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 مقدمهاول: فصل 
 

 

 پیش گفتار 1.1
تر و در راستای خدمت به جامعه مهندسین ساختمان و کمک به همکاران عزیز برای دستیابی به روشهای راحت

ها، این بار شرکت های مختلف سازههای ساختمانی و همچنین طراحی و کنترل بخشتر طراحی و تهیه نقشهسریع

 نماید.را به شما عزیزان تقدیم می نگارسازهافزار سازه نرمرایان

های منطبق بر جدیدترین ها و کنترلهای اجرایی و انجام طراحیافزار قدرتمند تهیه نقشهنگار، نرمسازه

باشد، که با ترسیم می ETABSو   SAP2000هایهای مقررات ملی ساختمان ایران بر اساس خروجیویرایش

ی دفترچه محاسبات طراحی و کنترل، ههای ساختمانی در محیط خود و قابلیت بازیابی در محیط اتوکد و اراینقشه

 دهد.ای را در اختیار مهندسین گرامی قرار میابزارهای توانمند و پیشرفته

ها و محاسبات دقیق و...  مطابق با مسائل اجرایی بوده، اندرکاران برنامه، ارائه نقشهنویسان و دستتمام تالش برنامه

های بعدی برنامه تاثیر تر نمودن نسخهروند پیشرفت کار و در کاملو مطمئناً پیشنهادات شما مهندسین محترم در 

 بسزایی خواهد داشت.

و یا از طریق آدرس پست الکترونیک  www.RayanSazeh.comتوانید با مراجعه به سایت شرکت شما می

 مند سازید.ما را از پیشنهادات و انتقادات سازنده خود بهرهadmin@RayanSazeh.comشرکت
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 درباره سازه نگار 1.2
جی فایل دیتابیس باشد. این برنامه خروو انجام محاسبات ساختمان فوالدی میافزار تهیه نقشه یک نرم نگارسازه

Etabs و SAP2000  با پسوندmdb ها و ام طراحیرا خوانده و پس از معرفی مقاطع استفاده شده در آنها، و انج

دهد. برخی از امکانات موجود ازه را در محیط خود در اختیار کاربر قرار میتعاریف مورد نظر ، نقشه اجرایی س

 :باشندافزار به شرح زیر میر نرمد

 طراحی اتوماتیک اتصاالت مفصلی و گیردار و تهیه گزارش محاسبات

 امکان طراحی اتصاالت با توجه به نیروهای تحلیلی و ظرفیت مقاطع

 خودکار آنها بعد از طراحیبندی اتصاالت و اختصاص امکان گروه

 طراحی اتصاالت مهاربندی به صورت اتوماتیک

 طراحی اتصاالت صفحه ستون

 های سازهاختصاص انواع اتصاالت به المان

 کنترل تغییر مکان جانبی، شاخص پایداری، بلند شدگی پای ستون و نا منظمی پالن در سازه

 (Aj)ر طبقه محاسبه ضریب بزرگنمایی برون مرکزی اتفاقی حداقل ه

 SAPو  Etabsبرای نرم افزارهای   proمحاسبه مشخصات استاتیکی مقاطع و تولید خروجی 

 های تیرریزی بصورت خودکارهای میانی پالنمحاسبه و ترسیم کالف

 SAFEارسال خروجی تکیه گاه ها به نرم افزار 

 Microsoft Wordو   AutoCadتهیه لیستوفردر دو محیط 

 هاها و پالن های تیرریزی با ذکر تعداد دفعات تکرار وموقعیت تیپستون بندی خودکارتیپ

 ای اعم از ساختمانهای با تراز منفی و دارای اختالف ترازترسیم انواع اشکال سازه

ه ورق ستایی، با در نظر گرفتن ، بصورت تکی، دوبل وسهCNPو  IPE ،IPB ،INP ،CPEترسیم انواع مقاطع 

 و بال و یک ورق تقویتی بیرونیتقویتی برای جانها 

 شکل از قبیل ناودانی، نبشی، صلیبی، تیرورق، قوطی، لوله و مقاطع مرکب Iترسیم مقاطع غیر 

 ساز پیشرفته قدرتمند برنامهترسیم مقاطع ترکیبی در مقطع

سبت طول فتن نترسیم پالن تیرریزی برای تمامی طبقات با ذکر مشخصات تیرها، نحوه اتصال تیر با در نظر گر

 ورق تقویتی.

)نماهای  3و  2 و همچنین محورهای محلی x  ،y  ،-x  ،-yترسیم نمای ستونها در چهار راستای محورهای عمومی 

 بال و جان(
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شکل و مهاربندهای به شکل دستک به همراه ترسیم  Y، مهاربند cbf ،ebfترسیم انواع مهاربندهای ضربدری، 

 مهای اتصال به شکل کامالً منظورق

 افزار و ترکیب آنها به صورت خودکارهای اتصال توسط نرمتشخیص برخورد ورق

 تراز طبقات در نظر گرفتن ضخامت سقف به منظور نمایش دقیق

اع و شیب موردنظر های مربوط به ترسیم اجزای نقشه به تفکیک موضوع، معرفی فونتهای دلخواه با ارتفتنظیم الیه

 یات ترسیم توسط کاربرو همچنین تنظیم کوچکترین جزئ

 قابلیت انتخاب قسمتهای گوناگون نقشه جهت ترسیم توسط کاربر

 افزار و مستقل از اتوکدویرایشگر فارسی بسیار قوی نقشه در داخل نرم

 بعدیامکان تولید، مشاهده و ویرایش سازه در یک محیط سه

 تولید نماهای مختلف دید جهت ویرایش سازه

 در داخل برنامهبندی سریع امکان کادر

 AutoCadنگار یا ذخیره به صورت فایل امکان چاپ نقشه های ترسیمی از داخل محیط سازه
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 سازه نگارمراحل نصب  1.3
 باز شود. 1-3-1را اجرا کنید تا پنجره  Setupنصب سازه نگار فایل  CDابتدا از داخل 

 گردد.میمراحل نصب آغاز  "نصب سازه نگار"با کلیک  بر روی کلید 

 
 شروع نصب سازه نگار1-3-1 تصویر

 

 

 بر روی گزینه بعدی کلیک نمایید.

 
 توافق نامه نصب نرم افزار 2-3-1تصویر 

 

 افزار در صورت موافقت بر روی کلید موافقم کلیک نمایید.ی نصب نرمنامهبا مطالعه توافق
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 محل نصب نرم افزار 3-3-1 تصویر

 

ر روی کلید  ب فرض نصب را تغییر دهید و سپس با استفاده از کلید جستجو مسیر پیشتوانید  در این مرحله می

 نصب بشود.  Cنگار در درایوی غیر از شود سلزهتوصیه میبعدی کلیک نمایید.

 

 
 نصب نرم افزار : 4-3-1تصویر
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 کلیک نمایید. "نصب"سپس بر روی کلید 

 

 
 هافایلشروع کپی کردن  : 5-3-1تصویر

 

نظیمات عملیات نصب متوقف  و ت "انصراف"توجه داشته باشید در هر مرحله از نصب با کلیک روی کلید 

 .گرددمیمربوطه به حالت اول باز 

 
 پایان مراحل نصب نرم افزار :6-3-1 تصویر
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نتخاب نموده و با اسازه نگار را  یاجرایگزینهافزار در نهایت در پنجره پایانی در صورت تمایل برای اجرای نرم

 اتمامر روی کلید باتصال قفل سخت افزاری به کامپیوتر اندکی منتظر بمانید تا قفل توسط سیستم شناسایی شده و 

 هاینگارشخرین کلیک نمایید.در صورت تمایل به اطالع  از آخرین اخبار نرم افزار های شرکت رایان سازه و آ

 تخاب نمایید.را نیز ان Visit product websiteی گزینه توانیدمیر روی کلید اتمام سازه نگار قبل از کلیک ب

مربوطه یا از  Shortcutافزاری به پورت سیستم، برنامه را از طریق برای شروع برنامه، بعد از اتصال قفل سخت

واجه شدید، این م 7-3-1 یرکه در آن نصب شده است اجرا کنید. چنانچه با پیغام نشان داده شده در تصو ایپوشه

 Lockنگار و پوشه  . برای حل این مشکل از مسیر نصب سازهباشدمیبه معنی عدم شناسایی قفل توسط سیستم 

Setup فایلSentinel Protection Installer  یید. پس فرض مراحل نصب را طی نمارا اجرا نموده و طبق پیش

 نموده و برنامه را دوباره اجرا کنید. Restartافزار قفل، سیستم را  از نصب نرم

 
 : عدم شناسایی قفل توسط ویندوز7-3-1تصویر 

 

 
 پنجره آغازین نرم افزار : 8-3-1تصویر

را کلیک  "بلی"افزار گزینه سازی نرمشوید، که برای فعالبا پیغام زیر مواجه می سازه نگاردر نهایت با ورود به 

 نمایید.
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 فعال سازی قفل: اخطار 9-3-1تصویر

 

ایجاد فایل "شود. در این مرحله با انتخاب گزینه سازی پنجره زیر نمایش داده میپس از ورود به مرحله فعال

در مسیر مورد نظر کاربر ذخیره  rsr.*فایل درخواست با پسوند  و کلیک بر روی   "سازیدرخواست فعال

مراجعه   www.rayansazeh.comایت شرکت به آدرسافزار  به سسازی نرمشود در گام بعدی جهت فعالمی

فعال "نمایید، پس از عضویت در سایت و یا ورود اعضا در پنل اختصاصی کاربر )در سمت راست پنجره( گزینه 

ش مشخص شده آپلود نمایید، را انتخاب نموده و فایل درخواست فعال سازی را در بخ "سازی نرم افزار سازه نگار

نماید و شما پس از دریافت فایل با در همین بخش ارسال می rsa.*متعاقباً شرکت برای شما یک فایل با پسوند 

 نمایید.فایل ارسالی شرکت را فراخوانی می و کلیک بر روی   "سازیبازیابی فایل فعال"انتخاب گزینه 

 
 :  فعال سازی نرم افزار10-3-1تصویر 

 

 امه را کلیک نمایید.افزار گزینه اجرای برنپس از انجام عملیات فوق و مشاهده پیغام زیر نهایتاً جهت اجرای نرم

 
 پایان فعال سازی:11-3-1 تصویر

 

http://www.rayansazeh.com/
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  فعالسازی:فایل عضویت در سایت، ثبت کد قفل و دریافت 

 مراجعه نمایید، پس از عضویت در سایت و یا  www.rayansazeh.com سایت شرکت به آدرسابتدا به 

افزاری خود را ثبت نموده تا ، قفل سخت"ثبت کد قفل" ، از قسمتورود اعضا در پنل اختصاصی کاربر

 ثبت شود. سازهرایان اطالعات قفل شما در سیستم

را انتخاب نموده و فایل  "فعال سازی نرم افزار سازه نگار"گزینه نگار، برا ی دریافت فایل فعالسازی سازه

درخواست فعال سازی را در بخش مشخص شده آپلود نمایید، متعاقباً شرکت برای شما یک فایل با پسوند 

*.rsa سازیبازیابی فایل فعال"گزینه  نماید و شما پس از دریافت فایل با انتخابدر همین بخش ارسال می" 

الزم به ذکر است که پس از انجام  نمایید.فایل ارسالی شرکت را فراخوانی می و کلیک بر روی  

 فرایند آپدیت باید فایل فعالسازی جدید دریافت نمایید.
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 دوم: مثال آموزشی فصل
 

 

 معرفی پروژه 2.1
متر است. سیستم سازه در  15.6متر در  16.2طبقه است. ابعاد سازه  10پروژه مورد نظر ما یک سازه اسکلت فلزی 

شکل برای  Iهایپروفیلباکس و  هایستونرق، از تیر ومهاربند است.  Yقاب خمشی و در راستای  Xراستای 

 مدل سازی اعضای باربر استفاده شده است. 

 
 کلی سازه مثال: نمایش 1-1-2تصویر

 محیط کلی نرم افزار 2.2
تنظیمات موجود در سازه نگار نظیر تعاریف، اتصاالت، اختصاص، منوی باالیی نرم افزار حاوی تمامی دستورات و 

منوهای نامبرده شامل دستوراتی هستند که بیشترین کاربرد را در سازه نگار دارند. بسیاری  ترسیم و ابزارها است.

از طریق یک کلیک بر روی دکمه مربوطه که در یکی از دو نوار ابزار واقع  توانمیپرکاربرد را از این دستورات 
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در صورتی که دستوری دارای دکمه بر روی نوار ابزارها باشد، در در پایین منوی اصلی قرار دارند اجرا کرد. 

افزار را مشاهده محیط کلی نرم 1-2-2در تصویر . شودمیمقابل آن دستور آیکون مربوط به نوار ابزار نیز دیده 

 .کنیدمی

 

 
 : محیط کلی سازه نگار 1-2-2 تصویر

 

 

 :برخی ابزار اصلی برای کار در محیط سازه نگار

 شود.د نظر باز مییک از نماها، نمای مور. با انتخاب هر کندمیلیستی از نماهای موجود در پروژه را باز  

 
در پنجره ها، پالن مورد نظر . با انتخاب هر یک از پالنکندمیهای موجود در پروژه را باز لیستی از پالن

 شود.باز میفعال 

 

را  ایسازه هاینالمانمایش یا عدم نمایش  توانمیکند. از طریق این پنجره پنجره تنظیمات نما را باز می

 در نمای فعال و یا تمامی نماهای پروژه کنترل کرد.
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 پنجره تنظیمات نما: 2-2-2تصویر 

 

 گام اول: ساخت فایل ورودی سازه نگار 2.3
 )فایل نرمMdb با پسوند از فایل واسط  SAPیا ETABSسازه نگار برای دسترسی به اطالعات پروژه 

 مل کنید:به روش زیر عETABSیا SAPباید در محیط  هافایلبرای ساخت این  .کندمیاستفاده ( Accessافزار

 

را با موفقیت به اتمام برسانید. برای اطمینان بیشتر، بعد عملیات تحلیل و طراحی پروژه ابتدا : ETABSدر الف. 

را اجرا کنید و دوباره عملیات تحلیل و طراحی را تکرار  …Auto Relabel Allگزینه  Editاز این کار، از منوی 

 دستور زیر را اجرا کنید: Mdbکنید. برای ساخت فایل 
File > Export >Input / Output as Access Database File… 

ه باشند. برای ، اطمینان حاصل کنید که تمامی حاالت بار مورد نظر شما انتخاب شدشودمیکه باز  ایپنجرهدر 

 Selectدر قسمت پایین آن )را از سمت راست پنجره کلیک کنید.  …Select Load Casesاین کار گزینه 

Cases/Combos .فقط حاالت بار را انتخاب کنید ) 

 در این قسمت الزامی برای انتخاب ترکیبات بار (Combos)  مورد نظر وجود ندارد، زیرا سازه نگار به

 تواندمیانتخاب ترکیب بارها در این مرحله در برخی مواقع . کندمیطور خودکار ترکیبات بار را ایجاد 

شود و انتقال اطالعات به سازه نگار در مراحل بعدی با سرعت کمتری  mdbباعث افزایش حجم فایل 

ترکیب بارهای تشدید تفاده از ترکیبات بار خاصی را دارید )نظیر در صورتی که قصد اسانجام شود. 

و  ETABS(، هم امکان ساخت این ترکیب بارها در هایافته مبحث دهم برای طراح صفحه ستون
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این ترکیب بارها را در سازه  توانمیوجود دارد و هم  mdbبرای قرار گیری در فایل  هاآنانتخاب 

 نگار ایجاد کرد. 

  ربوط به آن م، باید بارهای ایددادهدر صورتی که برای سازه مورد نظر خود تحلیل دینامیکی انجام

(Spectraدر فایل خروجی گنجانده شو )د. ن 

 
 ETABSدر  Mdb: پنجره ساخت فایل 1-3-2 تصویر

 

  هایگزینهباید  حتماًدر این پنجرهModel Definition  وAnalysis Results 1-3-2که در تصویر 

در پنجره وجود ندارد به آن  Analysis Resultsانتخاب شوند. در صورتی که گزینه  اندشدهبرجسته 

 اطالعات تحلیل مدل وجود ندارند و نیاز است که مدل دوباره تحلیل شود. معنا است که 

 

است. برای باز کردن پنجره  ETABSمشابه  تقریباًنیز  SAP2000مراحل کار در نرم افزار :SAP2000در  ب.

 باید مسیر زیر را طی کنید:  mdbساخت فایل 
File > Export >SAP2000 MS Access Database.mdb File… 

 .دهدمینشان  SAP2000را در  mdbپنجره ساخت فایل  2-3-2تصویر 
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 SAP2000در  mdb: پنجره ساخت فایل 2-3-2تصویر 

 

 به نرم افزار هافایلگام دوم: اجرای سازه نگار و انتقال  2.4
. قفل باشدمیبرای اجرای سازه نگار نیاز به نصب قفل سخت افزاری سازه نگار راه اندازی سازه نگار: الف.

وز اجرا کنید. در صورت برسخت افزاری را طبق راهنمای نصب نرم افزار به رایانه خود متصل کنید و نرم افزار را 

 مراجعه کنید.واقع در فصل اول نرم افزار به راهنمای نصب راه اندازی مشکل در 

ساخته شده در گام قبلی از  mdbبعد از اجرای سازه نگار، برای وارد کردن فایل  :mdbوارد کردن فایل ب. 

