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هاي اجرایی در چهار گام سادهلید نقشهطراحی جزئیات و تو

ETABS MATE  اي و مستقل و بدون هیچ محدودیتی در تعداد و نام المانها، تعداد طبقات و مساحت  بصورت کامال حرفه

هاي اجرایی را در کسري از ثانیه به انجام میرساند و با دقت و سرعتی بسیار باال فرآیند محاسبه جزییات و ترسیم نقشه   ،پروژه

هاي اجرایی بسیار با کیفیتی را با فرمت  عالوه بر نمایش جزییات محاسبه شده در محیط گرافیکی و قابل ویرایش خود، نقشه 

بفرد  بلیتهاي حرفهقا .ائه مینمایدار AutoCAD افزارترسیمات معمول نرم  از یک سو و محیط   ETABS MATEاي و منحصر 

افزار هم مورد استفاده با امکان تعامل بسیار باال با کاربران از سوي دیگر، باعث شده است تا نرم   آن گرافیکی جذاب و کاربرپسند  

در پهنه وسیعی   نیزدر کشور عزیزمان ایران و  ،  مهندسین جوان  همو استقبال شرکتهاي مشاوره بزرگ و مهندسین پیش کسوت و  

قرار بگیرد و در فرآیند طراحی هزاران پروژه با مقیاسهاي کوچک تا متوسط و صدها سازه با مقیاسهاي بزرگ   دیگراز کشورهاي  

.فته شودموفق بکار گر بصورت کامالً ،تا بسیار بزرگ و پیچیده با متراژهاي باالي یکصد هزار متر مربع
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سادگی، راحتی و سرعت انجام محاسبات مربوط به طراحی جزئیات میلگرد     ETABS MATEافزارسیاست کلی برنامه نویسان نرم     

افزارهایی اي طراحی شده است که کلیه مهندسانی که با نرم  افزار بگونه نرم هاي بتنی میباشد. به این منظور محیط گرافیکیگذاري سازه

افزار ارتباط برقرار نمایند. بنابراین یادگیري آشنایی دارند، به راحتی بتوانند با ابزارها و محیط گرافیکی نرم  AutoCADو    ETABS  مثل

افزار در مدت زمان کوتاهی به تبحر الزم دست خواهند یافت و خواهند کنندگان از این نرمافزار بسیار آسان خواهد بود و استفادهنرم

براي ي زیادي را  و روزها  و ساعتها  برسانند توانست طراحی جزئیات آرماتوربندي یک سازه بتنی بزرگ را تنها در چند دقیقه به اتمام  

 .انجام اموري مهمتر ذخیره نمایند

هاي هاي اجرایـی سـازهو تهیـه نقشـه  ، متـره پـروژهبـراي طراحـی جزئیـات آرماتوربنـديافـزار  منظور اسـتفاده از ایـن نرمبه  

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

 ETABS افــزارنرممانهــا در افــزار، شــما مجبــور بــه رعایــت هیچگونــه دســتورالعملی بــراي نامگــذاري الســازه بــه ایــن نرم

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

طراحــی بپایــان رســید و تمــامی نتــایج طراحــی رضــایت بخــش بودنــد، شــما میتوانیــد فرآینــد  ETABSطراحــی ســازه در 

 دنبال نمایید. ETABS MATEافزار نرم به آسانی درهاي اجرایی را هتولید نقشجزئیات آرماتوربندي و 

 ETABS MATEافــزار هاي بتنــی توســط نرماجرایــی ســازه هايکـل فراینــد طراحــی جزئیــات آرماتوربنــدي و تولیــد نقشــه  
 میپذیرد که در اینجا بسرعت با آنها آشنا خواهید شد. تنها در چهار گام ساده انجام

 :چهار گام را بدقت دنبال نمایید این هاي اجراییبراي رسیدن به بهترین نتیجه در طراحی جزئیات و تولید نقشه

 نتایج طراحی سازه  فایل فایل متنی مدل و    کسپورت نمودن ا 

 یق فایلهاي تولید شده در گام قبل از طر   MATEETABSافزار نرم سازه به   ایمپورت نمودن  

تنظیم پارامترهاي طراحی و صدور فرمان طراحی جزئیات آرماتوربندي سازه 

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

ارائه خواهد ـشد، بنحوي که پس از مطالعه این مقاله خواهید این چهار گام ـساده بـصورت مبـسوط و مـصور  توـضیحات  ،در ادامه   

ه یم نقـش ازهتوانـست فرآیند طراحی جزئیات آرماتوربندي، متره پروژه و ترـس افزار را براحتی هاي بتنی بکمک این نرمهاي اجرایی ـس

افزار و نیز اطالـعات پیشــرفـته تر در  کلـیه ـپارامترـهاي طراحی و ترســیمی نرمانـجام دهـید. اـما توصـــیه میگردد بمنظور آـگاهی از  

ــوص کار با نرم ــمت مقا مطالعه فرمایید.نیز را افزار نرمافزار، راهنماي خص ــایت نیز مطالب تکمیلی زیادي همچنین در قس الت س

افزار بسیار مناسب میباشد.اي از نرمموجود میباشد که براي استفاده حرفه



  

ETABS MATE Quick Start – FARASA Engineering Group 

PAGE 3 

Document No. 21082107 

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

جاد فایل متنی مدل و ذخیره نتایج طراحی سازه ای 
 :بصورت زیر عمل نمایید افزار ایتبسنرم با توجه به نسخه براي ذخیره فایل متنی مدل  ETABS افزارنرم در همانند تصویر زیر 

: ETABS 19, 18, 17, 16, 15, 13 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 کنیدافزار ایتبس،  نرم  در   e2kفایل    اکسپورت  هنگامدر    پیام خطا  یا مشاهده  و   درصورت بروز هرگونه مشکل  :2نکته  

. طراحی نماییدآنالیز و مدل را مجددا براي مراحل بعد، پس از آن  نمایید و اکسپورت  و سپس این فایل را 
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    19ETABS ,118 ,13 ,15 ,16 ,7در .

