبایست گزینه  

انتخاب نمایید تا دیاگرامهاي فوالد   Layer Displayرا در قسمت    Additional Rebar Steel Areaسپس الیه  

فوالد  مساحت  دیاگرام  میگردد،  مشاهده  زیر  تصویر  در  که  همانگونه  داده شود.  نمایش  تیرها  بر روي  پیچشی 

 یاگرام مساحت فوالد پیچشی طولی تیر با رنگ قرمز روي تیرها ترسیم میگردد. پیچشی عرضی تیر با رنگ زرد و د
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 افزودن رابط گرافیکی نمایش جزییات دیاگرامها با کلیک روي هر تیر   
 

ه جدید یک رابط گرافیکی بسیار کاربر پسند طراحی در نسخبمنظور امکان بررسی بسیار دقیق دیاگرامهاي فوالد، 

تیر بـصورت گرافیکی به نمایش در خواهد آمد و با حرکت   دیاگرامهاي فوالد آنـشده اـست که با کلیک روي هر تیر 

ــترس خواهد بود. ــوت گرافیکی و براحتی در دس  ماوس روي تیر، تمامی اطالعات مربوط به موقعیت مورد نظر بص

 هاي زیر فعال باشد:یکی از الیه Layer Displayدر حالتیکه در قسمت براي این منظور 
Flexural Reinforcing Area 
Shear Reinforcing Area 
Torsional Reinforcing Area   
Additional Rebar Steel Area 
 

همانند تصــویر زیر جزییات دیاگرام مربوطه را نمایش    ظاهر شــده و  این رابط کاربري با راســت کلیک روي هر تیر

ر تیر مورد نظر را نیز که در ادامه آمده اـست را دیاگرامهاي دیگ  آیتمهاي دیگر میتوانید  ، همچنین با انتخابخواهد داد

 مشاهده کنید.
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این رابط کاربري ابزارهاي مفیدي براي کنترل دیاگرامها طراحی شده است که در زیر به برخی از آنها اشاره  در

 :خواهیم نمود
 

 ابزارهاي کنترل مقیاس دیاگرامها  

 روي دیاگرام هاکنترل درج یا عدم درج مقادیر ایستگاه آپشن 

 در زیر دیاگرام شبکه گریدخطوط کنترل ترسیم و یا عدم ترسیم آپشن  
 ابزار ذخیره دیاگرام ترسیم شده بصورت یک فایل تصویري 

 

نهاي دیگر نیز براي یاري آپـش یم دیالگرام کنترل  همچنین بـس ت که از منوي نحوه ترـس ده اـس هاي تیر طراحی ـش

View .قابل دسترس کاربران میباشد 
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 تعریف سنجاقی براي تمامی میلگردها براي هر مقطع ستونامکان    
 

از د که در برخی ند تعیین کننبتوان  انافزار افزوده شـده اسـت که کاربراین قابلیت به نرم در نسـخه جدید    

 ، سنجاقی در نظر گرفته شود. ستون براي تمامی میلگردهاي مقطع یمقاطع ستون

که   ستونهایی  در  گزینه  ساق این  افزایش  با  تا  نمود  خواهد  کمک  دارند  زیادي  عرضی  فوالد  به  احتیاج 

گزینه   Defineبراي استفاده از این آپشن از منوي    آرماتورهاي عرضی از افزایش قطر خاموت جلوگیري شود.

Column Tie Section   را انتخاب کنید تا رابط کاربري تنظیمات خاموت ستونها مطابق تصویر زیر نمایان گردد

را    Insert Crossties Over All Section Rebarsگزینه  سپس  مقطع مورد نظر را انتخاب نمایید و  ابتدا  سپس  

 . اعمال گرددانجام شده  تا تغییرات را فشار دهید  Modify Section Ties Propertiesدکمه نهایتافعال کنید و  
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دیگر   نامه  بعبارت  آیین  میتوان براساس  ستون،  مقطع  در  میلگردها  بین  فاصله  به  توجه  با  ستونها  از  برخی  در 

 ، Insert Crossties Over All Section Rebarsسنجاقیهاي مقطع را یکدرمیان درنظر گرفت، اما با فعال نمودن گزینه  

 افزار بجاي یکدرمیان در نظر گرفتن سنجاقیها، براي همه میلگردهاي ستون، سنجاقی در نظر میگیرد.  نرم