 انتخاب کنید.  1-4-2گزینه مورد نظر را طبق تصویر  پروندهمنوی 

 
 MDBبازیابی فایل : 1-4-2تصویر 
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بازیابی فایل ". برای این کار گزینه پردازیممیETABSدر این مرحله به بازیابی فایل ساخته شده توسط نرم افزار 

ETABS..."  با کلیک بر روی گزینه بعد  .(2-4-2 )تصویر شودمیظاهر پنجره بازیابی فایل . کنیممیرا کلیک

 .کندمیرا درخواست  mdbسازه نگار از شما آدرس فایل 

 

 
 ETABSپنجره بازیابی فایل : 2-4-2تصویر 

 

وارد کردن آدرس فایل و انتقال به مرحله بعد، سازه نگار گزارشی بعد از گزارش وضعیت فایل وارد شده:ج. 

مخدوش و  mdbدر صورتی که قسمتی از اطالعات موجود در فایل . کندمیبه شما ارائه mdbاز وضعیت فایل 

 (3-4-2)تصویر . شودمییا غیر قابل انتقال به سازه نگار باشد، در این گزارش به آن اشاره 

 
 Mdbگزارش وضعیت فایل : 3-4-2 تصویر
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  به  ظاهر شد، باید دوباره "تکراری وجود دارد هاینام"در صورتی که در این گزارش پیغامETABS 

حلیل را اجرا کنید و عملیات ت Auto Relabel Allدستور  Editبازگردید؛ از منوی  SAP2000یا 

 کنید. mdbو طراحی را دوباره انجام دهید. سپس اقدام به ساخت فایل 

 .شویدمیبا زدن دکمه بعد به مرحله تعریف مقاطع منتقل 
 

 خطی تعریف مقاطعد. 

امی مقاطع و تنها اس باشدنمیETABSشامل اطالعات مربوط به شکل و هندسه مقاطع مورد استفاده در mdbفایل 

استفاده شده در  لیستی از مقاطع؛ به همین دلیل در این مرحله سازه نگار دهدمیمورد استفاده را در خود جای 

ر فایل دکه شکل کلی مقاطع مورد استفاده  خواهدمیاواز و  دهدمیرا پیش روی کاربر قرار  ETABSفایل 

ETABS  معرفی کند. ساز سازه نگار  با استفاده از ابزار مقطعرا 

 
 پنجره تعریف و اختصاص مقاطع خطی: 4-4-2تصویر 

 

  در صورتی که مقاطع استفاده شده درETABS  از نوع Generalا با استفاده ازباشند و ین Section 

Designer  فاده از فایل شده باشند، سازه نگار این قابلیت را دارد که این مقاطع را با استنساخته$et  یا

e2k  .را کلیک  "هااختصاصبازیابی "برای این کار باید دکمه به طور خودکار شناسایی و بازیابی کند

 را به سازه نگار معرفی کنید. مورد نظر کنید و آدرس فایل 
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  برای ساخت فایل$et  یاe2kدر نرم افزار توانیدمیETABS :از مسیر زیر اقدام کنید 

File > Export > Save Model as ETABS .e2k text file… 

 نید.مراجعه ک ETABSبه راهنمای نرم افزار  e2kو  et$هایفایلبرای اطالعات بیشتر در مورد 

  اندهشددر پروژه دیگری در سازه نگار معرفی  قبالًدر صورتی که مقاطع موجود در لیست مقاطع ،

ر گزینه بازیابی برای این کا بازیابی کنید."هااختصاصبازیابی "گزینه را از طریق این تعاریف  توانیدمی

 را به نرم افزار معرفی کنید. snpxیا  snpرا کلیک کنید و فایل با پسوند  هااختصاص

برای ا انتخاب کنید. ابتدا یکی از مقاطع موجود در لیست ر ،ساز سازه نگارمعرفی مقاطع با استفاده از مقطع برای

 "ستاندارد جدیدامقطع "که از طریق دکمه نه وجود دارد: مقطع ساز استاندارد تعریف مقاطع در این حالت دو گزی

ختیار کاربر ادر  "مقطع پیشرفته جدید". و مقطع ساز پیشرفته که با کلیک بر روی (5-4-2 )تصویر شودمیباز 

رد تعریف کرد. در با استفاده از مقطع ساز استاندا توانمیاکثر مقاطع ترکیبی را . (6-4-2 )تصویر گیردمیقرار

از مقطع ساز پیشرفته  توانیدمیصورتی که مقطع مورد نظر شما از طریق مقطع ساز استاندارد قابل تعریف نیست، 

 استفاده کنید. 

  سازهافزار، بخش مقطعهای کاربردی دیگر این نسخه از نرماز قسمت( نگار ساز پیشرفتهProper )

مکان پذیر بوده باشد، در این محیط امکان تعریف  مقاطع مرکب ایرانی با هر نوع پیچیدگی به راحتی امی

قاطع معادل شده )مو سازه نگار  مشخصات استاتیکی مقاطع  فوق را  محاسبه و در انتها فایل آرشیو مقاطع

جهت  pro.با پسوند  را (SAP200و  ETABSبرای کنترل فشردگی در نرم افزارهای  شکل Iپروفیل  با

سبه باشد برای محادهد. قابل توجه میاختیار کاربر قرار می در SAP2000و   ETABSاستفاده در

نامه محاسبه مشخصات استاتیکی مقاطع از جداول اشتایل استفاده نشده و کلیه مشخصات استاتیکی را بر

 کند.در محاسبات لحاظ می ها رانماید و این دقت تا حدی است که حتی قسمت ماهیچه پروفیلمی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

نگارنمای مقطع ساخته شده در نرم افزار سازه :5-4-2تصویر   
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 مقطع ساز پیشرفته :6-4-2تصویر 

 

 
 مقطع ساز استاندارد:7-4-2تصویر 

 

 
 مقطع ساز پیشرفته:  8-4-2تصویر 
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  هایپروفیل مختلفی برای تعریف انواع مقاطع ترکیبی با استفاده از هایقسمتمقطع ساز استاندارد 

مقاطع تیر  توانمی، لوله و قوطی دارد. عالوه بر آن IPE, CPE, INP, CNP, UNP, Lاستاندارد 

 تعریف کرد. ورق، صلیبی و ترکیبی را در این مقطع ساز 

  د و روش کلی کار پیشرفته را دارو مقطع ساز پیشرفته ابزار الزم برای ساخت تمامی انواع مقاطع ساده

 شباهت دارد.  ETABSنرم افزار  Section Designerبا آن به 

  مقطع  همچنین گزارش مشخصات استاتیکی نمایش سه بعدی ودر هر دو نوع مقطع ساز ابزاری جهت

ت بیشتر نشان داده شده است. برای اطالعا 6-4-2و  5-4-2تصاویر  تعریف شده وجود دارد که در

 مراجعه کنید. سازه نگار گار به راهنمای جامعدر مورد مقطع سازهای سازه ن

 
 : مشخصات استاتیکی مقطع9-4-2 تصویر

مرحله د.فعال شو "بعد"اختصاص دهید تا دکمه   ETABSمقاطع جدید را تعریف و به مقاطع موجود در فایل 

 است.  ایصفحهبعد تعریف و اختصاص مقاطع 

 ساز نامنشوری:مقطع 

توانید مقاطع غیرمنشوری مورد نیاز خود را تعریف نمایید. بدنی صورت که مطابق شکل با ااستفاده از این ابزار می

ست. اعداد صفر شود. حالت اول معرفی اعداد بین صفر و یک ازیر در ستون اول مکان تغییر اندازه مقطع وارد می

اند. به عنوان مثال و یک به ترتیب، ابتدا و انتهای مقطع و اعداد بین صفر و یک به نسبت طول مقطع تعریف شده

گیرد. حالت دوم معرفی حروف اختصاری و طول المان آن را در نظر می 0.2افزار در ترم 0.2با وارد کردن عدد 

به ترتیب شروع،  E(end)و  M(middle)و  S(start)هاف حروف زهاعداد ثابت است. در تعریف مکان تغییر اندا

وسط و انتهای المان هستند که مابقی مقادیر در طول المان باید با جمع یک عدد مثبت و منفی با یکی از حروف 
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E،M  وS .سانتیمتر قبل و بعد از وسط تغییر اندازه  100خواهیم در وسط المان، و به فاصله به طور مثال می باشد

 کنیم:داشته باشیم، برای این منظور در سه فیلد مکان، در هرکدام، یکی از ارقام زیر را وارد می

M+1000 متر بعد از وسط المان   سانتی100     

M+0   وسط المان 

M-1000   100 متر قبل از وسط المانیسانت  

فرض آن عدد را از افزار به طور پیشکه شما در فیلدهای مکان فقط عدد وارد نمایید، نرمتوجه نمایید در صورتی

 (S+1200=1200گیرد. )ابتدای المان در نظر می

میلیمتر از  800 (، نمایانگر متغیر بودن مقطع درS+800یا همان ) 800بینید عدد همانطور که در تصویر دوم می

بل از انتهای آن ق میلیمتر از طول تیر 800(، نمایانگر متغیر بودن مقطع E-800طول تیر بعد از ابتدای عضو و )

 باشد.می

مایل در صورت تگردد که در قسمت ستون زرد رنگ، در هر مکان موردنظر، ضخامت ورق اتصالی، تعریف می

... توجه نمایید.  وباید به مشخصات دیگر ورق اتصال، مانند طول و عرض و تعداد پیچ  باشد، البتهقابل تعریف می

ای مقطع های جان قرار دارد که در آن قسمت همانند ستون فیلدهای مکان، برکنندهو در نهایت ستون سخت

برای مقطع خود قرار ای کنندهتوانید سختهای مشخص باشد، میاصلی، در اینجا نیز به همان ترتیب و در موقعیت

  دهید.

 
 تعریف مقاطع غیر منشوری 10-4 -2  شکل
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 ایصفحهتعریف مقاطع ه. 

و دیوارهای برشی در  هاسقفکه عبارتند از مقاطع  ETABSتعریف شده در  ایصفحهدر این مرحله باید مقاطع 

ز مقاطع استفاده در این قسمت نیز نظیر تعریف مقاطع خطی، سازه نگار لیستی ا سازه نگار دوباره تعریف شوند.

ید، ابتدا برای تعریف و اختصاص مقطع جد. دهدمیرا شناسایی و پیش روی کاربر قرار  ETABSشده در فایل 

مقطع  هایگزینهز یکی از مقاطع موجود در لیست مقاطع استفاده شده را انتخاب کنید، سپس با استفاده از یکی ا

 سقف جدید یا مقطع دیوار جدید مقطع مورد نظر خود را تعریف کنید.

 

 
 ایصفحه: تعریفمقاطع 11-4-2 تصویر

 

نواع ادر این پنجره  باز می شود. الف-9-4-2با زدن کلید مقطع سقف جدید، پنجره تصویر تعریف سقف:

الف تا -9-4-2در تصاویر  قابل تعریف است. تیرچه بلوک، کامپوزیت، عرشه فلزی، کرمیت و ضربیهای سقف

 ه قسمت های مختلف این پنجره نمایش داده شده است.-2-4-9

 

 دهد. راحی و یا چک محاسباتی انجام نمیسازه نگار در مورد مقطع سقف ها هیچ گونه ط 
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 تیرچه بلوک ف مقطع سقفیتعر الف-12-4-2تصویر 

 

 
 ب: تعریف سقف کامپوزیت-12-4-2تصویر 
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 ج: تعریف سقف عرشه فلزی-12-4-2تصویر 

 

 
 د: تعریف سقف کرمیت-12-4-2تصویر 
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 ه: تعریف سقف ضربی-12-4-2تصویر 

 

ریف آن در سازه نگار تعریف دیوار برشی: در پروژه  فعلی از دیوار برشی استفاده نشده است و طبیعتا نیازی به تع

عریف دیوار ت"ولی در صورتی که در پروژه خود نیاز به تعریف دیوار برشی داشته باشید، باید دکمه نیست. 

 باز شود.  10-4-2پنجره تصویر را کلیک کنید تا  "جدید

 
 دیوارمقطع : تعریف 13-4-2تصویر
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 کندمیفلزی پشتیبانی  هایسازهمقطع ساز دیوار از انواع اشکال متداول و استاندارد دیوارهای بتنی مورد استفاده در 

ف و تعیین در پنجره اجزای قابل تعری به دو صورت مدفون در بتن و خارج از بتن را دارد. هاستونو قابلیت تعریف 

دهای قائم ، میلگرهای برشیتعریف دیوار عبارتند از: میلگردهای برشی قائم، میلگردهای برشی افقی، قالب

دیوار با  های کششی، برشگیرهای ستون، میلگردهای انتظار در فونداسیون و میلگردهای اتصالکششی، خاموت

ت پروژه ت تعیین مشخصادکمه بعد را کلیک کنید تا به قسم ایصفحهبعد از تعریف و اختصاص مقاطع سقف. 

 منتقل شوید.

 نگار:مراحل گرفتن خروجی دیوار برشی از ایتبز و انتقال به سازه

بندی آنها بایستی مقطع دیوار احی دیوارهای برشی بعد از ترسیم دیوارها و لیبل زدن روی دیوارها و مشبرای طر

(pier.برای دیوارها تعریف بشود ،) 

 
 در ایتبز : تعریف مقطع دیوار14-4-2تصویر
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 پنجره تعریف دیوار برشی در ایتبز: 15-4-2تصویر

 

هست یعنی  ای که انتخاب میشود، طبقه پایهگردد. طبقهتعریف میمقطع دیوار با ضخامت موردنظر در طبقات 

ت دیوار تغییر توان طبقه اول را انتخاب نمود و برای طبقات باالیی همین را اختصاص داد البته اگر ضخاممی

 کند.نمی

 
  section designerمقطع دیوار در محیط  : تعریف16-4-2تصویر
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ها اختصاص شود. و سپس این مقطع، به دیوارمقطع دیوار تعریف می section designerدر این قسمت، درمحیط 

 یابد. مطابق روند زیر:می

 
 اختصاص مقاطع به دیوارها در ایتبز: 17-4-2تصویر

 

 
 اختصاص مقاطع به دیوار: 18-4-2تصویر
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 .گردندانتخاب و طراحی می ها،دیوار برشیسپس 

 
 طراحی دیوار برشی: 19-4-2تصویر

 گردد.از ایتبز دریافت و در سازه نگار بازیابی می  e2kبعد از طراحی مدل، خروجی به همراه فایل 

 
 از ایتبز e2kنگار و معرفی فایل بازیابی فایل در سازه: 20-4-2تصویر
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 تعیین مشخصات پروژهو.

اظر و ... را مشخصات کلی پروژه نظیر عنوان پروژه، کارفرما، مهندس محاسب، ن تواندمیدر این قسمت کاربر 

 مورد استفاده قرار گیرد. هاگزارشذخیره کند تا در جداول مشخصات نقشه و یا و وارد کرده 

 

 
 : پنجره مشخصات پروژه21-4-2 تصویر

 

 نتقل شوید. به قسمت مشخصات بارهای سازه مبعد از وارد کردن مشخصات پروژه، دکمه بعد را کلیک کنید تا 

 تعیین مشخصات بارهاز. 

در این پنجره . شودمیشناسایی شده توسط سازه نگار نشان داده مشخصات مربوط به بارهای در این قسمت 

 نوع بار و جهت توسط کاربر قابل تغییر هستند.  هایمشخصه

 
 : جدول مشخصات بارها22-4-2تصویر 
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  در صورتی که هنگام ساخت فایلmdb  درETABS مشخصات هیچ نوع باری انتخاب نشود، جدول

 شد. خواهددیده خالی بارها در این مرحله 

  در نوع بار را  عنوان شده است، کاربر باید "نامعین"در مورد بارهایی که در این جدول در ستون نوع

العات تقال اطعملیات انزیابی را کلیک کنید تا بعد از بررسی بارها دکمه با اصالح کند.همین جدول 

 سازه نگار آغاز شود. به سازه نگار و ساخت پروژه

 
 : بازیابی اطالعات23-4-2تصویر 

 بعد از تکمیل عملیات انتقال، کلید پایان را کلیک کنید تا مدل سه بعدی سازه نمایان شود. 