 نمایید:  استفادهبصورت زیر  XMLیا  Access فریم سازه و دیوارهاي برشی، میتوانید از فرمتهاي فایل نتایج طراحی تولیدبمنظور 
 

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

 File > Export > ETABS Database Table to XML … 

 

  
 

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

را بـراي ذخیـره  Concrete Design را انتخـاب و سـپس زیـر مجموعـه Designخواهد شـد، در ایـن رابـط کـاربري، آیـتم 

را بـراي ذخیـره نتـایج طراحـی  Shear Wall Designنتایج طراحی فریم یعنی تیرهـا و سـتونهاي سـازه و نیـز زیـر مجموعـه 

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

 افزار تولید خواهد شد.وسط نرمذخیره براي فایل خروجی، این فایل ت

 

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

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 Designزینه نتایج طراحی دیوارها میبایست تنها گ

 البته میتوانید نتایج طراحی فریم سازه و دیوارهاي برشی را در یک فایل نیز ذخیره نمایید.. 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 گزینه    ETABSافزار  نرم  حتما سیستم واحدهاي  ذخیره فایل نتایج طراحی از منوي فایل، لطفا قبل از    :2نکته  

Kgf-Cm  سیستم واحدهاي خروجی را از شما میپرسد نیز دوباره واحدهاي ایتبس  و سپس هنگامی که   تنظیم نمایید

Kgf-Cm .براي این منظور همانند تصویر صفحه بعد عمل نمایید. را تنظیم نمایید 
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 افزار ایتبس نحوه تنظیم سیستم واحدها در نرم 
 

از گوشـه پـایین سـمت  ،ابتـدا هماننـد تصـویر زیـربـه بـاال،   13افزارهـاي ایتـبس  براي تنظیم سیستم واحـدها در نرم

را  Consistent Unitsکلیــک کنیــد و ســپس از منــوي نمایــان شــده گزینــه   Unitsراســت برنامــه ایتــبس روي کلیــد

و بـراي  cmواحـد  Length Unitبـراي پنجـره انتخـاب واحـدها ظـاهر شـود. سـپس در ایـن پنجـره  تـا انتخاب نمایید

Force Unit  واحدkgf  را انتخـاب نماییـد. سـپس از منـوي فایـل گزینـهExport  را بـراي ذخیـره فایلهـاي مـورد نظـر

 انتخاب نمایید.
 

 

 
 

 

 را انتخاب نمایید. kgf-cm، از لیست کشویی واقع در گوشه پایین سمت راست برنامه گزینه 9افزار ایتبس در نرم
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ــتم واحدهاي ایتبس را روي واحدهاي   ETABS 9در    ــیس ــپس    Cm-fKgابتدا س بمنظور ذخیره فایل نتایج را تنظیم نمایید، س

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

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

 

 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 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 نرمباالي 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  

 چک کنید و درصورت لزوم آنها را اصالح نمایید. استخراج میکند را TIEو   CONC  ،REBARمتریالهاي 

 
 

 
 
 
 

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

آنهــا را میخوانــد و در پنجــره بــاال نمــایش میدهــد مشخصــات  بصــورت خودکــار  افزار  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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 :  ایمپورت نماییدافزار فایل نتایج طراحی را بصورت زیر به نرم پس 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 نرمباالي اصلی  در نوار ابزار    همچنین میتوانید از آیکون 
 

 

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

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

 درخواهد آمد.نمایش هافزار بدر محیط گرافیکی نرماي المانهاي سازه

 
 
 

D Ctrl 
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 25مثال فایل نتایج طراحی مدل  ،افزار وارد نماییددر صورتیکه بخواهید براي یک سازه بیشتر از یک فایل نتایج طراحی را به نرم  

 نمایید:بصورت زیر عمل کردن سازه استفاده نماید، افزار از انولوپ تمامی آنها برا دتایل اي که نرمدیگه درصد و یا هر فایل 
 

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

 

 

   
 

 

 
این  تمامی فایلهاي طراحی را بدست میاورد و سپس    ي مربوطه ازها ماکزیمم داده   ، براي هر نقطه از هر المانافزار  نرم در اینحالت  

د ن این مقادیر ماکزیمم روي المانها درج خواهافزار نیز  در محیط گرافیکی نرم  .خواهد گرفترا براي آن نقطه در نظر  مقدار ماکزیمم  

جزئیات بدست    گرفت تا  انجام خواهدنیز براساس همین مقادیر ماکزیمم  طراحی آرماتوربندي انجام شده    به همین ترتیب  و   شد

 . دهندرا پوشش افزار به نرم تمامی فایلهاي طراحی وارد شده هاي اجرایی ترسیم شده، آمده و نقشه 
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همانگونه که در تصاویر   وارد شده بر روي سازه قابل مشاهد میباشند و   هايدادهافزار، کلیه  پس از وارد کردن فایل نتایج طراحی به نرم

ــود، ــما میتوانید  زیر دیده میش ــلی نرم  Layer Displayپانل  هاي موجود دربا تغییر الیه ش  طالعاتوع ان  براحتی ،افزاردر پنجره اص

  تغییر دهید. رابر روي المانهاي سازه نمایش داده شده 
 

  
 

  
 
 

 
 

  

ش سطح 
نمای

مقطع فوالدهاي خمشی
 

 

ت تیرها  
ش فوالد عرضی برشی و پیچشی و خامو

نمای

 

ش بارگذاریهاي انجام شده بر روي کفهاي سازه 
نمای
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ت طراحی آرماتورهاي تقویتی تیرهاي سازه 
ش جزئیا

نمای
 

 

ت طراحی ستونهاي سازه 
پ بندي و جزئیا

ش تی
نمای

 

 

ت طراحی دیوارهاي برشی
پ بندي و جزئیا

ش تی
نمای
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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 نرمباالي 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  

ده براي دیوار  مقطع دیوار، به ـش ی مورد نیاز دیوار و طول ناحیه مرزي محاـس اص یافته به دیوار   میزان فوالد برـش و نیز نام تیپ اختـص

  د.وافزار و بر روي دیوارهاي برشی سازه نمایش داده شر محیط گرافیکی نرمد
 

H Ctrl 



 
 

  
    

ETABS MATE Quick Start – FARASA Engineering Group 

PAGE 16 
 

Document No. 21082107 

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

 
 

 

افزار وارد نمایید، مثال فایل نتایج در صـورتیکه بخواهید براي یک سـازه بیشـتر از یک فایل نتایج طراحی دیوار را به نرم

آنها برا دتایل کردن دیوارها اسـتفاده نماید، بصـورت افزار از انولوپ تمامی اي که نرمدرصـد و یا هر فایل دیگه  50طراحی 

 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 

ــل مشــاهده میباشــد و  ــوار وجــود داشــته باشــد،طراحــی در صــورتیکه مشــکالتی در برخــی از پارامترهــاي دیوارهــا قاب  دی

 تا براحتی قابل تشخیص باشند.  نمایداین پارامترها با رنگ قرمز بر روي المان درج می افزارنرم