از افزایش   ،آرماتورهاي عرضی هايساقتعداد با افزایش  همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد، در اینحالت

تري را براي خاموت  تر و اجراییبهینهتا مهندس طراح بتواند طراحی    خواهد شدجلوگیري    مقطع  قطر خاموت

 گذاري ستونها ارایه دهد. 
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 امکان انتخاب فونت متنها در نقشه هاي اجرایی تولید شده توسط نرم افزار   
 

هاي اجرایی را بر  افزار افزوده شـده اسـت که کاربر بتواند فونت متون نقشـهاین قابلیت به نرم  در نسـخه جدید    

ت، انتخاب نماید. براي این  ویر زیر آمده اـس لیقه خود از بین چندین فونت مختلف، همانگونه که در تـص اس ـس اـس

ه    Exportمنظور از منوي   ات کلی   Options of Drawings Exportگزیـن اربري تنطیـم ا رابط ـک د ـت ایـی اب نـم را انتـخ

 فونت مورد نظر خود را انتخاب نمایید. FONT Styleترسیمات نمایان گردد سپس از قسمت 
 

 
 

که بصورت پیش فرض انتخاب شده است باالترین سرعت    ETABS MATE Defaultتوجه داشته باشید که فونت  

ه یم نقـش هها را دارد و براي پروژهدر ترـس یمات نقـش نهاد میگردد که از این گزینه براي ترـس هاي  هاي بزرگ پیـش

 اجرایی استفاده گردد.
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   افزودن ابزارهاي کنترل مقیاس و نمایش دیاگرام به نوار ابزار اصلی نرم افزار  
 

خه جدید ابزارهاي کنترل مقیاس ت که  دیاگرام  در نـس افه گردیده اـس لی باالیی نرم افزار اـض به نوار ابزار اـص

 ند.ابزارها کاربر میتواند کنترل کاملی بر مقیاس و نحوه ترسیم دیاگرام تیرها داشته باش این توسط
 

 
 

 همانگونه که در تصویر مشاهده میگردد، این ابزارها شامل:
 

 اي مقیاس دیاگرامابزار افزایش دهنده پله 

 
 اي مقیاس دیاگرامابزار کاهش دهنده پله 

 
 اي انتخاب مقیاس ترسیم دیاگرام لیست کرکره  

 
 Display Beam Diagramsگزینه    Object Displayهمچنین در قسمت  

ایش دیاگرامهاي تیري در پالن سازه اضافه مبمنظور کنترل نمایش و یا عدم ن

نمودن این آپشن براحتی میتوانند ترسیم  شده است و کاربر با فعال یا غیرفعال  

  روي تیرها را کنترل نماید.  ها یا عدم ترسیم دیاگرام



ETABSMATE-4-PDF 
 

  
    

ETABS MATE version 1.3.580 - Release Note – FARASA Engineering Group 

PAGE 24 
 

Document No. 22092011 

© 2012-2022  -  All Rights Reserved for FARASA Engineering Group 
Release Note of ETABS MATE Update 1.3.580  

 آپدیت مقادیر مربوط به محاسبه قیمتهاي بتن و فوالد   
 

با توجه به تغییرات اســاســی در قیمتهاي مصــالح، قیمتهاي فوالد و بتن مورد اســتفاده در در نســخه جدید     

 سازه اصالح و آپدیت گردید.محاسبه هزینه 

 

  
 تغییراتی در روابط کاربري نرم افزار بمنظور راحتی بیشتر کاربران   

 

بمنظور راحتی بیشتر کاربران و یــوزر فرنــدي بیشــتر نــرم افــزار، در نســخه جدیــد تغییراتــی در برخــی     

 از روابط کاربري نرم افزار ایجاد گردیده است.

 

 

 و اصالح برخی باگها بهبود برخی روالها و الگوریتمهاي نرم افزار   
 

ــ ، اصــالح برخــی  افــزارنرمبیشــتر    احتــیبمنظور ر    و خروجیهــاي  یباگهــا و نیــز افــزایش کیفیــت گرافیک

ایجــاد و یــا تصــحیحات الزمــه اعمــال افــزار  و کــدهاي نرمییراتــی در برخــی روالهــا  افزار، تغنرم  ترسیمی

 .گردیده است
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