 

 
 : نمایش سازه وارد شده به سازه نگار24-4-2 تصویر
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 گام سوم: کنترل سازه 2.5
از سازه نظیر تغییر  هاییمشخصه توانمیسازه نگار ابزاری را در اختیار کاربران قرار داده است که با استفاده از آن 

به نترل جاک، (، فاصله مرکز جرم و سختیUpliftشاخص پایداری، بلندشدگی پای ستون )(، Driftsمکان جانبی )

برابر واژگونی،  ، نسبت مقاومت خمشی ستون به تیر، پایداری ساختمان درنامنظمی در پالنها، جایی نسبی ستون

به ستون  تعداد مدهای نوسان، نحوه محاسبه ضریب زلزله، محور محلی تیرها، عدم تضعیف مقطع ستون نسبت

ساس ابر همچنین در این قسمت طیف بازتاب  را بررسی و کنترل کرد. باالیی همان ستون و خواص مصالح

 ETABSافزار ه در نرمتوان برای استفادافزار تولید شده و میهای سوم و چهارم توسط نرمویرایش 2800استاندارد 

 "ابزارها"ز منوی ابرای استفاده از این ابزار باید  گرفت. txt.نگار خروجی به صورت افزار سازهاز نرم SAPو 

ه چند نمونه از بدر ادامه  .شودمیبه این ترتیب پنجره کنترل سازه باز را انتخاب کنید.  "کنترل سازه"گزینه 

 شود:افزار به اختصار اشاره میهای انجام شده توسط نرمکنترل

کلیک  "ی طبقاتکنترل جابجایی نسب"کنترل جابجایی نسبی طبقات: برای بررسی این مشخصه ابتدا بر روی گزینه 

ر انتها کلید دو و ترکیب بارهای مورد نظر را انتخاب کنید  ، طبقاتاستاکنید تا این قسمت فعال شود. سپس ر

را کلیک کنید تا  "گزارش محاسبات شاخص پایداری"و یا  "گزارش کنترل جابجایی نسبی طبقات"

 شود.و نمایش داده ساخته مربوطه هایگزارش
 

 
 سازهکنترل الف( : 1-5-2تصویر 
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 نسبی طبقاتکنترل جابجایی ب( : 1-5-2تصویر 

 
 نسبی سازه جابجاییگزارش کنترل : 2-5-2تصویر 
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 گزارش شاخص پایداری: 3-5-2تصویر 

 

بر  سپس با کلیک ها: به این منظور ابتدا بر روی این قسمت کلیک کنید تا فعال شود.کنترل جابجایی نسبی ستون

ه بعدی مشاهده سدر تحت ترکیب بار مورد نظر در نمایش  هاستونجابجایی  توانیدمیروی هر یک از ترکیبات بار 

 کلید گزارش را کلیک کنید.  توانیدمیها کنید. همچنین برای مشاهده گزارش تغییر مکان
 

 
 هانمایش سه بعدی جابجایی ستون: 4-5-2تصویر 
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 هاگزارش تغییر مکان ستون: 5-5-2تصویر 

 

ا انتخاب کنید، ترکیب بارهای مورد نظر خود ر توانیدمیبرای بررسی این شاخص  ها:کنترل بلندشدگی پایه ستون

نمایش سه  سپس دکمه گزارش را کلیک کنید تا محاسبات مربوط به این بخش را مشاهده کنید و یا از پنجره

 استفاده کنید.  هاآنو نیروی بلندشدگی  هاستونبعدی برای بررسی 

 
 گی پایه ستونکنترل بلندشد: 6-5-2تصویر 

 زارش لحاظ شود. مقدار مجاز نیروی بلندشدگی را در قسمت مورد نظر وارد کنید تا در تهیه گ توانیدمیهمچنین 
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 گزارش بلندشدگی پایه ستون:7-5-2تصویر 

به خودکار کنترل فاصله مرکز جرم و مرکز سختی: در این قسمت برای محاسبه ابعاد ساختمان دو حالت محاس

با کلیک بر روی دکمه  توانمیتوسط سازه نگار و وارد کردن ابعاد به صورت دستی امکان پذیر است. بعد از آن 

 گزارش، محاسبات مربوط به این قسمت را مشاهده کرد. 

 
 گزارش کنترل فاصله مرکز جرم و سختی: 8-5-2تصویر 

 

د را انتخاب کنید برای تهیه گزارش مربوط به این قسمت ابتدا حاالت بار مورد نظر خوکنترل نامنظمی در پالن: 

 و سپس دکمه گزارش را کلیک کنید. 
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 کنترل نامنظمی در پالن: 9-5-2تصویر 

 

 
 گزارش کنترل نامنظمی در پالن: 10-5-2تصویر 

 

ارم بر روی های سوم و چهویرایش 2800خروجی طیف بازتاب مطابق استاندارد  برای تهیهطیف بازتاب: خروجی 

ذخیره  نامه و مشخصات ساختگاه، محلکلیک کرده و پس از مشخص نمودن آیین "ضریب طیف بازتاب"گزینه 

 د.کلیک نمایی "ذخیره فایل"سازی فایل خروجی را تعریف نموده و بر روی گزینه 
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 هاستون: طراحی صفحه چهارمگام   2.6
ت خمش ها در وضعیهای طراحی در یک سازه اسکلت فلزی، طراحی صفحه ستونترین بخشیکی از پیچیده

ط نیازمند محی ها،های کناری و ... در کف ستونها، ورقها، انکر بولتباشد. وجود سخت کنندهدو محوره می

ر امکان تعریف و نگاقدرتمندی برای مدلسازی این جزئیات می باشد. نرم افزار سازهگرافیکی و محاسباتی بسیار 

 دهد.ها را به کاربران میها و بولتطراحی هر نوع صفحه ستون با جزئیات سخت کننده

 AISCان آیین نامه آمریکا تحت عنو 1مرجع معتبر برای طراحی صفحه ستونها، راهنمای طراحی شماره 

Design guide 1 تمانی ایران و مقررات ملی ساخ 10نگار از این مرجع و مبحث افزار سازهمی باشد و در نرم

 و همچنین از کتابهای طراحی سازه فوالدی استفاده شده است.  AISC-360-10آیین نامه 

 3-3-2-6ند نیروهای مورد استفاده در طراحی صفحه ستونها عبارتند از بارهای ضریبدار طراحی مطابق ب

ی مطابق بند ا( و نیروهای ناشی از ضوابط لرزه 16)صفحه  92بحث ششم مقررات ملی ساختمانی ایران ویرایش م

کته ن(صورت پذیرد. 210و 209)صفحات  92مبحث دهم مقررات ملی ساختمانی ایران ویرایش  10-3-5-3-1

 باشد .جانبی می های غیرباربرنای صفحه ستون برای ستوقابل توجه در بند فوق لزوم در نظر گرفتن ضوابط لرزه

ها برای ترکیبات مختلف نیروهای پای ستون SAP2000 و یا ETABSافزارهای با استفاده از نتایج تحلیل نرم

ها نمایش داده شده ها با مقاطع پای ستوندر محیط گرافیکی، پالن موقعیت صفحه ستون بارگذاری بدست آمده و

ها و مقدار کشش تنش زیر صفحه ستون "روش کامالً دقیق برای خمش دو محوره و تک محوره" و با استفاده از

ها در صفحه گردد. از مزایای قابل ذکر عدم محدودیت در معرفی تعداد و آرایش بولتها محاسبه میدر بولت

ن را محاسبه صفحه ستو نیروی کششی ایجاد شده هر بولت با هر مختصاتی در نگارسازهافزار ستونها است و نرم

 باشد. ها از دیگر امکانات این قسمت میکنندههای لبه، گوشه و طراحی سختستوننماید.طراحی صفحهمی

 تیپ بندی کف ستون ها بر اساس مقطع و محل قرار گیری ستون ها -

 امکان تیپ بندی کف ستون ها توسط کاربر -

 
 هاتیپ بندی صفحه ستون:1-6-2تصویر 

 ز این ترکیب بارهاها با استفاده اان انتخاب ترکیب بارهای تشدید یافته و طراحی و کنترل صفحه ستونامک -

 اربرکامکان افزودن ترکیب بار خاص مورد نظر کاربر و طراحی بر اساس ترکیب بارهای انتخابی  -
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شهای وزیع تنامکان طراحی صفحه ستون در دو حالت تنش مجاز و حالت حدی. در حالت تنش مجاز، ت -

ش زیر زیر صفحه ستون به صورت مثلثی می باشد که ناشی از خمش دو محوره است، اما در حالت حدی، تن

 صفحه ستون به صورت یکنواخت و مستطیلی محاسبه می شود. 

 
 )الف()ب(

 حدی)ب( حالت  تنش مجاز)الف( حالت  :2-6-2تصویر 

ده ریاضی در تعیین محل تار خنثی با استفاده از روابط پیچیستون به صورت دقیق و محاسبه تنش زیر صفحه-

 خمش دومحوره و تک محوره.

به تنش امکان معرفی موقعیت بولتها در هر مختصات، بدون محدودیت معرفی آنها بصورت متقارن و محاس-

 صورت مستقلکششی هر بولت به

 
دلخواه مختصاتدر موقعیت بولتها تعریف  :3-6-2تصویر   

 رمعرفی سخت کننده ها در محل های پیش فرض و یا تعریف محل سخت کننده به اختیار کاربامکان -

 حه ستونمحاسبه و طراحی ابعاد و ضخامت صفحه ستون ها، سخت کننده ها و طراحی جوش کلیه اتصاالت صف-

 امکان طراحی صفحه ستونهای کناری و گوشه با خروج از مرکزیت قابل تغییر توسط کاربر-
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 تعریف خروج از مرکزیت :4-6-2ر تصوی

 

 امکان مشاهده مقدار کشش متحمل شده توسط هر بولت -

 
 مشاهده مقدار کشش متحمل شده توسط هر بولت:5-6-2تصویر 

 

 و(Box)، تک، دوبل، مقاطع مرکب، تیر ورق، قوطی IPE ،IPBطراحی صفحه ستون برای انواع مقاطع ستون-

…  

 نمای سه بعدی صفحه ستون و جزئیات انکر بولت هاترسیم نقشه ها به همراه  -
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 ترسیم نقشه ها به همراه نمای سه بعدی صفحه ستون و جزئیات انکر بولت ها:6-6-2تصویر 

 

 تهیه دفترچه محاسبات با ذکر دقیق جزئیات محاسبات و فرمولها-

 

 
 طراحی اتصاالت صفحه ستون:الف-6-6-2تصویر 

 

تعریف و طراحی صفحه "گزینه  "اتصاالت"سازه، از منوی  هایستونبرای طراحی صفحه روند طراحی: الف.

 . شودمیباز  "روند طراحی اتصال صفحه ستون"با این کار پنجره را کلیک کنید. "ستون
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 : پنجره روند طراحی صفحه ستون7-6-2تصویر  

 ب. اجزای پنجره طراحی اتصال صفحه ستون

رد نظر کاربر در از ابعاد مو هاستونابعاد اولیه صفحه . شودمیپروژه دیده  هایستونحهصفپالن . در این قسمت 1

ز صفحه با بزرگنمایی یکی اتعیین شده است.  Mdbو از طریق فایل  ETABSیا  SAPیکی از نرم افزارهای 

 اطالعات مربوط به نیروهای پای ستون را مشاهده کنید.  توانیدمیپالن  هایستون

 
 : اطالعات صفحه ستون8-6-2تصویر 
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گره کف اطالعات نمایش داده شده برای صفحه ستون از باال به پایین به ترتیب عبارتند از مختصات قرارگیری 

ستون جابجایی ستون، زاویه ستون، مقطع ستون، ابعاد اولیه صفحه ستون، جابجایی صفحه ستون نسبت به مرکز، 

 ترکیب بار بحرانی. و  موجود رینسبت به مرکز، حداکثر نیروی محو

لیک بر روی کبر اساس مقطع ستون قابل مشاهده است. با  هاستونو صفحه  هاستوندر این قسمت گروه بندی . 2

 . گیرندمیر قسمت پالن در حالت انتخاب قرارمربوط به آن د هایستونهر یک از سطرهای این لیست، صفحه 

ز صفحه برای انتخاب هر یک ا. شودمیدر این قسمت مشخصات صفحه ستون انتخابی در پالن نشان داده . 3

 Escب کلید برای خارج شدن از انتخاباید با استفاده از ماوس کادری دور صفحه ستون کشیده شود.  هاستون

 صفحه کلید را بزنید.

مقدار  "3ای محدودیت در راست"و  "2یت در راستای محدود"های با انتخاب گزینه توانیدمیدر این قسمت . 4

و  "مثبت"های نهوارد نموده و جهت آن را با استفاده از گزیهای انتخابی خروج از مرکزیت را برای صفحه ستون

 انتخاب نمایید. "منفی"

و موقعیت  حریم قانونی زمین خود را نسبت به خطوط اصلی شبکه مشخص کند تواندمیقسمت کاربر  . در این5

عمودی را انتخاب  . برای این منظور، کاربر باید ابتدا نوع خط افقی یارا نسبت به آن تنظیم کند هاستونصفحه 

نما را از ط راهخط مورد نظر خود از شبکه اصلی را انتخاب کند. در نهایت فاصله خ ی موجود،کند. سپس از منو

 . شوندمیطوط راهنما با رنگ قرمز در پالن دیده خ خط اصلی شبکه وارد کند و کلید تایید را بزند.
 

 
 : تنظیمات خطوط راهنما9-6-2تصویر 

 

  ستفاده از ادر گوشه سمت چپ باالی پنجره طراحی صفحه ستون، کلید نمایش سه بعدی قرار دارد. با

 پالن صفحه ستون را به صورت سه بعدی مشاهده کنید.  توانیدمیاین دکمه 
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 نمایش سه بعدی صفحه ستون: 10-6-2تصویر 

 

  در پنجره طراحی صفحه ستون، امکان تغییر زاویه نمایش پالن از طریق کلیدCtrl لید و دکمه صفحه ک

 ماوس وجود دارد.چپ 

مات صفحه تنظی -تنظیمات-در قسمت ابزارهاترکیب بارهای شناسایی شده برای طراحی صفحه ستون نکته مهم: 

ز انتخاب خارج اتواند ترکیب بارهای مورد نظر خود را انتخاب و یا این قسمت می. کاربر در ستون قرار دارند

 کند.

 توان از منوی اصلی برنامه به این شکل اقدام کرد: برای تعریف ترکیب بار جدید می 

 تعریف ترکیبات بارگذاری –تعاریف                  

 
 

 ج. فرآیند طراحی صفحه ستون

ن را انتخاب برای طراحی یک صفحه ستون ابتدا باید با کشیدن کادر دور صفحه ستون مورد نظر در پالن آ. 1

نجره باز در پواقع در گوشه پایین سمت راست پنجره را کلیک کنید.  "طراحی صفحه ستون"سپس دکمه کنید. 

ا کلیک کنید تا این دکمه قبول رشده فقط گزینه اول یعنی ایجاد یک صفحه ستون جدید قابل انتخاب است. بنابر

 . (5-6-2)تصویر  باز شود "طراحی صفحه ستون"پنجره 

  توناختصاص صفحه س"دیگر پنجره  هایگزینهاز آنجایی که این اولین صفحه ستون پروژه است" 

به ا، به جای طراحی یک صفحه ستون از ابتد توانمیبعدی  هایستونغیر فعال است. برای صفحه 

صفحه  سازی یکدوباره "استفاده کرد؛ یعنی دیگر این پنجره  هایگزینهافزایش سرعت از منظور 

 . "موجود هایستوناختصاص یکی از صفحه "و یا  "ستون موجود
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 : پنجره طراحی صفحه ستون11-6-2تصویر 

 

  روش تنش مجازدو کلیه محاسبات انجام شده در بخش صفحه ستون سازه نگار به (ASD و )الت حا

شکل  توان از منوی اصلی برنامه به اینمیبرای انتخاب روش طراحی به  .باشندمی( LRFD) حدی

 اقدام کرد: 

 بخش آیین نامه -تنظیمات کلی سازه -تنظیمات -ابزارها

 های مورد استفاده جهت انجام کنترل و طراحی صفحه ستون عبارتند از:نامهآئین 

-ازتنش مجی آن )ا بانضمام ضوابط طرح لرزه« فوالدی هایساختمانطرح و اجرای »مبحث دهم: 

 (.1392چاپ -حدی حاالتو  1387چاپ 

 ریزی کشور(.سازمان مدیریت و برنامه 264های فوالدی )نشریه شماره اتصاالت در سازه نامهآئین

 .AISC-10آیین نامه 

 

 . اجزای پنجره طراحی صفحه ستون2

 ستون به همراه توزیع تنش زیر صفحه.: نمایش سه بعدی ستون و صفحه 1قسمت 

  ع تنش زیر صفحه توسط برنامه محاسبه و توزیبا توجه به مقدار بارهای وارده، بارهای حاکم بر طراحی

 .(6-6-2)تصویر  شوددر زیر آن نمایش داده می
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 )ب(      )الف(                                                                               

 )الف( حالت حدی، )ب( حالت تنش مجاز : تنش زیر صفحه12-6-2تصویر 

 

 .تنظیمات مربوط به اجزای مختلف صفحه ستون:2قسمت 

 مشخصات صفحه ستون: شامل نام، ابعاد و ضخامت صفحه ستون.  .1

 صفحه  برای دست یافتن به ابعاد بهینه صفحه ستون در زمان کمتر بهتر است عرض و طول

 هید. تغییر ددر روند طراحی ستون را مقداری ثابت در نظر بگیرید و مقدار ضخامت را 

همچنین تعیین کرد.  توانمیرا هالبهاز در این قسمت قطر، تعداد و فاصله بولت ها  مشخصات بولت ها: .2

م تعریف کند. در این قسمت با استفاده از ابزار موجود، بولت هایی در فواصل نامنظ تواندمیکاربر 

ار داده شده در انتهای این بخش برای امکان عبور سطح برشی از قسمت دندانه شده بولت قر ایگزینه

 است. 

 تعریف "های پیش فرض، باید از قسمت غیر از موقعیت هاییموقعیتها در برای ایجاد بولت

ستفاده از دکمه که ابتدا با ا شودمیاستفاده کنید. برای استفاده از این قسمت توصیه  "کاربر

را  ( واقع در گوشه سمت راست باالی پنجره، نمایش دو بعدی صفحه ستون2Dدو بعدی )

ا کلیک وارد کنید و دکمه اضافه ر فعال کنید. سپس فاصله بولت را از مرکز صفحه ستون

 دهای کاربر اضافه شوو همچنین لیست بولتبه صفحه ستون کنید تا بولت مورد نظر 

 .(7-6-2 )تصویر
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 سفارشی هایبولت: اضافه کردن 13-6-2 تصویر

 

ل سراسری قاب هایتسمهو  هاکنندهدر این قسمت ابعاد و ضخامت سخت : هاکنندهمشخصات سخت  .3

پیش بینی شده  هاکنندهسخت  ترآسانتعیین است. همچنین الگوهایی از پیش تعیین شده برای چیدمان 

 است. 