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

مـاي طبقـات را مشـاهده نماییـد و مقـاطع اختصـاص داده شـده بـه دیـوار در تمیتوانید تمامی اطالعات مـذکور    کاربريرابط  

 ویرایش نمایید.در طبقات مختلف  رادیوار  طراحیجزئیات برخی  یاو 
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تنظیم پارامترهاي طراحی و صدور فرمان طراحی جزئیات آرماتوربندي سازه 
درنظر اي  المانهاي ســازهتنظیمات پیش فرض را براي پارامترهاي طراحی   خودکارافزار بصــورت  ، نرمپس از وارد کردن ســازه

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

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

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

 .که در اینجا به توضیح برخی از آنها خواهیم پرداخت امکان پذیر میباشد Designو در منوي  Defineهاي موجود در منوي گزینه

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

 ستونها نیز روي فونداسیون درج میگردد.هاي اجرایی پروفیل طولی طول ریشه ستونها و دیوارهاي برشی تاثیر میگذارد و در نقشه
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 Define Menu > Cover Thickness of Rebars 

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

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

 .پارامتر فاصله سطح بتن تا بیرون خاموت میباشد

ه به تعداد میلگردها در مقطع هاي طراحی این مقادیر بر روي برخی از پروـس تون، محاـس از جمله فاـصله بین خاموتها در تیر و ـس

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 MATEافزارنرمکاوري که در نرم افزار ایتبس و در    سعی شود کهبنابراین    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. بیشتر و با در نظر گرفتن این موضوعبا دقت  اي و در نتیجه تعیین کاور در ایتبس بایدنامه

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

افزار براي پارامترهاي موجود  این منو شامل آیتمهاي دیگري براي حذف تنظیمات و یا بازیابی مقادیر پیش فرض نرم  استفاده نماید.

یز میباشد.در این فرم ن
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 Define Menu > Material properties of projects 

 
ــردد،  ــاهده میگ ــر مش ــه در تصــویر زی ــه ک ــن همانگون ــیله ای ــد پنجــرهبوس  Material Propertiesدر قســمت  میتوانی

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

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

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

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

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

 ویرایش هستند.
 

 
 

 
 

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

 

اند ـشده  گرفتهکه در ـسازه بکار   تعریف ـشده در پروژهتیري بـصورت خودکار تمامی مقاطع افزار نرمکردن مدل ـسازه،  بازپس از 
اي به تک تک آنها میلگردهاي ســراســري و میلگردهاي عرضــی یا همان را اســتخراج مینماید و ســپس با توجه به نکات آیین نامه

 میدهد. خاموتها را بصورت اتوماتیک اختصاص
ط این   اهده میگردد، توـس ویر زیر مـش ما میتوانید   رابط کاربريهمانگونه که در تـص و را مدیریت نمایید پروژه  تیري مقاطع کلیه ـش

ــایز میلگردهاي ســراســري هر یک یا مشــخصــات اختصــاص یافته به   و   (BOT) و پایین  (TOP)باال  این مقاطع از قبیل تعداد و س
اقو نیز   (FACE)قطع مآرماتورهاي گونه   متهاي ،  خاموت  تعداد ـس له خاموتها در قـس ایز و فاـص اهده و  انتهایی و میانیـس یا  تیر را مـش

 نمایید.  اصالح Modify Section Propertiesتوسط کلید تغییر و سپس درصورت نیاز براحتی 
یا عرـضی  ، گونه و طع جدیدي با میلگردهاي طولیاـشما قادر خواهید بود مق  Duplicate New Sectionعالوه بر آن توـسط کلید 

را انتخاب و ســپس نام آنرا تغییر   B4. براي این منظور ابتدا میبایســت یکی از مقاطع تیري مثال قاطع موجود را بســازیدمتفاوت از م
را فشــار دهید تا مقطع   Duplicate New Sectionو ســپس مشــخصــات مورد نظر را تغییر دهید و ســپس دکمه    B4aدهید مثال به  

پس با انتخاب تیرهاي مورد نظر و از طریق  افه گردد. ـس ت مقاطع تیري اـض اخته و به لیـس ده ـس ات تعیین ـش خـص جدیدي با نام و مـش
 میتوانید این مقاطع جدید را به تیرهاي مورد نظر خود اختصاص دهید. Assignمنوي 

 

 
 

آرماتوربندي تیرها از بین خواهد شده بعد از انجام هرگونه تغییري در مشخصات مقاطع، کلیه جزئیات طراحی توجه داشته باشید که 

 اجراي دستور طراحی آرماتوربندي سازه را تکرار نمایید.رفت و شما میبایست مجدداً 
 
 

F5 
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Define Menu > Column Section Tie Details    (کلید میانبر   +  )

افزار بصــورت خودکار تمامی مقاطع ســتونی تعریف شــده در پروژه که در ســازه بکار گرفته پس از باز کردن مدل ســازه، نرم
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  ابط کاربري شـما قادر خواهید بود جزئیات خاموت حداقلاین ربوسـیله   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

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

همانگونه که در تصویر زیر مشخص است،    باشد. محاسبه شده توسط ایتبس    فوالد برشی تا جوابگوي میزان    نمایدمینظر اختصاص  

اصلی، آنرا از   افزار با اضافه نمودن یک ستاره به انتهاي نام مقطعدرصورتیکه مقاطع ستونی جدیدي توسط نرم افزار ساخته شود، نرم

 مقطع اصلی تفکیک مینماید و همچنین در پرانتز میزان فوالد برشی تامین شده در مقطع جدید را نیز درج مینماید.

F5 Ctrl 
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 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  
تیپ ستون مورد    Column Typeبراي این منظور ابتدا از قسمت    مختلف شامل وصله هم پوشانی، مکانیکی و جوشی انتخاب نمایید.