 
 هاکننده: چیدمان های پیش فرض برای سخت 14-6-2تصویر 

 

  2دکمه  توانیدمیپیش فرض، هایموقعیتدیگر در  هاکنندهبرای اضافه کردن سختD ا ر

فحه که در گوشه باال سمت چپ پنجره قرار دارد کلیک کنید تا نمایشی دو بعدی از ص

دیگر موجود بر  هایموقعیتدر  توانیدمیستون در اختیار شما قرار گیرد. در این حالت 

 روی صفحه ستون با کلیک ماوس سخت کننده اضافه کنید. 
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 : نمایش دو بعدی صفحه ستون15-6-2 تصویر

 یش دو های پیش فرض، ابتدا نماغیر از موقعیت هایموقعیتدر  هاتسمهضافه کردن برای ا

ها(، موقعیت هبعدی را فعال کنید؛ سپس با استفاده از دو گزینه انتهایی این قسمت )محل تسم

کنید.  از مرکز صفحه ستون وارد هافاصلهمورد نظر خود را به صورت لیستی از  هایتسمه

سی مورد نظر را بر روی صفحه ستون با رنگ طو هایتسمهبا این کار سازه نگار محل 

مشخص شده،  هایموقعیتبا کلیک ماوس بر روی  توانمی. بعد از آن کندمیمشخص 

 مورد نظر را اضافه کرد.  هایکنندهسخت 

 
 سفارشی هایکنندهاضافه کردن سخت : 16-6-2 تصویر

قسمت در این قسمت در سه حالت می توان نیروها را انتخاب نمود: در حالت اول نیروها از  نیروها: .4

به صورت یک لیست به کاربر  را ترکیب بارهای موجودشوند. در حالت دوم، بازیابی میتنظیمات 

کاربر نماید. در حالت سوم انتخاب  را تواند ترکیب بارهای مورد نظر خودشود. کاربر مینشان داده می
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این امکان را دارد که صفحه ستون را با استفاده از نیروهای دلخواه و بدون توجه به نیروهای منتقل 

 "طراحی بر اساس نیروهای کاربر"طراحی کند. برای این کار باید گزینه  ETABSیا  SAPشده از 

 . را فعال کرده و نیروها را در قسمت پیش بینی شده وارد کند

 له حاصل از برای محاسبه نیروهای طراحی به نیروهای زلز ،در بسیاری از بندهای آیین نامه

نوان عبه  Quakeباری با عنوان  هایحالت. در سازه نگار فقط باشدمیتحلیل سازه نیاز 

 . شوندمینیروی زلزله شناسایی 

  توانید این ترکیب یافته مید ها برای حاالت تشدی، برای کنترل صفحه ستونسازه نگاردر

 وارد برنامه Mdbساخته و از طریق ETABSو یا  SAP2000افزارهای بارها را در نرم

 .اقدام به ساخت این ترکیب بارها نمایید سازه نگارنمایید و یا در محیط 

در این قسمت کیفیت جوش کف ستون و نحوه بازرسی جوش، نوع جوش ستون مشخصات جوش:  .5

با فعال کردن  تواندمی. کاربر شودمیبه صفحه ستون تعیین  هاکنندهطول جوش سخت به کف ستون و 

 .واگذار کندبه کف ستون را به سازه نگار  هاکننده، محاسبه جوش سخت "محاسباتی"گزینه 

متداد احداکثر فاصله "و  "هاچشمهحداکثر بعد مجاز " توانیدمیاتصال: در این قسمت  هایچشمه .6

 را تنظیم کنید.  "قطعات

-می قابل تنظیم و تغییر مصالح ، مشخصاتمشخصات مصالح-کلی سازهتنظیماتقسمت تنظیمات: در .7

 .شویدمیاردازه نگار بخش تنظیمات مصالح وبه تنظیمات س "تنظیمات"ا کلیک بر روی دکمه ب. باشند

 
 : پنجره تنظیمات مصالح17-6-2 تصویر

ون را اتصال به صفحه ست هاینبشی: در صورتی که کاربر تمایل به اضافه کردن هانبشیمشخصات  .8

 از این قسمت استفاده کند.  تواندمیداشته باشد 
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 و خطاها هاپیامگزارش :3قسمت 

با . دهدمیرش خطاهای به وجود آمده در طراحی صفحه ستون را به کاربر گزاهاو پیامنگار در این قسمت سازه

و خطاها  هامپیاتغییر تنظیمات توسط کاربر، سازه نگار به صورت آنی محاسبات صفحه ستون را بررسی کرده و 

 .کندمیبهنگام سازی  را

 به صورت زیر طبقه بندی کرد: توانمیسازه نگار در بخش صفحه ستون را  هایکنترل

 ضخامت ورق صفحه ستون .1

 هاجوشکنترل هندسی  .2

 هاجوشکنترل تنش  .3

 سرتاسری هایتسمهو هاکنندهکنترل ابعاد سخت  .4

 هابولتدر کشش و برش کنترل  .5

 (در حالت طراحی بر اساس تنش مجاز)کنترل بیشینه تنش قائم زیر صفحه ستون .6

 .(طراحی بر اساس حاالت حدیدر )کنترل ظرفیت صفحه ستون تحت اندرکنش بارها  .7

  حه ستون،  از گوشه سمت راست پایین پنجره صف توانیدمیفحه ستون طراحی شده صبرای مشاهده نقشه

 .دکمه نمایش نقشه را کلیک کنید

  

 
 : نقشه صفحه ستون18-6-2 تصویر

  بعد  د تادکمه دفترچه محاسبات را کلیک کنی توانیدمیصفحه ستون برای مشاهده دفترچه محاسبات

 نرم افزار گزارشی از محاسبات انجام شده را نمایش دهد. ،از انتخاب موارد مورد نظر
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رمز رنگ قد که خطاهای یتنظیم کن ایگونهه ستون باید تنظیمات هندسی و طراحی را به برای طراحی یک صفح

کلیک  ل راسپس دکمه قبوبر طرف شده و به رنگ سبز تبدیل شوند.  ،نمایش داده شده در قسمت پایین پنجره

 ه ستون ذخیره شود. کنید تا صفح

 تصاص دهید. پروژه را با استفاده از فرآیندی مشابه آنچه گفته شد طراحی کرده و اخ هایستونمابقی صفحه 
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 : طراحی اتصاالت تیر به ستونپنجمگام  2.7
در نامه انتخابی یینآنگار به صورت هوشمندانه، انواع اتصاالت تیر به ستون را بر اساس نوع افزار سازهنرم

افزار را، در رمتواند روند محاسبات انجام شده توسط این نکند. کاربر میتنظیمات به صورت بهینه طراحی می

ن اتصاالت، با در اختیار داشته باشد. ای Microsoft Wordافزار قالب دفترچه محاسبات قابل ویرایش در نرم

نامه یین(، به ترتیب بر اساس آLRFDدی )( و یا حالت حASDتوجه به انتخاب کاربر به صورت تنش مجاز )

ر به طراحی بر افزار، قادباشند. همچنین نرمقابل طراحی می 92و  87مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 

االت باشد. انواع اتصنیز می LRFDو  ASDآمریکا  بر اساس هر دو روش  AISC-2010نامه اساس آیین

ر است که این گردد. قابل ذکبندی و طراحی میافزار تیپکاریر، توسط نرمپیچی و جوشی با توجه به تعریف 

ی از افراد در گیرد. بسیارافزار، تمامی حاالت حدی را که ممکن است اتصال به آن دچار شود؛ در نظر مینرم

یرند، در گمی طراحی، حاالت حدی گسیختگی برشی در فلز پایه، برش قالبی و لهیدگی در سوراخ پیچ را نادیده

ین موارد، توسط حالی که، در برخی موارد ممکن است کامالً کنترل کننده باشند و باعث خرابی گردند. تمامی ا

 باشد.افزار قابل کنترل مینرم

ای و غیر طراحی اتصاالت گیردار، بر اساس دو حالت لرزه:طراحی اتصاالت گیردار )صلب(

مبحث دهم  3-10ای اتصال، بر اساس بخش لرزه باشد. ضوابط طراحیای قابل انجام میلرزه

شود. در این حالت، ، در نظر گرفته می92و همچنین آخرین ویرایش آن، سال  87ویرایش سال 

تواند، با توجه به نوع قاب خمشی )معمولی، متوسط و ویژه( و همچنین نوع طراحی کاربر می

(ASD  و یاLRFDروش محاسبه نیرو برای اتصال را انتخ ).اب نماید 

، در صورتی که 92باشد؛ مطابق آخرین ویرایش مبحث دهم سال  LRFDحالتی که طراحی به صورت 

(، uV( و مقاومت برشی مورد نیاز ) uMاتصال در قاب خمشی ویژه و یا متوسط باشد، مقاومت خمشی مورد نیاز )

های در محل prMای ناشی از لنگر خمشیضریبدار و اثرات لرزهبا در نظر گرفتن تعادل استاتیکی بارهای ثقلی 

گیرد و دفترچه افزار انجام میشود. این کار توسط نرمتعیین می 3-8-3-10تشکیل مفصل پالستیک مطابق بند 

حل شود. حالتی که اتصال در قاب خمشی معمولی باشد، ممحاسبات کامل آن، در اختیار کاربر قرار داده می

نگار نامه، توسط سازهآیین 2-7-3-10مورد نیاز، مطابق بند  uVو  باشد و تشکیل مفصل پالستیک در بر ستون می

 گردد.تعیین می

، در صورتی که اتصال در 87نامه مبحث دهم سال باشد؛ مطابق آیین ASDحالتی که طراحی به صورت 

شود و در طرح می 3-1-8-3-10لنگر خمشی و برش قابل انتظار مطابق بند قاب خمشی ویژه باشد، بر اساس 
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، مقدار کمینه دو حالت زیر در نظر گرفته 3-2-8-3-10صورتی که در قاب خمشی متوسط باشد، مطابق بند 

 شود:می

 شدگی مجددمربوط به سخت 1.1الف( مشابه الزامات قاب خمشی ویژه بدون منظور کردن ضریب 

 شی و نیروی برشی ایجاد شده در اثر ترکیب بار زلزله تشدید یافتهب( لنگر خم

-10یز، مطابق بند نکه قاب خمشی معمولی باشد دهد. در صورتیافزار، دفترچه محاسبات کامل آن را ارائه مینرم

 گردد.طرح می 1-10شود و بر اساس ضوابط بخش ، ضابطه خاصی برای آن در نظر گرفته نمی3-8-3

یج تحلیل گاهی ناشی از نتاای، اتصال بر اساس بیشینه لنگر و برش تکیهطراحی غیر لرزهدر حالت 

ETABS  وSAP2000 شود.طراحی می 

ایید شده تنگار، قابلیت طراحی و ارائه دفترچه محاسبات کامل انواع اتصاالت گیردار از پیش سازه

(PrequalifiedConnections:زیر را دارد ) 

دهد که الزم است تیرها به یکدیگر وصله شوند. فوالدی مواردی رخ میهای رای سازهب 8

 باشد:های زیر مینگار قادر به طراحی کامل انواع وصلهافزار سازهنرم

 چیسری و ورق)های( جان به صورت جوشی و یا پیهای باالسری و پایینهای با ورقوصله (1

 AISC Design( مطابق Flushشده ) ( به صورت ترازEnd plateهای با ورق انتهایی )وصله (2

Guide 16 

 AISC Design Guide( مطابق Extendedهای با ورق انتهایی به صورت گسترده )وصله (3

16 

های خمشی، اببرای انواع ق LRFDو یا  ASDای، بر اساس دو روش های و لرزوصله تیرها به صورت غیر لرزه

، معیار SAP2000و یا  ETABSای، نیروهای بدست آمده از تحلیل باشد. در حالت غیر لرزهقابل طراحی می

مبحث  3-2-1-8-3-10، نیروهای طراحی بر اساس بند ASDای به روش گیرند. در حالت لرزهطراحی قرار می

توسط  ،92مبحث دهم ویرایش  4-5-3-10، مطابق بند LRFD، و در صورت استفاده از روش 87دهم ویرایش 

-نیروها را ارائه می نگار برای تمامی حاالت، ریز دفترچه محاسبات برای محاسبهشوند. سازهمی افزار محاسبهنرم

 دهد.

ه ممکن افزار این است که، برای هر نوع اتصال تمامی حاالت حدی شکستی را کمزیت مهم این نرم

 دهد.گیرد و دفترچه محاسبات کامل آن را ارائه میاست رخ دهد؛ در نظر می
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طراحی اتصاالت مفصلی با توجه به انتخاب کاربر، بر اساس بیشینه : صاالت مفصلیطراحی ات

بارهای تحلیل سازه، ظرفیت خمشی تیر، ظرفیت برشی تیر و یا  نیروهای وارده ناشی از ترکیب

گاهی در باشد. در این قسمت بازیابی بیشینه نیروهای تکیهپذیر میها، امکانکمینه یا بیشینه آن

گیرد. برای هر تیپ مقطع صورت می SAP2000و  ETABSده، بر اساس نتایج تحلیل اتصال سا

تواند اتصال ساده پروژه را بر اساس نتایج تحلیل و یا تمام ظرفیت طراحی بنابراین، کاربر می

 نماید.

شامل باشد؛ یمنگار قادر به طراحی و ارائه دفترچه محاسبات کامل آن ای که سازهانواع اتصاالت ساده

 موارد زیر و ترکیب آنهاست:

 اتصال نبشی جان (1

 اتصال ورق جان (2

 اتصال نبشی نشیمن (3

 کنندهاتصال نشیمن با سخت (4

 افزار در این بخش عبارت است از:از امکانات نرمبرخی  

راز شده و تهای انتهایی های طولی، ورقکنترل و طراحی اتصاالت تیر به ستون مستقیم و درختی )ورق -

 های انتهایی گسترده( ورق

ر( که به دلیل ترین اتصاالت پیچ و مهره در ایران اتصاالت درختی است )اتصال تیر به تییکی از متداول

ت وصله تیر طراحی اتصاالهای فلزی صنعتی و مسکونی دارد. در سهولت نصب، کاربرد فراوانی در ساخت سازه

 ارت است از:افزار عبها نرم)اتصال درختی(، برخی از قابلیت

های ده و ورقشاز های انتهایی ترهای طولی، ورقکنترل و طراحی اتصاالت وصله تیر به تیر )درختی( با ورق-

 انتهایی گسترده

 )چانتخاب نوع اتصال وصله به المانهای سازه بصورت مستقل )جوش در کارخانه، جوش در محل و پی-

 در محل وصله 10محاسبات نیرو بر اساس ضوابط لرزه ای مبحث -

 های تقویتی داخلی در اتصاالت وصلهامکان استفاده از ورق-

 هاتهیه دفترچه محاسبات با ذکر دقیق جزئیات محاسبات و فرمول-
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 های طولیطراحی اتصاالت درختی و وصله تیر با ورق : 1-7-2تصویر 

 

 
 های انتهایی گسترده(طراحی اتصاالت درختی و وصله تیر بصورت فلنجی )ورق : 2-7-2تصویر 

 

 امکان طراحی اتصاالت پیچی به صورت اتکایی و اصطکاکی -

 ها جهت کنترل سطح مقطع موثرترین مسیر عبوری از پیچمحاسبه بحرانی -

 ASTMو  DINهای موجود در استانداردهای معمول مانند پشتیبانی پیچ -

 هاها و ورقکنش نیرویی بین پیچرعایت کلیه ضوابط موجود در آیین نامه برای کنترل اندر -
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 امکان ایجاد هرنوع چیدمان پیچ دلخواه بر روی قطعات اتصال دهنده توسط کاربر -

 هاتهیه دفترچه محاسبات با ذکر دقیق جزئیات محاسبات و فرمول -

 

طراحی اتوماتیک "جره تا پن برای طراحی اتصاالت تیر به ستون باید از منوی اصلی برنامه به ترتیب زیر اقدام کنید

 :باز شود "اتصاالت تیر به ستون

 روند طراحی اتصاالت تیر به ستون –اتصاالت 

 
 : پنجره طراحی اتوماتیک اتصاالت تیر به ستون3-7-2 تصویر

 

 (3-7-2 )تصویر . اجزای پنجره طراحی اتوماتیک اتصاالت تیر به ستونالف

ر، کنسولی و دار نوع اتصاالت مورد نظر برای طراحی )گی تواندمیقسمت ا.  با استفاده از این قسمت کاربر 

ن، مقطع ستون و طول را کنترل کند )بر اساس راستا، مقطع تیر، ابعاد و زاویه ستو هاآنمفصلی( و نحوه تیپ بندی 

 . شودمینمایش داده نیز هاآناکثر نیروهای طراحی در این قسمت تعداد اتصاالت تیپ شده برای طراحی و حدتیر(.

  و تعداد  ترجزئیبیشتری در تیپ بندی مورد استفاده قرار گیرند، تیپ بندی  هایگزینههر چه تعداد

 تشکیل شده بیشتر خواهد بود.  هایتیپ
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دی و انتخاب یپ بندر این قسمت سازه نگار با توجه به تنظیمات صورت گرفته توسط کاربر در قسمت ت. 2قسمت 

رد هر یک از سازه نگار در مو. دهدمیاتصاالت تیر به ستون را گروه بندی کرده و نمایش  هایگرهاتصاالت، 

 . دهدمیرش را نشان هر تیپ، مقطع تیر، مقطع ستون، مقادیر بیشینه لنگر و ب هایگرهاطالعاتی نظیر تعداد  هاتیپ

 

)قسمت  نظر به همراه اتصال دهنده مورد (2)قسمت  انتخاب شدهگره تیپ . این قسمت پیش نمایشی از 3قسمت 

سمت چپ  تشکیل شده را از هایگرهبه این معنی که در صورتی که کاربر یکی از تیپ . دهدمیرا نشان  (4

ه نگار پیش انتخاب کند و بعد از آن یکی از اتصاالت طراحی شده را از سمت راست پنجره انتخاب کند، ساز

. در صورتی که دهدمییشی از اتصال انتخاب شده را که بر گره مورد نظر اعمال شده است به کاربر نشان نما

در غیر این  انجام شده بر روی اتصال بدون اشکال باشد، اجزای اتصال به رنگ سبز خواهند بود و هایکنترل

( نمایش 6قسمت نیز در پایین پنجره )اتصال مورد نظر  هایپیامخطاها و صورت به رنگ قرمز دیده خواهند شد. 

 . شوندمیداده 

  اده شده را دسه بعدی نرم افزار، اتصال نمایش  هایمحیطهمانند سایر  تواندمیدر این قسمت کاربر

 بچرخاند و یا بزرگنمایی کند. 
 

 . دهدمیمایششده را به کاربر ن موجود: این قسمت لیستی از اتصاالت طراحی هایدهندهلیست اتصال . 4قسمت 

ه و در این قسمت دستورات مربوط به طراحی اتصال جدید، اختصاص و لغو اتصاالت طراحی شد. 5قسمت 

در ادامه ک که شرح مختصری از نحوه عملکرد هر ی اندگرفتهتنظیمات مربوط به اتصاالت تیر به ستون قرار 

 خواهیم کرد.ارائه  6توضیحات قسمت 

. در صورتی شودمیهای مربوط به طراحی اتصاالت تیر به ستون نمایش داده در این قسمت خطاها و پیام. 6قسمت 

های اتصاالت طراحی تیر به ستون را انتخاب کنیم و سپس یکی از تیپهای گرههای تیپیکی از  2که از قسمت 

دهد ت اختصاص مینتخابی به صورت موقانتخاب کنیم، سازه نگار اتصال مورد نظر را به گره ا 4شده را از قسمت 

 .دهدمیهای احتمالی را در این قسمت نشان و خطاها و پیام

این دستور با استفاده از تنظیمات اتصاالت تیر به ستون اقدام به طراحی خودکار انتخاب شده: هایگرهطراحی 

خودکار اتصال مورد نظر شود، اتصال . در صورتی که سازه نگار موفق به طراحی کندمیانتخاب شده  هایگره

موجود اضافه  هایدهندهبه لیست اتصال سپس و  دهدمیرا به طور خودکار به گره مورد نظر اختصاص  جدید
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تغییر دهید در پایین همین قسمت  "تنظیمات"طریق دکمه ز ادر غیر این صورت باید تنظیمات اتصال را . کندمی

 و دوباره اقدام به طراحی خودکار کنید. 

  موجود را  فعال باشد، سازه نگار ابتدا اتصاالت "جستجو در اتصاالت موجود"در صورتی که گزینه

 . کندمیاقدام به طراحی اتصال جدید  سپس بررسی کرده و اگر اتصال مناسبی یافت نشود

 با نام شوندمی اتصاالتی که با استفاده از این دستور طراحی ،BCCon_Auto# صال ات"در لیست

 شماره اتصال است. #. عالمت شوندمیاضافه  "های موجوددهنده

 . کندمیبا استفاده از این دکمه کاربر به پنجره تنظیمات اتصاالت تیر به ستون دسترسی پیدا  تنظیمات:ب. 

 
 : پنجره تنظیمات اتصاالت تیر به ستون4-7-2 تصویر

 

های ترسی به قسمتاین پنجره در واقع همان پنجره تنظیمات سازه نگار است؛ با این تفاوت که این پنجره فقط دس

حی اتصاالت های این قسمت به نوعی بر طراهر یک از بخش .سازدمیمربوط به اتصاالت تیر به ستون را ممکن 

 شود:میهای زیر قسمتتنظیمات شامل این تیر به ستون موثر است. 

 تنظیمات کلی"ن قسمت دارای دو زیر مجموعه است. درایها: پیچ تنظیمات کنترل و طراحی" 

ها قرار های اجرایی پیچها و فاصلهکاری ورق، نحوه برشسوراخ کاریهای مربوط به نحوه گزینه

فی مربوط به اجزای اضا هایگزینه، (5-7-2 )تصویر "تنظیمات طراحی"گرفته است. در قسمت 

 ها و استانداردهای مورد استفاده پیچ قرار دارد. ها، تعداد و فواصل پیچپیچ
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 هاپیچ: تنظیمات طراحی 5-7-2تصویر 

  یتنظیمات کل"تنظیمات اتصاالت تیر به ستون: این قسمت شامل چهار زیر مجموعه است. در" 

 ند. ین محل تشکیل مفصل پالستیک قرار دارهای مربوطه به برخی فواصل اجرایی و همچنگزینه

، ترکیب هادهندههای مختلفی نظیر سایزهای مجاز اتصال گزینه "تنظیمات طراحی"در 

 مده است.آ 6-7-2 های تکیه گاهی قرار دارد که در تصویرهای برشی و استفاده از ورقدهندهاتصال

 

 
 : تنظیمات طراحی اتصاالت تیر به ستون6-7-2تصویر 
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، نحوه محاسبه نیروهای طراحی برای اتصاالت خمشی، مفصلی و کنسولی "تنظیمات نیروهای طراحی"در قسمت 

 . شودمیانتخاب و تنظیم 

 
 : تنظیمات نیروهای طراحی اتصاالت تیر به ستون7-7-2 تصویر

خود را برای  ستوناجزای مورد نظر اتصال تیر به  تواندمیدر قسمت طراحی با اتصاالت درختی و پیچی، کاربر 

 ست.اهمچنین طراحی با روش اتصال درختی نیز در همین پنجره قابل تعیین طراحی پیچی انتخاب کند. 

 
 : تنظیمات طراحی با اتصاالت درختی و پیچی8-7-2 تصویر

 

  زیر موجود است: هایگزینهدر قسمت تنظیمات کلی : هاوصلهتنظیمات کنترل و طراحی 

 پالستیک مقطع به عنوان ممان وصلهدر نظر گرفتن لنگر  -

 حداقل فاصله آزاد مورد نیاز برای جوشکاری -

 ست.انشان داده شده  10-7-2و  9-7-2 این قسمت در تصاویر هایبخشتنظیمات موجود در سایر 
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 هاوصله: تنظیمات طراحی 9-7-2 تصویر

 

 
 هاوصلههای طولی تنظیمات طراحی ورق: 10-7-2 تصویر

  رت بر جوشکاری های مربوط به فاصله مونتاژ تیرها و نحوه نظاسازه: در این قسمت گزینهتنظیمات کلی

 بر اتصاالت تیر به ستون موثر هستند. ،در کارخانه و محل نصب

ان داده نش 11-7-2 ای از تنظیمات کلی سازه است در تصویری که زیر مجموعهاقسمت تنظیمات لرزه

 شده است.
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 ی سازها تنظیمات لرزه: 11-7-2 تصویر

 ت مشخصات مصالح: این قسمت از تنظیمات به نوع و مقاومت فوالد مصرفی در سازه و اتصاال

 اختصاص دارد. 

 

برای اختصاص دادن یکی از اتصاالت طراحی شده به تیپ گره انتخابی خود  توانیدمیاز این دستور  اختصاص:

انتخابی با خطا همراه باشد، سازه  هایگرهبرای اختصاص به تیپ در صورتی که اتصال مورد نظر استفاده کنید. 

. همچنین در کنار تیپ دهدمیو خطاهای مربوطه را در پایین پنجره نشان  دهدمینگار عمل اختصاص را انجام 

 . دهدمیگره عالمت ضربدر قرمز رنگ نشان 

 انتخابی استفاده کنید.  هایگرهبرای لغو اختصاص اتصال از  توانیدمیاز این دستور  لغو اختصاص:

 ت اختصاص در صورتی که بخواهید یک اتصال جدید را به تیپ گره خاصی که از قبل اتصال داشته اس

 . دهید، ابتدا باید عمل لغو اختصاص را انجام دهید و سپس اتصال جدید را اختصاص دهید

از این گزینه برای طراحی دستی یک اتصال جدید و اختصاص آن به تیپ گره  اتصال جدید و اختصاص:

به تا کاربر اجزای اتصال جدید را  شودمیاتصال دهنده باز با اجرای این دستور پنجره . شودمیانتخابی استفاده 

 . (12-7-2 )تصویر سازه نگار معرفی کند

 ل زمانی از استفاده از طراحی دستی نسبت به طراحی خودکار زمان بیشتری نیاز دارد؛ به همین دلی

جدد که طراحی خودکار توسط سازه نگار حتی با تنظیم م کنیممیطراحی دستی اتصال استفاده 

 تنظیمات موفقیت آمیز نباشد. 
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 ها: پنجره اتصال دهنده12-7-2تصویر 

 

 العملعکسهای متفاوتی از ، نسبت"نسبت واکنش تکیه گاهی"های توان با استفاده از گزینهمی 

ل کردن گزینه گاهی را به اتصال دهنده جان و اتصال دهنده بال پایین اختصاص داد و یا با فعاتکیه

 ، نیرو را به صورت مساوی تقسیم کنید."گاهیهای واکنش تکیهتقسیم یکنواخت نسبت"

 شود یبانی نمیتوسط سازه نگار پشت ،های ممکن انتخابی در این پنجرهل ذکر است که برخی از حالتقاب

ه و زدن دکم ها توسط کاربرو در صورت انتخاب این حالتها وجود ندارد امکان طراحی آنو 

 دهد.پیغام خطا نمایش میبرنامه ،"قبول"

 

 باز شود. "طراحی اتصال"های مورد نظر دکمه قبول را کلیک کنید تا پنجره بعد از انتخاب اتصال دهنده

 
 : پنجره طراحی اتصال تیر به ستون13-7-2 تصویر
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 (13-7-2)تصویر  ج. اجزای پنجره طراحی اتصال تیر به ستون

 رحله قبلی، اجزای این پنجره ممکن است با توجه به اجزای انتخابی برای اتصال تیر به ستون در م

یم، در پنجره برای مثال اگر برای اتصال دهنده جان به جای ورق از نبشی استفاده کنمتفاوت باشد. 

 خواهد شد.جان مشخصات نبشی جایگزین مشخصات ورق  ،طراحی اتصال تیر به ستون

 در این قسمت نمایش سه بعدی اتصال تیر به ستون قابل مشاهده است.: 1قسمت 

نمایش سه بعدی به  ،تیر به ستون قرار گرفته است. با تغییر این تنظیمات تنظیمات اتصال: در این قسمت 2قسمت 

تنظیمات این . شوندمیین پنجره نمایش داده یها و خطاهای احتمالی در قسمت پاو پیام شودمیسرعت بهنگام 

 عبارتند از:

 در شرایط  توانمیدر تیپ مورد نظر اتصال را های قرار گرفته ها: در این قسمت تمام گرهپیمایش گره

 کرد.و مشاهده بررسی مدل واقعی 

  شودمیو ابعاد ستون نشان داده  پروفیلستون: در این قسمت . 

 شاهده تکیه گاهی در محل گره مورد نظر قابل م هایواکنشتکیه گاهی: در این قسمت  هایواکنش

از پیمایش  توانیدمیاین تیپ  هایگرهتکیه گاهی در سایر  هایواکنشتوانید برای مشاهده میاست. 

 استفاده کنید.  هاگره

  شودمیتیر: در این قسمت پروفیل و ابعاد تیر نشان داده . 

 ات مفصل پالستیک را تنظیم نمود.مشخصات مفصل پالستیک: در این قسمت می توان مشخص 

  عبیه شده است.تاتصال درختی: این قسمت برای طراحی اتصال تیر به ستون با استفاده از اتصال درختی 

تصال ویرایش ا"، پنجره "ویرایش اتصال"با فعال کردن گزینه مورد نظر و کلیک بر روی دکمه 

 ؛ این پنجره در قسمت مربوط به اتصال درختی بررسی خواهد شد. شودمیباز  "وصله

  :(15-7-2)تصویر و امکانات موجود در این قسمت عبارتند از هاگزینهورق جان: 

 افه کرد. ورق اض ،طرف جان توان در یک یا هر دومیتعداد ورق: با استفاده از این گزینه  -

 طول، عرض و ضخامت ورقابعاد ورق:  -

 ستونروی بعد جوش  -

ر صورت داز اتصال توسط جوش یا پیچ استفاده کرد.  توانمیاتصال به تیر: در این قسمت  -

ن دکمه ایتعیین کنید. "..."باید مشخصات پیچ را از طریق دکمه ،فعال کردن گزینه پیچی

 . شودمیبررسی که در ادامه  ،(16-7-2کند )تصویر را باز می "ویرایش پیچ"پنجره 

 تکیه گاهینسبت واکنش  -

  :(14-7-2 )تصویرو امکانات موجود در این قسمت عبارتند از هاگزینهورق زیر سری: 
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 ابعاد ورق: طول، عرض و ضخامت -

 (LpBطول جوش نشده ورق زیر سری) -

 اتصال به تیر: این قسمت مشابه ورق جان است.  -

  مشابه با ورق زیر سری است.  تقریباًآن  هایگزینهورق باال سری: تمام 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ها با تغییر . این پیامدهدمیهای عملیات طراحی ستون را نمایش در این قسمت سازه نگار خطاها و پیام: 3قسمت 

 . شوندمیتنظیمات توسط کاربر، بهنگام 

 .اندگرفته، دستورهای زیر قرار پنجرهقسمت این در : 4قسمت 

 .شودمینمایش نقشه: با کلیک بر روی این دستور نقشه اتصال طراحی شده نمایش داده 

شود و پس از انتخاب اجزای مورد نظر نمایش گزارش: با اجرای این دستور پنجره گزارش اتصاالت باز می

 . دهدمیگزارش، سازه نگار گزارش اتصال را نمایش 

 تواندمیو کاربر  شودمی( دوباره باز 12-7-2ها )تصویر ها: با استفاده از این دکمه پنجره اتصال دهندهاتصال دهنده

 اجزای اتصال را تغییر دهید.

 .شودمیباز ( 4-7-2)تصویر تنظیمات: با کلیک بر روی این گزینه، پنجره تنظیمات اتصاالت تیر به ستون 

طراحی اتصال: این دستور اتصال را با استفاده از تعاریف انجام شده توسط کاربر در همین پنجره و پنجره تنظیمات 

 . کندمیاتصاالت تیر به ستون، دوباره به صورت خودکار طراحی 

 

 : ورق زیر سری14-7-2تصویر  : مشخصات ورق جان15-7-2تصویر 
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  ها و خطاهای گزارشتغییر دهید که پیام ایگونهپنجره طراحی اتصال را باید به  هایگزینهتنظیمات و 

توان دکمه شده برطرف شوند؛ در این حالت عملیات طراحی اتصال با موفقیت انجام شده است و می

 قبول را کلیک کنید تا سازه نگار اتصال را ذخیره کند و به تیپ گره مورد نظر اختصاص دهد. 

  ی به راهنما هاآنبرای آگاهی از متن خطاهای نمایش داده شده در این قسمت و روش برطرف کردن

 جامع سازه نگار مراجعه کنید. 

 

 "ویرایش پیچ"پنجره د. 
های مورد استفاده در صورت استفاده از اتصال دهنده پیچ در هر یک از اجزای اتصال، برای تعیین مشخصات پیچ

هر یک از  "تیر اتصال به"در قسمت  "..."این پنجره با کلیک بر روی دکمه  باید از این پنجره استفاده کنید.

تصال دهنده پیچ ااز  ،برای اتصال ورق زیر سری به تیر 16-7-2 در تصویر. شودمیاجزای اتصال تیر به ستون باز 

 استفاده شده است.

 
 : پنجره ویرایش پیچ16-7-2 تصویر
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 (16-7-2 )تصویر پنجره ویرایش پیچاجزای 

در سمت چپ این پنجره اتصال تیر به ستون قابل مشاهده است. و ها پیچدر این قسمت نمایش سه بعدی  :1قسمت 

 تعبیه شده است. Yو خطی در جهت  Xبه صورت گروهی، تکی، خطی در جهت  هاپیچابزاری برای انتخاب 

قابل تعریف است. طول پیچ و قطر، شامل استاندارد پیچ هاپیچگروه در این قسمت مشخصات هندسی :2قسمت 

 ,ASTM A307, ASTM A325, ASTM A490استانداردهای پیچ موجود در این قسمت عبارتند از 

DIN4014, DIN6914 برای انتخاب پیچ مورد نظر باید ابتدا استاندارد، سپس قطر و در نهایت طول پیچ مورد .

 نظر را انتخاب کنید. 

در سمت راست ها را تعریف کنید. گیری پیچرموقعیت قرا توانیدمی: با استفاده از امکانات این قسمت 3قسمت 

ها قرار دارد. بعد از وارد کردن این هر یک از پیچ Yو  Xاین قسمت دو جعبه متنی برای وارد کردن مختصات 

 را کلیک کنید تا پیچ در موقعیت وارد شده اضافه شود.  "اضافه"باید دکمه  مؤلفهدو 

  ان نش 17-7-2 شکلدر اتصال دهنده  هایورقبرای ( 0,0)نقطه این دستگاه مختصاتمبدأموقعیت

 داده شده است.

 
 هادستگاه مختصات پیچ مبدأ: 17-7-2 تصویر

ها ه کردن پیچبه جای اضاف توانیدمیدر صورتی که قصد اضافه کردن یک گروه پیچ با چیدمان منظم را دارید، 

ا کلیک بر روی بتعریف کنید.  "چینش منظم"به صورت تک تک، گروه پیچ مورد نظر خود را با استفاده از ابزار 

 . شودمیباز (18-7-2 )تصویر "سیستم بولتایجاد "این دکمه پنجره 

 
 : پنجره تعریف چیدمان منظم18-7-2تصویر 

 نید.کهای منظم و قطری تعریف گروه توانیدمیدر باالی پنجره  "هابولتچینش "با استفاده از گزینه 
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 ها را معرفی کند. اجزای اضافی پیچ تواندمی: در این قسمت کاربر 4قسمت 

 ها آماده شده است.و خطاهای احتمالی مربوط به تعریف پیچ هاپیام: این قسمت از پنجره برای نمایش 5قسمت 

 

 ه. طراحی اتصال درختی

ده از وصله استفا"، گزینه "اتصال درختی"اتصال و در قسمت اتصال درختی باید در پنجره طراحیبرای طراحی 

باز  "ش اتصال وصلهویرای"را کلیک کنید تا پنجره  "ویرایش اتصال"را فعال کنید و بعد از آن دکمه  "تیر به تیر

 شود.