قطعه مورد نظر را انتخاب نمایید و سپس با توجه به سایز میلگرد این    Segment of Columnنظر خود را انتخاب و از قسمت  
 درج میگردد، نوع وصله مورد نظر براي میلگردها را انتخاب نمایید.  Rebarsقسمت از ستون که در قسمت  

 

 
 

 
  

 Define Menu > Overlap and Anchor length parameters 
 

ــازه ــله میلگردهاي س ــبه طول مهاري و طول وص ــما قادر خواهید بود پارامترهاي نحوه محاس ــیله این گزینه ش اي را که در بوس
ه تفادهمورد افزار طراحی آرماتوربندي نرم  مختلف هايپروـس به طول افزار نرممیگردند را پیکربندي نمایید.  قرار  اـس براي نحوه محاـس

بصورت خودکار ضرایب افزار  نرمروش مختلف را در اختیار کاربران قرار میدهد. در روش اول    سهمهاري و طول وصله میلگردها  
له ده در پروژه میلگردها طول وـص ات متریالهاي تعریف ـش خـص اس مـش رایب   ،را بر اـس ویر زیر اي  اي و ربطهآیین نامهـض که در تـص

اهده   به مینماید.  ،میگرددمـش ایزهاي مختلف میلگردها محاـس له مورد  براي موقعیتها و ـس رایب وـص در روش دوم کاربران میتوانند ـض
ازه تقیم تعیین نمایند. نظر خود را براي میلگردها در موقعیتهاي مختلف ـس ورت مـس تقیما اي بـص وم کاربران میتوانند مـس در روش ـس

 ازنهایتا افزار نرمدر هر ـصورت اي تعیین نمایند. ایز میلگرد و در موقعیتهاي مختلف ـسازهطول وـصله مورد نظر خود را براي هر ـس
 محاسبات و ترسیمات خود استفاده خواهد نمود. برايضرایب وصله تعیین شده در این پیکربندي  جدول
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 :مواجه خواهید بودمختلف براي نحوه محاسبه طول مهاري و وصله انتخاب  سهدر این پنجره شما با 

 Software Calculated Overlap Multiplier 

میباشــد و نیز پارامترهاي قابل  ACI 318-19فرمول نشــان داده شــده در تصــویر باال که براســاس بر اســاس افزار نرمدر این حالت  

و نیز براساس مقاومت فشاري بتن و مقاومت تسلیم میلگردهاي  Software Overlap Calculation Parameters در قسمت  پیکربندي

 .ضرایب محاسبه طول مهاري و وصله را بدست می آورد و از آنها براي طراحیهاي خود استفاده مینمایدپروژه، 
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 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  
در این حالت کاربر میبایسـت ضـرایب محاسـبه طول وصـله را در قالب شـش پارامتر براي قطرهاي   .وصـله را انجام خواهد داد

 .ن نمایدیموقعیتهاي مختلف همانطور که در شکل باال مشاهده میگردد، تعیمختلف و 
 

 Customized User Defined Overlap Length 

ــایز میلگرد و در این حالت   ــورت تک به تک براي هر س ــله مورد نظر خود را بص ــتقیما طول وص براي نیز کاربران میتوانند مس
 تعیین نمایند.میلگرد در جدول مربوطه اي موقعیتهاي مختلف سازه

 
یله پارامتر له را  Overlap Length / Anchor Length Ratio همچنین بوـس بت طول مهاري به طول وـص کاربر قادر خواهد بود نـس

 .تنظیم شده است 1.3نماید. این پارامتر بصورت پیش فرض روي عدد  مشخص
ه  ی از  پس از انتخاب یک ردن دکمه  روش باال و انجام تنظیماتـس   Apply Changes and Rebuild Overlap Length Table ، با فـش

ایزهاي میلگردي و موقعیتهاي مختلف میلگردها ب ،تغییرات له براي تمامی ـس د و عالوه بر آن جدول طول وـص روز اعمال خواهد ـش
 میگردد که همانگونه که در تصویر باال مشاهده میگردد در پایین پنجره مذکور قابل رویت خواهد بود. رسانی

 

  Rebar Overlap and Anchor Lengthو گزینه    Reportصله میلگردها همواره از طریق منوي  طول و   جداول طول مهاري و 
توانید این جداول را بصورت یک فایل اتوکد نیز می  Export Tableقابل مشاهده میباشند و همچنین از طریق دکمه و یا منوي  

 اکسپورت نمایید.
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 Define Menu > Deck Ribs Drawings Parameters 
 

تعـداد ریبهـا در سـقفهاي تیرچـه و بلـوك را تعیـین  بوسیله این گزینه شـما قـادر خواهیـد بـود پارامترهـاي نحـوه محاسـبه

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

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

 استفاده نشده باشد. Load Patternباشند و از 

 را مشخص نمایید. ي سقفاین رابط کاربري میتوانید براي هریک از حالتهاي ذکر شده درباال، تعداد ریبهاو سوم در قسمت دوم 
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 پیکربندي پارامترهاي نحوه طراحی جزئیات 
 

 

ازهپارامترهاي مربوط به نحوه طراحی   اي بصـورت پیش فرض روي بهترین و معمولترین حالتهاي ممکن تنظیم المانهاي ـس

 ان نیز میتوانند براحتی این پارامترها را طبق نظر خود پیکربندي نمایند. راند اما کاربشده

هاي موجود در اي میبایست از گزینهدي نحوه انجام طراحی آرماتوربندي المانهاي مختلف سازهدر صورت نیاز براي پیکربن

 استفاده نمایید. افزار نرم Designمنوي 

مت دوم این منو مربوط به تنظیمات و پیکربندي پارامترهاي مربوط به طراحی  ود قـس ویر زیر دیده میـش همانگونه که در تـص

 میباشد که در اینجا به توضیح این رابطهاي کاربري بصورت خالصه خواهیم پرداخت.فریم و دیوار برشی 

 

   
 

افزار، نرم Designدر ابتدا پیکربندي نحوه طراحی فریم سازه که شامل تیرها و ستونها سازه میگردد. براي این منظور از منوي 

 همانند توضیحات صفحه بعد استفاده مینماییم.Frame Reinforcing Design Configuration گزینه  



 
 

  
    

ETABS MATE Quick Start – FARASA Engineering Group 

PAGE 27 
 

Document No. 21082107 

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

 
 Design Menu > Frame Reinforcing Design Configuration  (کلید میانبر  ) 

 

 
خود تعیین   پروژهجزئیات آرماتوربندي را براي طراحی در این پنجره ـشما قادر خواهید بود پیکربندي و نحوه انجام محاـسبات  

ایـید ال در قســـمت  .  نـم ا  ،  بمنظور جلوگیري از تنوع میلگردـهاي تقویتی    Additional Rebar Listبعنوان مـث ســـایز   میتوانـیدشـــم
توـسط   یاتیرها از آنها اـستفاده نماید را مـشخص نمایید. و  یافزار مجاز اـست در پروـسه طراحی میلگردهاي تقویتمیلگردهایی که نرم

ــخص نمایید  Specify Limits of the Tie Space  گزینه ــله بین خاموتهاي تیر را مش ــط گزینه  ،میتوانید حداقل فاص   همچنین توس
Rounding Step for Beam Additional  توســط گزینهو یا  میزان رند شــدگی طول میلگردهاي تقویت را تعیین نمایید میتوانید  

Consider Torsion Steel Area درنظر گرفتن یا عدم درنظر گرفتن میلگردهاي طولی و عرضی ناشی از پیچش را تعیین نمایید . 

قادر خواهید بود کلیه تغییراتی که در پارامترهاي این پنجره ایجاد    Save as User Default Configurationهمچنین بوسیله دکمه  
 افزار در اجراهاي بعدي بصورت خودکار با تنظیمات پیش فرض شما پیکربندي گردد. اید را ذخیره نمایید تا نرمنموده

 

 افزار را مطالعه فرمایید.پارامترهاي موجود در این پنجره، مطالب مربوطه در راهنماي نرملطفا براي اطالعات بیشتر در خصوص 

F6 
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 Design Menu > Shear Wall Reinforcing Design Configuration   (کلید میانبر    +  ) 
 

دیوارهاي برشی سازه همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد،  رابط کاربري پیکربندي جزئیات آرماتوربندي  این دستور    ا اجرايب

را    برشی سازهپارامترهاي طراحی جزئیات آرماتوربندي دیوارهاي  در صورت لزوم  د نمایان خواهد شد و توسط آن کاربران میتوانن

کاربران میتوانند سایز میلگردهایی که    Select Horizontal Rebar Sizeبعنوان مثال در قسمت    .براحتی تغییر ویا پیکربندي نمایند

بر آن شما میتوانید نرم نمایند. عالوه  نماید را تعیین  آنها استفاده  از  افقی دیوار  تا در پروسه طراحی میلگرهاي  افزار مجاز است 

 هاي مجاز بین میلگردهاي افقی را نیز در این پنجره تعیین نمایید. فاصله
 

 

F6 Ctrl 
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 اي آرماتوربندي و تیپ بندي المانهاي سازه   طراحی جزئیات 
 

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

در    و یا از کلید  افزار  باالي نرم اصلی  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، بپانل 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

ـستونهاي ـسازه تیپ بندي  همانگونه که در تـصویر زیر مـشاهده میگردد، ابتدا  . در این پروـسهداده خواهد ـشدبه کاربر نـشان   ايـسازه

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

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

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

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

 

 
 

 

در محیط گرافیکی برنامه همانگونه که در تصویر زیر  افزار  نرم پس از انجام طراحی آرماتوربندي سازه، جزئیات طراحی شده بوسیله  

به تمامی جزئیات   Layer Display  هاي نمایشی از طریق پانلمشاهده میگردد، بنمایش در خواهد و کاربر قادر خواهد بود با تغییر الیه

 داشته باشد. طراحی شده دسترسی

F2 



 
 

  
    

ETABS MATE Quick Start – FARASA Engineering Group 

PAGE 30 
 

Document No. 21082107 

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

 

  
 

د و کاربر  ت کلیک کردن روي هر المان جزئیات طراحی آن المان با توجه به الیه فعال ظاهر خواهد ـش پس از انجام طراحی با راـس
Total Beam Details قادر خواهد بود اطالعات طراحی را مشــاهده و یا جزئیات را ویرایش نماید. بعنوان مثال در صــورتیکه الیه 

 رابط کاربري جزئیات آرماتوربندي تیر همانند تصویر زیر ظاهر خواهد شد.روي یک تیر  ا راست کلیک کردنفعال باشد ب
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 شــاهده و یا ویرایشدر این رابط کاربري شــما میتوانید کلیه اطالعات هندســی و نیز اطالعات طراحی تیر انتخاب شــده را م

ــما میتواند تعداد میلگردهاي تقویتی تیر را از میان گزینه هاي موجود انتخاب و یا هر جزئیات دیگري را براي نمایید. بعنوان مثال ش

 بر روي تیر انتخاب شده اعمال نمایید.مستقیما  Overwriteنمایید و سپس با فشردن دکمه  را واردتعداد، سایز و طول میلگردها 

فعال باشد با راست کلیک کردن روي هر دیوار، رابط کاربري مشاهده و ویرایش      Pier Information –Wall  یههمچنین درصورتیکه ال
 ظاهر خواهد شد.  ،بصورتی که در شکل زیر مشاهده میگردد هاي برشیجزئیات طراحی دیوار

 

 
شما میتوانید کلیه با کلیک روي شکل دیوار پنجره نمایش مقطع دیوار بنمایش درخواهد آمد و همچنین  در این رابط کاربري  

 Overwrite Design Detail در قسمت  اطالعات هندسی و نیز اطالعات طراحی دیوار انتخاب شده را مالحظه نمایید. بعنوان مثال  

دیوارهاي برشی را و یا جزییات خاموت المان مرزي  طول ناحیه مرزي  ، نوع المان مرزي،  شما میتواند جزئیات میلگردهاي افقی
. اعمال نمایید  در طبقه مورد نظر  مستقیما بر روي دیوار انتخاب شده  Overwrite Changesویرایش نمایید و سپس با فشردن دکمه  

 نمود.  هاي اجرایی استفاده خواهدنقشه این جزئیات را در محاسبات و ترسیمات افزار نرمس از ویرایش این جزئیات، پ
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 AutoCADافزار  هاي اجرایی سازه با فرمت استاندارد ترسیمات نرم نقشه و ترسیم ولید ت 

 

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

یله نرم ازه بوـس هاجرایی ـس یم نقـش ه ترـس یمی قدرتمند داخلی برنامه، پروـس طه موتورهاي ترـس ادر نماید. بواـس هاي اجرایی افزار را ـص

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

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

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

 ویرایشات الزمه استفاده نماید.بمنظور انجام اتوکد 

 هاي اجرایی فریمبراي تولید نقشه . ایجاد میگردند دستور جداگانهاي توسط سه  ترسیمات سازه ،بمنظور انعطاف پذیري بیشتر برنامه

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

 اند، استفاده نمایید.افزار که در تصویر زیر مشخص شدهنرم
 

 
 

نیز همانگونه که در    Exportموجود در منوي    هايگزینه  افزار، کاربران میتوانند ازر باالي نرمعالوه بر ابزارهاي موجود در نوار ابزا

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

  نمایید. پیکربندي ها را نیز ها و نیز تولید فایل اکسل لیستوفر بهمراه نقشهشما میتوانید واحد ترسیم نقشه 

 در ادامه نحوه استفاده از هریک از این ابزارها بهمراه توضیحات مختصري در خصوص پیکربندیهاي الزمه عنوان خواهد شد.
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 هاي اجرایی فریم سازهتولید نقشه
 