 (19-7-2 اجزای پنجره ویرایش اتصال وصله )تصویر

 
 پنجره ویرایش اتصال وصله :19-7-2 تصویر

 

 .شودمی: در این قسمت نمایش سه بعدی اتصال نشان داده 1قسمت 

مختلف آن عبارتند  هایبخش.اندگرفته: در این قسمت مشخصات اتصال و امکانات ویرایشی اتصال قرار 2قسمت 

 از:
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  :ی ، ورق ها"رق های طولیو"در این قسمت می توان نوع اتصال را در سه حالت مشخصات کلی

های مهم در این گزینهاز دیگر انتهایی )ورق تراز شده( و ورق های انتهایی )ورق گسترده( تغییر داد.

 مت تیر()فاصله بین دو قس و دیگری طول درز انقطاع (تیر )طول قسمت درختی قسمت فاصله اتصال

 هستند.

 نیروهای وارد بر اتصال 

  بال پایین  هایهایورقدهندهدر این قسمت ابعاد و اتصال )بال(:  2طولی راستای  هایورقمشخصات

تند. برای تعریف دو گزینه پیچ و جوش قابل انتخاب هس هادهندهبرای اتصال و باال قابل تعریف هستند. 

ده است. در این قسمت تعبیه ش "طولی هایورقاجرای متقارن "طولی، گزینه  هایورقیکسان ابعاد 

ل اجرای متقارن اتصا"بال از گزینه  هایدهندهبرای تعریف یکسان اتصال  توانمیهمچنین 

ه کاربر باین امکان را  "به صورت ضربدری هادهندهاجرای اتصال "گزینه استفاده کرد. "هادهنده

 کند. باال و پایین استفاده هایورقرا به صورت معکوس در دو جهت  هادهندهکه اتصال  دهدمی

  های ندهتعداد، ابعاد و اتصال ده توانمیدر این قسمت )جان(:  3طولی راستای  هایورقمشخصات

یف یکسان نیز برای تعر "هااجرای متقارن اتصال دهنده"گزینه وصله جان را تعریف کرد.  هایورق

 در دو طرف جان موجود است. هادهندهاتصال 

  هایورق : در صورتی که کاربر تمایل به استفاده از(20-7-2 )تصویر داخلی بال هایورقمشخصات 

عد از آن باید برا فعال کند.  "داخلی بال هایورق"داخلی بال داشته باشد، باید در این قسمت گزینه 

 ها و بعد جوش مورد نیاز را تعریف کند. ابعاد ورق

 
 : ورق داخلی بال20-7-2 تصویر

 .دهدمیها و خطاهای مربوط به طراحی اتصال درختی را نمایش : در این قسمت سازه نگار پیام3قسمت 

طراحی  : در این قسمت دستورهای نمایش نقشه، نمایش گزارش، تنظیمات مربوط به اتصال و دستور4قسمت 

 .اندشدههای قبلی شرح داده که در پنجره اندگرفتهاتصال قرار 
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 نقشه سه بعدی اتصال تیر به ستون: 21-7-2تصویر 

و تنظیمات مورد نیاز برای طراحی اتصاالت  هاپنجرهحال که با  . جمع بندی طراحی اتصاالت تیر به ستون:و

که از روش کلی زیر برای طراحی تمامی اتصاالت پروژه خود استفاده  شودمی، پیشنهاد ایدشدهتیر به ستون آشنا 

 کنید:

از "ت تیر به ستونروند طراحی اتصاال". استفاده از روند طراحی خودکار اتصاالت تیر به ستون از طریق گزینه 1

 (3-7-2پنجره طراحی اتوماتیک اتصاالت تیر به ستون )تصویر نگار منوی اتصاالت سازه 

االی پنجره. این بموجود در  هایهای مناسب برای اتصاالت تیر به ستون پروژه با استفاده از گزینه. تشکیل تیپ2

ر هر تیپ نیز باید دقرار گرفته  هایگرهتیپ بندی باید تا حد ممکن با مسائل اجرایی و طراحی منطبق باشد. تعداد 

ین حالت از یک سو ااتصاالت نه خیلی زیاد و نه خیلی کم باشد. در  هایتیپمتعادل باشد؛ به این معنی که تعداد 

اتصاالت  هایتیپو از سوی دیگر تعداد  شودمی( جلوگیری Over Designد نیاز )بیش از ح هایطراحیاز 

 محدود خواهد شد.

-7-2تا 4-7-2. اعمال تنظیمات مناسب برای طراحی خودکار اتصاالت از طریق پنجره تنظیمات )تصویرهای 3

ار کاربر قرار . سازه نگار تنظیمات متنوعی برای اطمینان از حصول بهترین نتایج طراحی خودکار در اختی(11

 . کندمیمجدد تنظیمات بهبود پیدا بررسی با  ،در بسیاری از اوقات نتایج طراحی خودکار. دهدمی

ر این حالت د ."ی انتخاب شدهطراحی گره ها"اتصاالت با استفاده از گزینه  هایهایگرهتیپطراحی خودکار . 4

 هر می شود. ها با موفقیت طراحی شده است عالمت تایید )تیک سبز رنگ( ظاهایی که اتصاالت آندر کنار تیپ

. بررسی، ویرایش و اصالح نتایج طراحی خودکار با استفاده از طراحی دستی )ایجاد یا تغییر اتصال جدید(. در 5

اتصال جدید و "که طراحی خودکار موفقیت آمیز نبوده است از طریق دستور  هاییتیپاین مرحله برای 

. همچنین در صورتی که اتصال طراحی شده (13-7-2 )تصویر به صورت دستی اتصال طراحی کنید "اختصاص
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یش به ویرا "تغییر اتصال"از طریق گزینه  توانیدمیبه صورت خودکار به طور کامل با انتظارات شما منطبق نیست، 

 نقشه و گزارش طراحی انجام شده را نیز مشاهده کنید.  توانیدمیاز این طریق . (13-7-2 )تصویر آن بپردازید

عالمت تایید  تعریف شده هایگرههای که در کنار تمامی تیپ یابدمیطراحی اتصاالت تیر به ستون زمانی پایان 

 قرار گرفته باشد. 
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 مهاربندی: طراحی اتصاالت ششمگام  2.8
هاربند هم مرکز مقبل از شروع روند طراحی اتصاالت مهاربندی مطابق روند زیر باید محور مار بر تیر، ستون و 

 شوند. برای این کار مطابق زیر عمل می شود.

 را کلیک می  "اضافه"تیر را انتخاب کرده و گزینه  - انتخاب بر اساس نوع المان - منوی انتخاب

 کنیم.

مهاربند را هم مرکز  از طریق روند زیر محور مار بر تیر، ستون و تمامی تیرها انتخاب شده اند. حالدر این حالت 

 می کنیم.

 (وسط-وسط)–اختصاص نقطه انتهایی - المان های خطی -منوی اختصاص 

 
 تنظیم محور تیرها :الف-8-2تصویر 

 پس از اعمال تغییرات فوق، محورهای مار بر اعضا هم مرکز می شوند.

 
 نمایش محور مار بر اعضا :ب-7-2تصویر 
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روند طراحی "نجره پباید از منوی اصلی برنامه به ترتیب زیر اقدام کنید تا مهاربندی برای طراحی اتصاالت  حال

 :(1-8-2 )تصویر باز شود "اختصاص اتصاالت مهاربندیو 

 روند طراحی و اختصاص اتصاالت مهاربندی –اتصاالت 

 
 پنجره روند طراحی و اختصاص اتصاالت مهاربندی: 1-8-2 تصویر

 

 (:1-8-2)تصویر اجزای پنجره روند طراحی و اختصاص اتصاالت مهاربندیالف. 

به صورت پیش . کندمیسازه نگار مشخص در این قسمت کاربر نحوه محاسبه نیروی طراحی را برای .1قسمت 

از نیروهای به دست سازه نگارفعال نیستند و  "نیروهای کاربر"و  "ظرفیت مقطع"هیچکدام از گزینه های فرض 

اگر کاربر گزینه نیروهای کاربر را فعال کند و در این قسمت نیرویی وارد . کندمیاستفاده آمده از عملیات تحلیل 

کاربر و ظرفیت مقطع برای نیروی نیروهای وارده،  کند و یا گزینه ظرفیت مقطع را فعال کند، سازه نگار از بیشینه

 طراحی اتصال استفاده خواهد کرد. 
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مهاربندی را تعریف  هایگرهتیپ بندی  ،های موجودبا استفاده از گزینه تواندمیدر این قسمت کاربر  .2قسمت 

موجود در این تیپ بندی عبارتند از نوع مهاربند )همگرا یا واگرا(، محل گره )درون سازه یا روی  هایگزینهکند.

 و زاویه المان مهاربندی. هادهنده)تکی، ضربدری، هشتی و ...(، مقطع مهاربند، نوع اتصال  هاگرهپی(، نوع 

( به همراه اتصال دهنده مورد نظر )قسمت 6این قسمت پیش نمایشی از تیپ گره انتخاب شده )قسمت .3قسمت 

های تشکیل شده را از سمت چپ دهد. به این معنی که در صورتی که کاربر یکی از تیپ گره( را نشان می4

کند، سازه نگار پیش  انتخاب کند و بعد از آن یکی از اتصاالت طراحی شده را از سمت راست پنجره انتخاب

دهد. در صورتی که نمایشی از اتصال انتخاب شده را که بر گره مورد نظر اعمال شده است به کاربر نشان می

های انجام شده بر روی اتصال بدون اشکال باشد، اجزای اتصال به رنگ سبز خواهند بود و در غیر این کنترل

( نمایش 7های اتصال مورد نظر نیز در پایین پنجره )قسمت یامصورت به رنگ قرمز دیده خواهند شد. خطاها و پ

 شوند. داده می

 

 دهد. میربر نمایشهای موجود: این قسمت لیستی از اتصاالت طراحی شده را به کالیست اتصال دهنده .4قسمت 

و در این قسمت دستورات مربوط به طراحی اتصال جدید، اختصاص و لغو اتصاالت طراحی شده .5قسمت 

 کنیم:میز نحوه عملکرد هر یک ارائه اند که شرح مختصری اقرار گرفتهمهاربندی تنظیمات مربوط به اتصاالت 

اقدام به طراحی خودکار مهاربندی این دستور با استفاده از تنظیمات اتصاالت  های انتخاب شده:طراحی گره

راحی خودکار اتصال مورد نظر شود، اتصال کند. در صورتی که سازه نگار موفق به طهای انتخاب شده میگره

های موجود اضافه دهد و سپس به لیست اتصال دهندهجدید را به طور خودکار به گره مورد نظر اختصاص می

در پایین همین قسمت تغییر دهید  "تنظیمات"کند. در غیر این صورت باید تنظیمات اتصال را از طریق دکمه می

 ودکار کنید. و دوباره اقدام به طراحی خ

  موجود را  فعال باشد، سازه نگار ابتدا اتصاالت "جستجو در اتصاالت موجود"در صورتی که گزینه

 کند. بررسی کرده و اگر اتصال مناسبی یافت نشود سپس اقدام به طراحی اتصال جدید می

 

این پنجره کند. با استفاده از این دکمه کاربر به پنجره تنظیمات اتصاالت مهاربندی دسترسی پیدا می تنظیمات:

 کنیم.است که شرح مختصری از هر یک ارائه می "تنظیمات طراحی"و  "تنظیمات کلی"دارای دو قسمت 

 ورق  برای تعیین شکل کلیاین قسمت موجود در هایگزینهبیشتر (: 2-8-2 تنظیمات کلی )تصویر

 ژه قرار دارند. در قسمت شکل پذیری سازه، دو گزینه معمولی و وی. گیرندمیاتصال مورد استفاده قرار 
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 : پنجره تنظیمات کلی طراحی اتصاالت مهاربندی2-8-2تصویر 

 وبل راسازه نگار به طور پیش فرض گزینه مربوط به محدود کردن ضخامت ورق به فاصله مقاطع د 

تباه طراحی با ضخامت اش هاییورق. این بدان منظور است که کاربر به صورت ناخودآگاه کندمیفعال 

 نکند. 

 (3-8-2 )تصویر تنظیمات طراحی 

 
 : تنظیمات طراحی اتصاالت مهاربندی3-8-2 تصویر

ختصاص یافته اقابل استفاده برای طراحی اتصاالت مهاربندی  هایضخامتدر پایین این بخش، قسمتی به انتخاب 

( و حداکثر که حداقل )کمینه دهدمیاین امکان را به کاربر  سازه نگار، "متغیرهای طراحی"است. در قسمت 

اده تواند با استفربر میکاهمچنین )بیشینه( مربوط به بعضی از ابعاد و فواصل مورد استفاده در طراحی را تعیین کند. 

طای متوالی مشخص خ متغیر را در هر دو سعی ومقدار برای هر یک از متغیرها، اختالف  "میزان تغییرات"از گزینه 

 کند. 
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توانید برای اختصاص دادن یکی از اتصاالت طراحی شده به تیپ گره انتخابی خود از این دستور می اختصاص:

های انتخابی با خطا همراه باشد، سازه استفاده کنید. در صورتی که اتصال مورد نظر برای اختصاص به تیپ گره

دهد. همچنین در کنار تیپ شان میدهد و خطاهای مربوطه را در پایین پنجره ننگار عمل اختصاص را انجام می

 دهد. گره عالمت ضربدر قرمز رنگ نشان می

 های انتخابی استفاده کنید. توانید برای لغو اختصاص اتصال از گرهاز این دستور می لغو اختصاص:

 ت اختصاص در صورتی که بخواهید یک اتصال جدید را به تیپ گره خاصی که از قبل اتصال داشته اس

 . دا باید عمل لغو اختصاص را انجام دهید و سپس اتصال جدید را اختصاص دهیددهید، ابت

 

 "مدیریت اتصاالت مهاربندی"با کلیک بر روی این گزینه پنجره : هادهندهحذف، اضافه و ویرایش اتصال 

 . (4-8-2 )تصویر شودمیباز 

 
 پنجره مدیریت اتصاالت مهاربندی :4-8-2 تصویر

کاربر . دهدمییش موجود را نما هایدهندهاتصال لیستی از در این پنجره سازه نگار بر اساس نوع گره انتخابی، 

تصاالت موجود را اتعریف کند و یا اتصال جدید یک با استفاده از ابزار موجود در این پنجره،  تواندمیهمچنین 

اضافه کردن اتصال  هایگزینهبا کلیک بر روی  .بدون استفاده را حذف کنددوباره سازی کند و یا اتصاالت 

باز ( 5-8-2 )تصویر"کنترل و طراحی اتصاالت مهاربندی"پنجره ،جدید، تغییر اتصال و یا دوباره سازی اتصال

 . شودمیاین پنجره در بخش بعدی به تفصیل شرح داده  شود.می
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مهاربندی، لیستی از  هایگرهفعال شده برای تیپ بندی  هایگزینهبا توجه به  سازه نگاردر این قسمت  :6قسمت 

 . دهدمینمایش به همراه مشخصات کامل هر تیپ تشکیل شده را  هایتیپ

و خطاهای مربوط به اتصاالت طراحی شده و یا اختصاص داده شده قابل مشاهده  هاپیامدر این قسمت :7قسمت 

 هستند. 
 

 مهاربندیب. پنجره کنترل و طراحی اتصاالت 

ی که طراحی . از آنجایکندمیفراهم این پنجره امکان طراحی و ویرایش اتصاالت مهاربندی را به صورت دستی 

ین پنجره فقط در مورد با استفاده از این پنجره به زمان بیشتری نسبت به طراحی خودکار نیاز دارد، بهتر است از ا

الت مطلوب ما نبوده است و یا نتیجه آن با ح هاآنطراحی  استفاده کنیم که طراحی خودکار قادر به هاییگره

 ندارد. مطابقت

 
 : پنجره کنترل و طراحی اتصاالت مهاربندی5-8-2 تصویر

 

 

 اجزای پنجره کنترل و طراحی اتصاالت مهاربندی

هندسه و طرح اتصال  تواندمیها در این قسمت تنظیمات مهاربندی قرار دارند که کاربر با استفاده از آن:1قسمت 

 مهاربندی را تغییر دهد. 
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. نوع اتصال قابل تغییر نیست و اندگرفتهدر این قسمت دو گزینه نام اتصال و نوع اتصال قرار مشخصات اتصال:

 توان نام پیش فرض اتصال را تغییر داد. میفقط 

 ررسی و پیمایش کرد. قرار گرفته در این تیپ را ب هایتوانگرهمیدر این قسمت  :هاگرهپیمایش 

حی و مشخصات نیروهای طراحی، تیر و ستون، اطالعات مربوط به نیروهای مورد استفاده برای طرا هایقسمتدر 

و فقط برای اطالع  . این اطالعات در این پنجره قابل تغییر نبودهشودمیتیر و ستون )در صورت وجود( نشان داده 

 . شودمیکاربر نمایش داده 

در این قسمت اطالعات مربوط به مهاربند قابل بررسی است. این قسمت ممکن است با توجه به نوع  اول:مهاربند 

برخی از پارامترهای مهاربند دوم و سوم نیز باشد.  هایبخش( دارای چندگانهگره مورد طراحی )تکی، ضربدری یا 

موجود در  هایگزینه6-8-2 در تصویرد. هستن تغییر دهد و فقط نمایشی تواندنمیموجود در این قسمت را کاربر 

 این قسمت نشان داده شده است. 

  مهاربند دوم در گره از نوع ضربدریب:  6-8-2تصویر 

 

 

 الف: مهاربند اول در گره از نوع تکی6-8-2تصویر 
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مشخصات مورد نظر برای ورق اتصال مهاربندی را وارد کند.  تواندمیدر این قسمت کاربر ورق اتصال:

های موجود در این قسمت با توجه به نوع گره مهاربندی )تکی، هشتی، تکی به تیر یا ضربدری( متفاوت گزینه

 . اندشدهنشان داده  7-8-2 این قسمت برای سه نوع گره تکی، ضربدری و هشتی در تصویر هایگزینههستند. 
 