ابعاد تیرها، جزئیات میلگردهاي تقویتی  این ترسیمات شامل پالن موقعیت ستونها و دیوارهاي برشی، پالن سقفها شامل اطالعات مقاطع و  

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

 زیر عمل نمایید:بصورت  ویا استفاده افزاردر 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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پارامترهاي به  شما میتوانید    ،در قسمت باالي این پنجره بوسیله این رابط کاربري و توسط سربرگهاي 
یمات  تونها براي براي پالن تیرها و نیز  نحوه انجام ترـس ی  ـس ترـس ورت لزوم آنها رادـس ته و درـص . این تنظیمات نمایید پیکربندي  داـش

یم  یم یا عدم ترـس یمات و نیز ترـس متهاي مختلف ترـس ایز فونتها در قـس تونها، مقیاس مقاطع، ـس هاي عمودي و افقی ـس امل مقیاـس ـش
میتوانید تنظیمات خود را   لزومپس از پیکربندي تنظیمات درـصورت    مختلف انجام ترـسیمات میباـشند.برخی جزییات و نیز متدهاي  

 .ذخیره نماییدبعد براي دفعات  Configuration Setting منويتوسط 
ــیم جزییات تیرها  ــیم جزییات تیرها در پالن و ترس ــیمات مربوط به تیرها را به دو روش مختلف انجام میدهد، ترس نرم افزار ترس

انجام میشـود، ترسـیم جزییات در پالن میباشـد که با توجه به  بصـورت پروفیل طولی. ترسـیماتی که در این قسـمت براي تیرها
ها مناـسب میباـشد. در این روش ـسادگی، فهم بهتر جزییات توـسط آرماتوربندها و تعداد ـشیتهاي بـسیار کمتر، براي بـسیاري از پروژه

ـشامل، پالن نام مقاطع و ابعاد تیرها، ترـسیم میـشود که این پالنها    Method 2و یا ـسه پالن در   Method 1براي هر ـسقف دو پالن در 
د.پپالن جزئیات میلگردهاي تقویتی تیرها و   ویر زیر نمونه الن جزییات خاموت تیرها میباـش یمات مربوط به پالن در تـص اي از ترـس

 جزییات آمرماتورهاي تقویتی تیرها مشاهده میگررد و همانگونه که مالحظه میگردد تمامی جزییات کامل میباشد.

 
 

همانگونه که در تصویر مقابل مشـاهده میگـردد، در پنجـره پیکربنـدي 

 پارامترهاي ترسیم تیرها و در قسمتهاي:
Beam Type Details Plan  
Additional Rebars Plan  

Tie Details Plan  

شما میتوانید عناصري که در هریک از سه پالن ترسیم میگردد را براحتی  

از پارامترهاي مربوط به هر یک از این پالنها را  خی  رتعیین نمایید و نیز ب

تنظیم نمایید. البته تمامی این پارامترها بصورت پیش فرض روي بهترین 

 اند. حالت ممکن تنظیم شده 
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 دو کلید مختلف براي انجام ترسیمات مشاهده میگردد:هاي اجرایی فریم سازه تولید نقشهدر رابط کاربري 

 

  
 

 

سازه شامل پالن موقعیت ستونها و دیوارهاي برشی، پالن سقفها شامل اطالعات مقاطع هاي اجرایی فریم  نقشه کلیه    ،کلید بوسیله این  
و ابعاد تیرها، جزئیات میلگردهاي تقویتی و خاموت تیرها، کلیه مقاطع تیري با جزئیات مربوطه و ترسیمات مربوط به ستونها با 

  بهمراه مقاطع ستونی تولید و در فایلی با فرمت استاندارد ترسیمات اتوکد ذخیره میگردد.   جزئیات کامل بصورت پروفیل ارتفاعی
فعال شود فقط ترسیمات مربوط به    Export Only Column Details Drawing Without Beam Drawings Planدرصورتیکه گزینه  

 ستونها تولید میگردد. 
 مشاهده میگردد. طبقه بهمراه جداول لیستوفر مربوطه  چهارپروژه یک ت ستونهاي بعنوان مثال در تصویر زیر یک نمونه از ترسیما  
 

 
 

 

  
 

افزار در فایلی با فرمت ترسیمات اتوکد ذخیره میگردد. بوسیله این کلید، تنها اطالعات موجود در الیه فعال در محیط گرافیکی نرمو  
با فرمت فایل نقشه  یک  بـصورت   را میتوانید  افزار مـشاهده میگرددگرافیکی نرمبعبارت دیگر بوـسیله این کلید، اطالعاتی که در محیط 

 د.نماییذخیره اتوکد 
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 پروفیل طولی تیرهاهاي اجرایی تولید نقشه
 

 بصورت زیر عمل نمایید:، پالن موقعیت تیرها بهمراه مقاطع تیري و نیز جداول لیستوفر مربوطه يطولی تیر هايپروفیلبراي تولید 
 

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

 

 استفاده نمایید. نیز تیرهاافزار باالي نرم اصلی در نوار ابزار    آیکون دوبار کلیک روي 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 قـسمت ـشامل تنظیمات ترـسیم پروفیلهاي طولی میباـشد و توـسط آن میتوانید مقیاس افقی و عمودي پروفیلهاي تیر، ـسایز فونتهاي 
بت  له بین پروفیلهاي تیري، میزان آفـست ارتفاع تیرها، حداکثر نـس ور، فاـص له خطوط هاـش متهاي مختلف پروفیل طولی تیرها، فاـص قـس

ــان در کل طول تیر، قطر دایره نمایش آکس  طول ها، نمایش یا عدم نمایش تیرهاي فرعی به ارتفاع براي درنظر گرفتن خاموت یکس
له میلگردهاي  له و نیز موقعیت وـص رده کردن خاموتها در دو طرف تیرهاي فرعی، نمایش یا عدم نمایش محل وـص روي پروفیلها، فـش

 سراسري را براحتی پیکربندي نمایید.
 

Beam Plan Configuration 
 

ته ایز فونتهاي نوـش ط آن میتوانید ـس د و توـس یم پالنهاي موقعیت پروفیلهاي طولی تیري میباـش امل تنظیمات ترـس مت ـش ها،  این قـس
ضـخامت خط محور تیرها، سـایز فونت خطوط اندازه گذاري، ترسـیم یا عدم ترسـیم خطوط گریدها، نمایش یا عدم نمایش عرض 

قف تیرچه بلوك، درج یا عدم تیرهاي در  یم ریبهاي ـس یم یا عدم ترـس ی در پالن، ترـس پالن، نمایش و یا عدم نمایش دیوارهاي برـش
تند کردن خطوط لبه ن تیرها، درج یا عدم درج ابعاد مقطع روي تیرها و نیز تریم یا اکـس کـش اي تیرها را براحتی پیکربندي درج نام ـس

 نمایید. 
 

Beam Type Configuration 
 

ته ایز فونتهاي نوـش یم تیپ مقاطع تیري میباـشد و توـسط آن میتوانید ـس امل تنظیمات ترـس یم تیپ مقاطع این قـسمت ـش ها و مقیاس ترـس
 تیري را براحتی پیکربندي نمایید. 

 
Beam Section Configuration 

 

ن کـش یمات ـس امل تنظیمات ترـس مت ـش نها، این قـس کـش یم ـس یم یا عدم ترـس ط آن میتوانید ترـس د و توـس هاي پروفیل طولی تیرها میباـش
ایز فونت جزییات  نها، ـس یم ـسکـش نهاي هر پروفیل، حداقل فاـصله مجاز بین میلگردها در ـسکـشن، مقیاس ترـس موقعیت و تعداد ـسکـش

 براحتی پیکربندي نمایید.  سکشن، سایز متن سیمبل نام سکشن روي پروفیل طولی و سایز فونت تایتل سکشن را
 

Beam Profile Title Configuration 
 

این قسمت شامل تنظیمات عنوان و پالن موقعیت کوچک پروفیلهاي طولی تیري میباشد و توسط آن میتوانید موقعیت قرار گیري  
عنوان و پالن موقعیت کوچک، سایز فونت جزییات، درج یا عدم درج اسکیل، ترسیم و یا عدم ترسیم پالن موقعیت کوچک پروفیل  

موقعیت کوچک، ضخامت خط هایالیت کننده پروفیل در پالن موقعیت کوچک و نیز ترسیم    در کنار پروفیل، ضریب بزرگنمایی پالن
 یا عدم ترسیم ستونها در پالن کوچک موقعیت پروفیل را براحتی پیکربندي نمایید. 

 
List 

 

یلگردها بر روي تک  این قسمت مربوط به لیستوفر میلگردهاي تیري میباشد و توسط آن میتوانید درج یا عدم درج لیبل شماره پوز م
 تک میلگردها و نیز اینکه جداول لیستوفر میلگردهاي تیري ترسیم شوند و یا خیر را براحتی پیکربندي نمایید. 

 
هاي اجرایی پروفیلهاي طولی تیري وجود دارد که در ادامه به توضیح عملکرد  همچنین در پایین این فرم سه کلید براي تولید نقشه 

 خواهیم پرداخت.هریک از این کلیدها 
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یله این کلی هتنها  د،  بوـس لی نرم افزار  يپروفیل طولی تیریک اجرایی   نقـش یم و با فرمت و هایالیت انتخاب که در پنجره اـص ده ترـس ـش

 استاندارد ترسیمات اتوکد ذخیره میگردد.
 

 
ه یله این کلید، نقـش لی نرمطبقهیعنی    ي موجود در طبقه فعالاجرایی کلیه پروفیلهاي طولی تیر بوـس افزار بنمایش اي که در پنجره اـص

 اتوکد ذخیره میگردد. افزارنرم ، ترسیم و با فرمت استاندارد ترسیماتاست در آمده
 

  
یله این کلید، نقـشه یمات ياجرایی کلیه پروفیلهاي طولی تیر بوـس تاندارد ترـس یم و با فرمت اـس  افزارنرم موجود در تمامی طبقات، ترـس

 اتوکد ذخیره میگردد.

 ، میباشــد.ید شــده اســتلتوافزار نرمي یک ســاختمان چهار طبقه که بوســیله  پروفیلهاي طولی تیراي از جزئیات  تصــویر زیر نمونه
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میتوان کلیه پروفیلهاي    Layer Displayاز پانل    Beam Profile Detailsفعال کردن الیه  ا  ب

،  را  بصورت خودکار آنها را تشخیص و تیپ بندي نموده استافزار  نرم  طولی تیري که

 .  ودمدیریت نمهمانگونه که در تصویر روبرو مشاهده میگردد، براحتی 

بصورت  افزار  نرمکه    راموجود  تیري    طولی  پروفیلهاي  میتوانید  براحتی  شما  بعبارت دیگر

دادهخودکار   نمایید،  است،   تشخیص  کلید    مشاهده    Delete Selected Profileتوسط 

طولی جدیدي را با    هايپروفیل  Add new Beam Profile کلید   از طریقیا  و    کنید  حذف

به لیست    ،روي آنها بترتیب توسط ماوساز طریق کلیک کردن    انتخاب تیرهاي مورد نظر

 پروفیلهاي موجود اضافه نمایید.

یله کلیدهاي   میتوانید ترتیب پروفیلهاي طوولی   Move Downو    Move Upهمچنین بوـس

 هاي اجرایی را به دلخواه خود تغییر دهید.و درنتیجه چیدمان آنها در نقشه

  اززیر مشــاهده مینمایید، با انتخاب هر پروفیل تیري  تصــاویر روبرو و همانگونه که در 

ت   ازهافزار آن پروفیل را نرم  Profile Nameلیـس بز رنگ  در روي پالن ـس ، با یک نوار ـس

 افزار نام تیرهاي تـشکیل دهندهمتمایز مینماید تا براحتی قابل مـشاهده باـشد. همچنین نرم

ت آن   و  Beamsپروفیل را در لیـس اهده میگردد، درج  همانگونه که در تـص یر روبرو مـش

 مینماید.
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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  

 نمایید.  استفادهبصورت زیر  Export افزار و یا از منويدر نوار ابزار اصلی باالي نرم   از آیکونهندسی دیوار 
 

 Export Menu > Export Shear Wall Drawings to AutoCAD  ( کلید میانبر  ) 
 

 ظاهر خواهد شد. ،بصورتی که در تصویر زیر مشاهده میگردد ترسیم دیوارهابعد از صدور فرمان ترسیم رابط کاربري 

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
 

 
 

همچنین میتوانید   ،براي قسمتهاي مختلف هر دیوار را ویرایش نماییدافزار  نرمدر این رابط کاربري شما میتوانید جزئیات طراحی شده  

از قبیل مقیاس افقی و عمودي دیوار، مقیاس ـسکـشن دیوار، ـسایز فونت جزییات دیوار، ـسایز فونت تایتل، میزان پارامترهاي ترـسیمی 

را درصورت لزوم پیکربندي نمایید ، درج یا عدم درج برخی جزییات و تولید لیستورها و پوز گذاري میلگردها  افست ارتفاعی دیوار

 د.مشاهده میگرد و سپس نقشه هاي اجرایی دیوار را تولید نمایید. در این رابط کاربري دو کلید براي اکسپورت کردن ترسیمات

F4 
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 این کلیدها عبارتند از:
 

 
یله این کلید  هبوـس یمات نرممیتوان نقـش تاندارد ترـس ده را تولید و در فایلی با فرمت اـس ی انتخاب ـش افزار اتوکد هاي اجرایی دیوار برـش

 ذخیره نمود.
 