 
 : قسمت ورق اتصال7-8-2 تصویر

  ثابت نگه  ها عالمت قفل وجود داردرا که در کنار آن هاییگزینهدر فرآیند طراحی تواندمیکاربر

ک کنید تا به در طراحی جلوگیری کند. برای این کار باید عالمت قفل را کلیها دارد و از تغییر آن

 عالمت قفل بسته تبدیل شود. 

 ها قابل تنظیم است. بعد جوش آنتقویتی و های مشخصات هندسی ورقدر این قسمت  ورق تقویتی لبه آزاد:

 در این قسمت مشخصات هندسی ورق تقویتی کمانش داخلی قابل تنظیم است.  ورق تقویتی کمانش داخلی:

 

نمایی و چرخش اتصال برای بررسی در این قسمت نمایش سه بعدی اتصال قرار دارد. امکان بزرگ:2قسمت 

رت آنی در سازه نگار تغییرات کاربر در قسمت تنظیمات اتصال را به صووجود دارد. در این بخش تر آن قیقد
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در زیر معنی هر . دهدمیو در صورت مردود بودن اتصال، رنگ اجزای اتصال را تغییر  دهدمیاین بخش نمایش 

 :ایمدادههای مورد استفاده در این بخش را شرح یک از رنگ

 اتصال قابل قبول است.رنگ سبز: 

 رنگ زرد: اتصال از نظر محاسباتی قابل قبول است ولی از نظر هندسی مردود است.

 تصال از نظر محاسباتی مردود است.رنگ قرمز: ا

 

و خطاهای به وجود آمده در طی فرآیند طراحی اتصال مهاربندی را  هاپیامدر این قسمت سازه نگار  :3قسمت 

و خطاهای این قسمت را بهنگام  هاپیغام، توسط کاربر اتصال هایگزینهبا تغییر  زمانهم. سازه نگار دهدمینشان 

موفقیت آمیز است که اجزای اتصال در قسمت نمایش سه  کامالًکند. طراحی اتصال مهاربندی زمانی سازی می

 ( به رنگ سبز نشان داده شوند و هیچ پیغام خطایی در پایین پنجره مشاهده نشود. 2بعدی )قسمت 

 

 :اندگرفته: در این قسمت دستورات زیر قرار 4قسمت 

تنظیم شده در  هایگزینهبه  با توجه ،با استفاده از این گزینه عملیات طراحی خودکار اتصال طراحی اتصال:

 . شودمیو همچنین تنظیمات مهاربندی واقع در قسمت تنظیمات همین بخش انجام  1قسمت 

( 3-8-2 و 2-8-2 )تصاویربه تنظیمات مربوط به مهاربندی  تواندمیبا استفاده از این دستور کاربر  تنظیمات:

 دسترسی پیدا کند. 

. کاربر با انتخاب شودمی( باز 8-8-2پنجره گزارش مهاربندها )تصویر  دستوربا استفاده از این نمایش گزارش:

 . (9-8-2 )تصویر گزارش اتصال مهاربندی را مشاهده کند تواندمیهای مورد نظر خود قسمت

 
 : پنجره گزارش مهاربندها8-8-2 تصویر



 
 

 80 نگارافزار سازهراهنمای نرم

 
 : گزارش مهاربندی9-8-2تصویر 
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 .شودمیباز ( 10-8-2 )تصویربا استفاده از این دستور پنجره نقشه اتصال مهاربندی  نمایش نقشه:

 

 
 : پنجره نقشه مهاربندی10-8-2 تصویر

 

راحی شده را طدر صورتی که اتصال مورد نظر قابل قبول است، دکمه قبول را کلیک کنید تا سازه نگار اتصال 

راحی خودکار طبرای تمامی اتصاالتی که از طریق روش ذخیره کند و پنجره طراحی اتصال مهاربندی بسته شود. 

د نظر خود را از طریق طراحی دستی و مراحل ذکر شده اتصال مور توانیدمیاید، به نتیجه مطلوبی دست نیافته

 طراحی کنید. 

 

  ه ستون بروند طراحی اتصاالت مهاربندی به طور کلی شباهت زیادی به روند طراحی اتصاالت تیر

ع بندی برای آگاهی بیشتر در مورد اتصاالت مهاربندی، بخش جم شودمیدارد؛ از این رو توصیه 

 د.از بخش طراحی اتصاالت تیر به ستون( نیز مطالعه شو "و"ستون )قسمت  اتصاالت تیر به
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 : چک کلی اتصاالت تیر به ستون و مهاربندیهفتمگام  2.9
ترل محاسبات کن"و  "کنترل محاسبات اتصال تیر به ستون"در این مرحله قصد داریم با استفاده از دستورهای 

ر محل دقیق خود ی شده تا این مرحله را از نظر هندسی و محاسباتی د، تمامی اتصاالت طراح"اتصاالت مهاربندی

 .اندگرفتهاین دستورها در منوی اتصاالت قرار در سازه بررسی کنیم. 

ت مورد نظر جویا که تایید کاربر را برای چک کلی اتصاال شودمیباز  ایپنجرهبا اجرای هر یک از این دستورها، 

 . شودمیکلی انجام  . با زدن دکمه قبول چکشودمی

دهد. رنگ سبز چک کلی از طریق رنگی کردن اتصاالت در مدل سه بعدی وضعیت اتصال را گزارش میدستور 

جام نشدن قرمز مشخص کننده مشکل محاسباتی و رنگ آبی به معنی ان قبول بودن اتصال است؛به معنی قابل 

 ده است. رنگ خاکستری نشان دهنده آن است که اتصالی به گره اختصاص داده نش. باشدمیکنترل محاسباتی 

ر سطر از این . با کلیک بر روی هشودمیدر پایین پنجره اصلی نرم افزار نیز گزارشی از چک کلی نشان داده 

رسی و ویرایش راتصاالت مربوطه را ب توانمی. به این ترتیب شوندمیمربوط به آن سطر انتخاب  هایگرهگزارش، 

 کرد. 

 
 : گزارش چک کلی اتصاالت تیر به ستون1-9-2تصویر 

 

 وژه، امکانها با توجه به نوع سقف اجرایی در پرپس از طراحی و ترسیم مهاربندها برای ترسیم ستون

تنظیمات طراحی شده در  ... وجود دارد. برای این کار مطابق روند ارائهتعویض تراز تیرها از باال به پایین، وسط و

تراز تیرها به صورت  تاثیر 4-9-2تا  2-9-2در تصاویر  توان خط تراز تیرها را تغییر داد.اتصاالت مهاربندها، می

 باال و پایین در مدل سازه و نقشه ها نشان داده شده است.
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 الف( تراز تیرها از پایین                                    ب( تراز تیرها از باال :2-9-2تصویر 

 تراز تیر از باال :3-9-2تصویر 

 

 تراز تیر از پایین :4-9-2تصویر 
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 سازه هاینقشه: ترسیم هشتمگام  2.10
افزار نرم محیط خود و مستقل ازهای سازه فلزی را در کلیه نقشه نگارسازهافزار کشی، نرمدر قسمت نقشه

AutoCAD ه دلخواه، بعدی از هر زاویصورت سهنماید. ترسیم نمای کامل سازه و جزئیات اتصاالت بهترسیم می

ریزی، ترسیم نمای های تیربندی آنها، ترسیم نمای مهاربندها، ترسیم پالنها و تیپها و مهاربندپالن موقعیت ستون

و پیچی، ترسیم  ها، ترسیم جزئیات اتصاالت تیر به ستون جوشی، ترسیم کلیه مقاطع المانها از چهار جانبستون

ئه لیستوفر دقیق ستون و اراجزئیات وصله تیرها، ترسیم جزئیات اتصاالت مهاربند، ترسیم جزئیات اتصاالت صفحه

افزار کشی نرمقسمت نقشهبندی اتوماتیک، بخشی از امکانات کل پروژه به همراه شاپ کل قطعات اتصال و شیت

 افزار کشی، ابزارهای ویرایش و ترسیم نقشه مانند محیط نرمباشد. در محیط قوی نقشهمی نگارسازه

AutoCADها را با فرمت ها، پالت تهیه نموده و یا فایل نقشهبندی نقشهتوان پس از شیتمهیا بوده و می.DWG  و

توان به ارائه می نگارسازهمود. از امکانات بسیار مهم دیگر در ذخیره ن AutoCADجهت استفاده در DXF.یا 

مایل دارند ، جهت آن دسته از کاربرانی که تTekla Structuresافزار خروجی سازه تحلیل و طراحی شده به نرم

 استخراج نمایند، نام برد. Teklaافزار های پروژه خود را از محیط نرمنقشه

بوده و کلیه  AutoCADمحیطی مستقل از  نگارسازهافزار نرم کشیه شد، محیط نقشههمانطور که قبال توضیح داد

باشد. لذا کاربران می AutoCADافزار بینی شده مشابه نرمابزارهای ترسیم و ویرایش که در این قسمت پیش

توانند از کلیه می دارند، AutoCADافزار به راحتی و بدون آموزش قبلی و فقط با اطالعاتی که از نرمنگارسازه

 استفاده نمایند.نگارسازهافزار نرم کشیمحیط نقشههای قابلیت

گیرد به شرح زیر هایی که در این قسمت به صورت اتوماتیک تولید و در اختیار کاربر قرار مینقشه

 باشد: می

 تیرریزیترسیم پالن موقعیت ستونها و مهاربندها، پالن موقعیت صفحه ستونها، پالنهای -

 ریزیتیپ بندی ستونها، تیرها و مهاربندها، تیپ بندی صفحه ستونها، تیپ بندی پالنهای تیر -

 های تیرریزیترسیم جهت تیرریزی و ترسیم ورق تقویت تیرها، ترسیم نوع اتصال تیر به ستون در پالن -

 ترسیم نمای ستونها از چهار جهت و ترسیم نمای مهاربندها -

 و انواع سقف ر، ستون، مهاربند، دیوارهای برشیترسیم مقاطع تی -

 امکان تعریف مقاطع دیوار برشی در شکلهای مختلف -

 امکان تعریف میلگردهای قائم و افقی در سفره های متعدد -

 امکان تعریف میلگردها و خاموتها در محدوده المان مرزی با خم های دلخواه -

 تونهای مدفون در بتن و خارج از آنقابلیت تنظیم محل ستون نسبت به دیوار، س -

 ترسیم مقطع، نماهای دیوار و پالن دیوارها -
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 ترسیم جزئیات اتصال دیوار به فونداسیون و سقف -

 
 نقشه دیوار برشی و جزئیات اتصال آن :1-10-2تصویر 

 

 ترسیم جزئیات کامل اتصاالت مهاربند، اتصاالت تیر به ستون و اتصاالت صفحه ستون -

 ت صفحه ستوننقشه شاپ اتصاالت مهاربند، نقشه شاپ اتصاالت تیر به ستون و نقشه شاپ اتصاال ترسیم -

 
 نقشه جزئیات اتصاالت درختی :2-10-2تصویر 

 

 امکان ترسیم سه بعدی اتصاالت و نمای کامل سازه از زاویه دلخواه -
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 بعدی اتصاالت درختینقشه سه :3-10-2تصویر 

 پروژه به همراه لیستوفر شاپ اتصاالتتهیه لیستوفر کامل  -

یت گرفتن پالت، ، افزودن جدول توضیحات نقشه و در نهانگارسازهافزار ها در داخل نرمترسیم و ویرایش نقشه -

 DXF. و DWG. با امکان ارسال خروجی به فرمت AutoCADمستقل از

 
 نقشه سه بعدی کامل پروژه :4-10-2تصویر 
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 نما و نقشه سه بعدی کامل پروژه :5-10-2صویر ت

   

 ها و سفارشی کردن عالئم نقشهامکان تنظیم کلیه جزئیات ترسیمی و یا تنظیم بالک -

 

 
 نقشه اتصاالت درختی :6-10-2تصویر 

 

 زمان محیط گرافیکی و نقشهامکان مقایسه هم -
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 بندی هوشمندشیت: 7-10-2تصویر 

 

شه پرداخت؛ ولی ابتدا تنظیمات نقشه کشی را بررسی و ویرایش کرد و سپس به تهیه نق توانهامینقشهبرای تهیه 

ها سی همگی آناز آنجایی که تنظیمات بسیاری برای نقشه کشی در سازه نگار پیش بینی و تهیه شده است و برر

ها اقدام یم نقشهبه ترس شود ابتدا با استفاده از تنظیمات پیش فرض سازه نگارگیر باشد، توصیه میوقت تواندمی

  خاصی وجود داشت، به تنظیمات مراجعه کنید. هایبخشکنید و در صورتی که نیاز به تغییرات در 

 

 منوی ترسیم

 .(8-10-2دارند )تصویر قرار در منوی ترسیم دستورهای مربوط به ترسیم نقشه 

 

 
 : منوی ترسیم8-10-2 تصویر
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 شودقابل ترسیم در سازه نگار باز می هاینقشهبا اجرای این دستور لیستی از انواع  نقشه...: هایبخشترسیم الف. 

ها را انتخاب آن توانهامیگزینهموجود در سمت چپ هر یک از  هایمربعبا کلیک بر روی  .(9-10-2 )تصویر

 تعبیه شده است.  هاگزینهو یا لغو انتخاب همه  هاگزینهبرای انتخاب همه  هاییدکمهکرد. در پایین پنجره 

ا این کار پنجره برا کلیک کنید تا عملیات ترسیم آغاز شود.  "قبول"مورد نظر، دکمه  هایگزینهبعد از انتخاب 

رسیم نقشه را پیشرفت مراحل ت تواندمی(؛ از طریق این پنجره کاربر 3-10-2شود )تصویر وضعیت ترسیم باز می

 مشاهده و بررسی کند.

، از وسط تراز ندیهای تیر، ستون و مهارببرای هم محور نمودن المانبه علت اینکه محل تراز تیرها نکته مهم: 

سیم ستون ها، قبل از تر همه نقشه های مورد نظر به جز نمای ستون ها انتخاب شده و ترسیم شوند.  شده است،

به طور مثال ند. طور مجزا ترسیم شوباید تعریف شود و ستون ها به  محل تراز تیرها با توجه به نوع سقف سازه

 عه شود.مراج 2.9تراز شوند. برای توضیحات بیشتر به  "وسط-باال"برای سقف کامپوزیت، تیرها باید از 

  یین پنجره این پنجره همچنین در پاشود. نمایش داده میکوچک نقشه ترسیم شده در یک پنجره جدید

 .(9-10-2)تصویر  ودشاصلی در سمت راست به نماهای فعال اضافه می

 

 
 : پنجره نقشه جدید9-10-2 تصویر

شوند. ر ظاهر میبا باز شدن پنجره مربوط به نقشه، ابزارهای ویرایش نقشه در سمت راست پنجره اصلی سازه نگا

 شباهت دارد. AutoCADنحوه کار با این ابزار به ابزار ویرایشی نرم افزار 
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 : پنجره وضعیت ترسیم10-10-2تصویر نقشهز هایی ابخش: پنجره ترسیم 11-10-2 تصویر

 

 ستفاده مواردی که در پروژه ما تعریف و ادر کنار (، 10-10-2 در پنجره وضعیت ترسیم )تصویر

. همچنین شودمییک عالمت ضربدر قرمز رنگ دیده  (در این پروژه )نظیر مقاطع نامنشوری اندنشده

ها را برای ( آن11-10-2 )تصویر "از نقشه هاییبخشترسیم "در کنار مواردی که کاربر در پنجره 

 . شودمیترسیم انتخاب نکرده است، یک عالمت قلم طوسی رنگ مشاهده 

 

 "پرونده"نوی ، در حالی که پنجره نقشه فعال است، از م DXFو یا  DWGبرای ذخیره سازی نقشه به صورت فایل 

 را کلیک کنید.  "ذخیره نقشه ..."گزینه 

 

  10-2)تصویر "های ترسیمانتخاب بخش"ت در لیس توانمیبه منظور ترسیم نقشه سه بعدی سازه-

ز حاالت زیر (، گزینه ترسیم سه بعدی سازه واقع در پایین این پنجره را فعال کرد و سپس یکی ا11

 مجموعه آن را انتخاب کرد. 
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 نقشه سه بعدی سازه: 12-10-2تصویر 

 

 

 ب. تنظیمات نقشه کشی

 ز کرد.با "ابزارها"برای بررسی تنظیمات نقشه کشی باید پنجره اصلی تنظیمات سازه نگار را از منوی 
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 : پنجره تنظیمات سازه نگار13-10-2تصویر 

در است. مختلف سازه  هایالمانمربوط به تنظیمات نقشه کشی  13-10-2قسمت مشخص شده در تصویر 

 ست. مشترک اها و هاشورها خط، هافونت،هاالیهمات مربوط بهنقشه کشی، تنظی هایقسمتبیشتر تنظیمات 
 

 
 ها: تنظیمات الیه14-10-2تصویر 



 
 

 نگارافزار سازهراهنمای نرم 93

 
 ها و هاشورها: تنظیمات خط15-10-2تصویر 

 
 ها: تنظیمات فونت16-10-2تصویر 

 نید.کبه راهنمای جامع سازه نگار مراجعه برای اطالعات بیشتر پیرامون جزئیات تنظیمات نقشه کشی 

 

 . تهیه لیستوفرهاج

دستور، سازه نگار  رای اینبا اجرا کلیک کنید.  "توفرهاترسیم لیس"گزینه  ،برای تهیه لیستوفرها از منوی ترسیم

ا نیز نظیر لیستوفرها ر. کندمیو ترسیم لیستوفرها را در محیط نقشه کشی آغاز  کندمییک پنجره جدید باز 

 ذخیره سازی کرد.  DXFو یا  DWGبه صورت فایل  توانهامینقشه

 Wordکه لیستوفرها به صورت فایل  شودمیهای قابل چاپ پیشنهاد برای استفاده از لیستوفرها به صورت گزارش

برای این منظور از  .شودمیتهیه شوند. به این ترتیب امکان ویرایش لیستوفر و تغییر ابعاد گزارش به آسانی فراهم 
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لیستوفر به صورت بعد از تعیین نام و آدرس فایل، را اجرا کنید.  "Wordفرها در ترسیم لیستو"منوی ترسیم، دستور 

)در صورتی که این نرم افزار از قبل بر روی رایانه شما  شودمیباز  MS Wordدر نرم افزار  18-10-2تصویر 

 نصب شده باشد(.