 
هاي اجرایی کلیه دیوارهاي برشــی پروژه را بصــورت خودکار تولید و در فایلی با فرمت اســتاندارد بوســیله این کلید میتوان نقشــه

 توکد ذخیره نمود.ر اافزاترسیمات نرم
 

که  بهمراه جداول لیسـتوفر مربوطه آن میباشـدیک سـاختمان چهار طبقه    یکی از دیوارهاي برشـیاي از جزئیات تصـویر زیر نمونه

اي ـشایان ذکر اـست که ترـسیمات دیوارهاي برـشی نیز با ـسرعت بـسیار باالیی انجام میپذیرد، بگونه  افزار تولید ـشده اـست.بوـسیله نرم

 در کسري از ثانیه به اتمام میرسد.افزار نرمکه فرآیند ترسیم کلیه دیوارهاي برشی یک ساختمان معمولی توسط 
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هاي هاي اجرایی پروژه بپایان میرسد. اما عالوه بر ترسیمات نقشه در اینجا کل فرآیند طراحی آرماتوربندي سازه و ترسیم نقشه 

این گزارشها را میتوان  همانگونه که در تصویر زیر دیده میشود،  تولید نمود.  افزار  نرماجرایی، میتوان گزارشهاي مفیدي را نیز بوسیله  

 ایجاد نمود.افزار نرم Reportبوسیله دستورات موجود در منوي 
 

 
  

هایکی   د که میتواند مبناي خوبی ي مذکوراز این گزارـش ده در پروژه میباـش تفاده ـش ، گزارش حجم بتن ریزي و وزن میلگردهاي اـس
 در خصوص پروژه باشد.و اقتصادي براي مهندس محاسب براي بسیاري از قضاوتهاي مهندسی 

 

 براي تولید گزارش مصالح بکار رفته در پروژه بصورت زیر عمل نمایید.
 
 

 Export Menu > Estimated Material Report According to Element Type  ( کلید میانبر  ) 
 

 
تور، نرم یله این دـس ط بوـس ده توـس اس طراحیهاي انجام ـش الح بکار رفته در پروژه را براـس ورت خودکار حجم و وزن مـص افزار بـص

این گزارش شامل جزئیات   محاسبه و سپس بصورت گزارشی قابل چاپ ارائه مینماید.برنامه و نیز تغییرات ایجاد شده بوسیله کاربر،  
ایز  اس ـس ده در کل پروژه به تفکیک نوع المانها و نیز براـس تفاده ـش رفی و وزن فوالد اـس ده حجم بتن مـص ه ـش روح و نیز خالـص مـش

 رابط کاربري مربوطه مشاهده میگردد. در تصویر زیر قسمتی از این گزارش در میلگردهاي استفاده شده در پروژه میباشد.
 

افزار با فرمت خاص آن بصورت مستقیم توسط نرم  Print Reportپس از تولید گزارش شما میتوانید این گزارش را با فشردن کلید  

 در یک فایل متنی ذخیره نمایید. Save as Text Fileچاپ نمایید و یا  بوسیله کلید  
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نیز بصورت مجزا تولید نمایید. براي   سازه را براي هر طبقه دلخواه از  حجم بتن و وزن فوالد مصرفی پروژه  همچنین میتوان گزارش  

 این منظور بصورت زیر عمل نمایید.

 
 Export Menu > Estimated Material Report According to Story Sequence  (کلید میانبر    +   ) 

 

بصورت خودکار حجم و وزن مصالح بکار رفته در طبقه انتخاب شده را محاسبه و سپس بصورت گزارشی  افزار  نرم بوسیله این دستور،  

قابل چاپ ارائه مینماید. این گزارش شامل جزئیات مشروح و خالصه شده حجم بتن مصرفی و وزن فوالد استفاده شده در کل پروژه  

 ها و نیز براساس سایز میلگردهاي استفاده شده در پروژه میباشد.به تفکیک نوع المان
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 چند نکته بسیار مهم: 
 
.... به هیچ عنوان از کارکترهاي غیر مجاز مانند کاراکتر کاما نام طبقات، نام پایرها و ن و دیوار، مقاطع تیر، ستونامگذاري نام  در ■

 ننمایید. ستفادها
 

 Editو مخصوصا در مواقعی که مقاطع اختصاص داده شده به المانهاي مدل تغییر نمایند، حتما از منوي    پایان مدلسازيپس 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 فرمانتوجه 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 ورت باـش 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.
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افزار و نیز جزئیات و نکاتی که امکان درج آنها در این مقاله میسـر براي اطالعات مبسـوط در خصـوص امکانات و نحوه کار با نرم

ایان ذکر اـست که پس از نـصافزار  نرمنبود، لطفا راهنماي فارـسی   راهنماي فارـسی  ،ب نـسخه آزمایـشی نرم افزاررا مطالعه فرمایید. ـش

ر اختیار شـما خواهد بود. البته بعلت تغییرات مدام راهنما با توجه به امکانات جدید نرم افزار، د   آن همواره با فشـردن دکمه

را از قـسمت دانلود ـسایت دریافت نمایید و آنرا جایگزین فایل قبلی در افزار نرمتوـصیه میگردد که همواره آخرین ویرایش راهنماي  

الت سایت نیز مطالب تکمیلی بسیار خوبی را میتوانید دانلود و مطالعه فرمایید.همچنین در قسمت مقا بنمایید.افزار نرمفولدر نصب 

ی   خه آزمایـش ه  ،ETABS MATEبراي دریافت نـس یله  نمونه نقـش ده بوـس یم ـش مقاالت مطالعه ز با فرمت اتوکد و نی افزارنرمهاي ترـس

 دیدن فرمایید.آدرسهاي زیربا  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:   @etabsmate 
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