 

 
 در محیط سازه نگار ها: قسمتی از لیستوفر تهیه شده برای ستون17-10-2 تصویر

 

 
 word: قسمتی از لیستوفر تهیه شده به صورت فایل 18-10-2تصویر 

سمت نقشه کشی قبرای مشاهده و تغییر تنظیمات لیستوفرها پنجره اصلی تنظیمات سازه نگار را باز کنید و به 

 (.19-10-2لیستوفرها مراجعه کنید )تصویر 
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 : تنظیمات لیستوفرها19-10-2تصویر 

 

 و لیستوفر کادربندی نقشه .د

ی ترسیم استفاده واقع در منو "کادربندی"از دستور  توانمیتولید شده و لیستوفرهای  به منظور کادربندی نقشه

 توانمیپنجره  با استفاده از این(. 20-10-2)تصویر  شودمیپنجره کادربندی باز  ،با اجرای این دستورکرد. 

ر یک از هآیی ر برای آگاهی از کاهای مختلف نقشه را به صورت دلخواه چیدمان و یا کادربندی کرد. قسمت

م دستور ظاهر ها نگه داشت تا ناآنز گر ماوس را بر روی هر یک انشانتوانمیموجود در این پنجره،  هایدکمه

 شود. 

 
 : پنجره کادربندی20-10-2تصویر 
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 اجزای پنجره کادربندی

هر  توانمی. در این قسمت شودمی: در این قسمت اجزای ترسیم شده نقشه به صورت مجزا نمایش داده 1 قسمت

 توانمیها انتخاب کرد. همچنین ها و یا از طریق کشیدن پنجره دور آنیک از اجزا را با کلیک مستقیم بر روی آن

 اجزای انتخاب شده را با کشیدن نشان گر ماوس جابجا کرد. 

 م شده در ک بر روی عالمت تایید در سمت چپ پایین پنجره کادربندی، تمامی تغییرات انجابا کلی

 . شودمیپنجره کادربندی بر روی نقشه اعمال 

: در این قسمت مشخصات اجزای انتخابی از نقشه و کادرهای تعریف شده توسط کاربر نمایش داده 2قسمت 

نشان داده  2. برای مشاهده مشخصات هر جزء باید بر روی آن کلیک کنید تا مشخصات آن در قسمت شودمی

 شود. 

 است.  (Snapگر ماوس ): این قسمت حاوی تنظیمات گیرایش نشان3قسمت 

اضافه کردن شیت، حذف شیت و دوباره سازی شیت در این کادربندی خودکار، دستورهای مربوط به :4قسمت 

 گیرد.میقسمت قرار 

و  کندمیتولید  A0با زدن این کلید سازه نگار به صورت خودکار شیت هایی با سایز  کادربندی خودکار:

بندی کادرتولید شده را  هاترسیمبه سرعت  توانیدمی. با استفاده از این روش کندمیرا در آن جاگذاری  هاترسیم

 کنید.

 
 : نتیجه شیت بندی خودکار21-10-2 نصویر
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را کلیک کنید و بعد از  "اضافه کردن شیت"برای اضافه کردن شیت جدید باید ابتدا دکمه  کردن شیت: اضافه

برای ویرایش و تغییر شیت جدید، باید در حالتی آن بر روی ناحیه مورد نظر کلیک کنید تا کادر شیت ایجاد شود. 

سپس باید را تغییر داد.  ر سایز آننظی ( مشخصات شیت2که شیت انتخاب شده است، در سمت راست )قسمت 

در این حالت سازه نگار امکان  اجزای مورد نظر از نقشه را انتخاب کنید و به محدوده شیت جدید منتقل کنید.

در صورتی که گزینه بلی را انتخاب کنید، پنجره (. 22-10-2)تصویر دهدمیخودکار را به کاربر پیشنهاد چیدمان 

 (. 23-10-2شود )تصویر باز می "اتوماتیککادربندی "

 
 : چیدمان خودکار22-10-2تصویر 

 
 

 
 : پنجره کادربندی خودکار23-10-2تصویر 
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ودکار در شیت خبه صورت با زدن دکمه قبول در این پنجره، سازه نگار تمامی اجزای انتخابی مورد نظر شما را 

 . کندمیچیدمان 

مورد نظر خود را انتخاب کرده سپس دکمه حذف را کلیک  باید ابتدا شیتبرای حذف یک شیت  حذف شیت:

 کنید.

باشد. برای این کار ابتدا شیت دوباره سازی شیت به معنای ایجاد یک کپی از آن شیت می دوباره سازی شیت:

از فضای نقشه  اینقطهمورد نظر را انتخاب کرده، سپس دکمه دوباره سازی را کلیک کنید و در نهایت بر روی 

 کلیک کنید تا شیت دوباره سازی شده ایجاد شود. 

 حات در این قسمت قرار دارند. دستورات مربوط به جدول توضی :5قسمت 

دستور اضافه کردن توضیحات برای اضافه کردن جدول توضیحات به نقشه خود، ابتدا اضافه کردن توضیحات:

بعد از آن برای تغییر و اصالح اطالعات ادربندی کلیک کنید. از محیط ک اینقطهکلیک کنید، سپس بر روی ا ر

 جدول، آن را انتخاب کنید و در سمت راست مشخصات آن را ویرایش کنید. 

وباره دبرای حذف و دوباره سازی جدول توضیحات، از ابزار پیش بینی شده در همین قسمت مشابه حذف و 

 سازی شیت اقدام کنید.

مان اجزای نقشه اختصاص دارد. برای استفاده از ابزار موجود در این قسمت، ابتدا این قسمت به چید :6قسمت 

 اجزای مورد نظر را انتخاب کنید، سپس دستور مربوطه را در این قسمت کلیک کنید.

 این قسمت از پنجره کادربندی به ابزار بزرگنمایی و انتخاب اختصاص دارد. :7قسمت 

 

  ای(برشی )مختص نسخه دیوار برشی حرفهطراحی دیوارهای : نهمگام  2.11

باشد، فعال است. ای میها به همراه ماژول دیوار برشی حرفهنگار آنسازهاین بخش برای کاربرانی که نسخه 

شوید و در این پنجره با انتخاب دیوارها وارد پنجره طراحی اتوماتیک دیوار برشی می با انتخاب ابزار     

ها که کلید میانبر آن در همین مقاطع انتخاب شده، دیوارها با توجه به تنظیمات آنو انتخاب گزینه طراحی 

نگار نقشه کامل اجرایی همراه شوند. برای دیوارهای طراحی شده، سازهپنجره در دسترس است، طراحی می

 .دهدریزی را ارائه مینقشه گسترده آرماتورها و لیستوفر مربوط به آرماتورها و حجم بتن

 



 
 

 نگارافزار سازهراهنمای نرم 99

 
 پنجره طراحی اتوماتیک :1-9-2تصویر 

ردود باشد، به بعد از طراحی دیوارهای برشی در این قسمت، اگرموارد مورد قبول باشد، به رنگ سبز و اگر م

که تغییر یرنگ قرمز در قسمت پایین پنجره نمایش داده خواهد شد. در صورت مردود بودن موارد از آنجای

 مراحل را تکرار کرد. وشود، لذا باد تغییرات را مدل ایتبز ایجاد نمود راحی میآرماتورها باعث تغییر در نتایج ط
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 نگار به سایر نرم افزارها سازه هایخروجیفصل سوم: 
 

 Tekla Structuresخروجی  3.1
 صادر کند.  Tekla Structuresنرم افزار سازه نگار قادر است مدل سه بعدی خود را به 

 

 الف. پیش نیازها

 برای استفاده از این ابزار باید شرایط زیر فراهم باشد:

  نرم افزار  16نسخه این امکان برایTekla Structures  بر فراهم شده است؛ بنابراین باید این نسخه

 نصب شده باشد.شما رایانهروی 

  از آنجایی که خروجی بهTekla Structures  از باید قبل ، شودنمیبه صورت یک فایل مستقل تهیه

 باز باشد.اجرا شده باشد و یک مدل در آن  Tekla Structuresارسال مدل، نرم افزار  شروع

 نرم افزار ش فرض سازه نگار از آرشیو مقاطع و مصالح موجود در محیط پیTekla Structures 

که این محیط از قبل نصب شده  شودمیتوصیه ؛ بنابراین (Default Environment) کندمیاستفاده 

 شد. با

 

 تنظیماتب. 

در پنجره تنظیمات اصلی سازه نگار به قسمت  توانمی Tekla Structuresبرای دسترسی به تنظیمات خروجی 

 مراجعه کنید.  " Tekla Structuresخروجی به تنظیمات "
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 Tekla Structures: تنظیمات خروجی به 1-1-3تصویر 

 

یشوندها و برای فوالد و بتن و همچنین پ Tekla Structuresدر این تنظیمات نام مصالح مورد استفاده در 

 تیپ بندی در این نرم افزار قابل تنظیم است.  هایسریهای آغازین برای شماره

 

 ج. فرآیند ساخت خروجی

دل موجود را مرا اجرا کنید و در آن یک مدل جدید ایجاد کرده و یا یک  Tekla Structuresابتدا نرم افزار 

اب کرده را انتخ Tekla Structuresکه شبکه مختصات پیش فرض ایجاد شده در مدل  شودمیتوصیه باز کنید. 

 منتقل خواهد کرد. Tekla Structuresخود را به  مدل حذف کنید زیرا سازه نگار شبکه مختصاتو 

ا پنجره ساخت ترا انتخاب کنید  " Tekla Structuresخروجی به "گزینه  "ابزارها"زه نگار از منوی سپس در سا

 خروجی باز شود.
 

 
 Tekla Structures: خروجی به 2-1-3تصویر 
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ی تنظیمات سازه به بخش تنظیمات خروجی در پنجره اصل "تنظیمات"با استفاده از دکمه  توانیدمیدر این پنجره 

 نگار منتقل شوید. 

انتخاب شده،  هایانالمهای خاصی از مدل )تیر، ستون یا بادبند( و یا فقط وجود دارد که المان همچنین این امکان

 ارسال شوند.  Tekla Structuresدر خروجی به 

 دکمه قبول را کلیک کنید تا ساخت خروجی آغاز شود. ،تنظیماتبعد از انجام 

 

 
 : پیشرفت ساخت خروجی3-1-3تصویر 

 

 
 Tekla Structuresدر  شده : مدل ساخته4-1-3تصویر 
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  بعد از کامل شدن( ساخت مدل،از کافی بودن مقدار عمق دیدView Depth)  درTekla 

Structures ازه کمتر اطمینان حاصل کنید. زیرا در صورتی که مقدار این پارامتر از ارتفاع کلی س

سمتی خالی از قباشد، قسمتی از طبقات فوقانی سازه قابل رویت نخواهد بود. برای این منظور بر روی 

باز  (View Propertiesکلیک کنید تا پنجره مشخصات نما )دابل Tekla Structuresپنجره نمای 

 مایید.از ارتفاع کل سازه وارد ن تربزرگمقداری  Up، برای گزینه 5-1-3 سپس طبق تصویرد. شو

 

 
 : پنجره مشخصات نما5-1-3تصویر 

 

  بعد از کامل شدن ساخت مدل، در نرم افزارTekla Structures  طبق تصویر زیر گزینهTo Entire 

Model in Selected Views  را از منویView .انتخاب کنید تا کل وسعت مدل قابل رویت شود 

 
 Fit Work Area: 6-1-3تصویر 
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 Safeخروجی نرم افزار  3.2
است. برای  برای طراحی فونداسیون Safeسازه نگار قادر به ساخت فایل خروجی برای استفاده در نرم افزار 

اخت خروجی باز سرا کلیک کنید تا پنجره  "Safeایجاد فایل "گزینه  "پرونده"استفاده از این امکان، از منوی 

 . (1-2-3)تصویر  شود
 

 
 Safe: ایجاد فایل 1-2-3تصویر 

 

سازه نگار نید. مورد نیاز را انتخاب کنید و دکمه قبول را کلیک ک Safeسپس ترکیب بارهای مورد نظر و نسخه 

. این فایل در کندمیایجاد  Safeبرای استفاده در  F2Kبعد از درخواست محل ساخت فایل، فایلی با پسوند 

 قابل بازیابی خواهد بود. Importاز طریق  Safeافزار نرم

  نرم افزار برای Safeو  12 هایخهنساستفاده کنید و برای  7و قبل از آن از فایل نسخه  8 هاینسخه

 استفاده کنید. 12باالتر از آن از فایل نسخه 
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 دفترچه محاسبات هایگزارشاز  PDFخروجی  3.3
وند محاسبات دیگر برای نمایش نتایج و ر هایبخشطراحی اتصاالت و بسیاری از  هایبخشسازه نگار در تمامی 

آمده  1-3-3 شکل کلی یک گزارش تهیه شده در سازه نگار در تصویر. کندمیاستفاده  هاگزارشاز  ،انجام شده

 است.

 

 
 سازه نگار: نمونه گزارش محاسبات در 1-3-3تصویر 

ت ساخت باید یک چاپگر نرم افزاری با قابلی PDFبرای ذخیره کردن یک گزارش سازه نگار به صورت فایل 

ی عبارتند از چنین نرم افزارهای هایتریننمونهمتداولبر روی رایانه کاربر نصب باشد. برخی از  PDFهایفایل

Adobe Acrobat ،DoPDF وNovaPDFه چاپگرهای رایانایی یک چاپگر مجازی به . با نصب چنین نرم افزاره

 . شودمیشما اضافه 

 
 PDFچاپگر مجازی  2-3-3تصویر 
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زارش به گبرای تبدیل  PDF،از چاپگر مجازی از طریق دستور چاپ در پنجره گزارش سازه نگار توانیدمیسپس 

PDF  (. ابتدا با استفاده از دستور 3-3-3استفاده کنید )تصویرPrinter Setup چاپگر ،PDF انتخاب کنید خود را 

را  PDFفایل ، محل ذخیره سپس با استفاده از دستور چاپ ؛ کاغذ را مشخص کنیدو سایز  (4-3-3)تصویر 

 تولید کنید.مشخص کرده و فایل را 

 

 

 

 
 : دستورهای تنظیم چاپگر و چاپ3-3-3تصویر 

 

 

 
 : تنظیمات چاپگر4-3-3تصویر 
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 PDF: گزارش به صورت فایل 5-3-3تصویر 
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 هاها و پاسخچهارم: پرسش فصل
 

مورد سوال تعداد زیادی از کاربران بوده است، مطرح کرده و را که مسائلی آن است که بر در این بخش سعی 

 ها ارائه کنیم.پاسخ مناسبی برای آن

 

 عمومی 4.1

 Please"نرم افزار در سی دی رام کامپیوتر، نرم افزار نصب نمی شود و گاهی پیغام  CD. پس از قرار دادن 1

Insert Disk 2" .نمایش داده می شود 
  کمی ضعیف شده باشد.برای حل این این مشکل هنگامی پیش می آید که سی دی رام کامپیوتر

نمایید و از روی هارد کامپیوتر مشکل، فایل نصب نرم افزار سازه نگار را بر روی کامپیوتر خود کپی 

 اقدام به نصب نرم افزار نمایید.

 نرم افزار پس از نصب اجرا نمی شود.. 2
  این مشکل به علل مختلفی از جمله تنظیمات ویندوز، آنتی ویروس و ... ممکن اتفاق بیافتد. برای حل

 این مشکل تمامی موارد زیر چک شود:

 داریم: را باز کنید.ویندوز Control Panelبخش   :ویندوز
User Accounts and Family Safety> User Accounts> Change User Account Control Setting> 
“Never Notify” 
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: تنظیمات حساب کاربری ویندوز1-1-4تصویر   

 

 

  پس از نصب، آیکن نرم افزار در صفحهDesktop شود. بر  کامپیوتر به صورت خودکار قرار داده می

 روی این آیکن با کلیک راست کرده و به صورت زیر عمل نمایید:

Properties> Compability 
 حال در این قسمت تنظیمات زیر انجام شود:

I. Compability mode: Run this program in compability mode for> Windows XP 

(Service Pack 2). 

II. Setting: Run this program as an administrator. 

  یروس شناخته و ودر برخی مواقع آنتی ویروس ها، فایل های اجرایی نرم افزار سازه نگار را به عنوان

رم افزار نآن ها را پاک می کنند. برای حل این مشکل باید به آنتی ویروس سیستم خود شاخه نصب 

ل برای آنتی سازه نگار را معرفی شود تا این شاخه چک نشده و فایل های آن پاک نشود. به طور مثا

 داریم:  Eset Smart Securityویروس 

 کلیک کنید. آنتی ویروس خود را باز نموده و بر روی آیکن 
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 32: تنظیمات نود 2-1-4تصویر 

 سپس داریم:
Advanced Setup…> Computer> Antivirus and antispyware> Exclusions 

 کلیک کرده و شاخه نصب نرم افزار را معرفی نموده و تایید نمایید. Addسپس بر روی 

 
 32: تنظیمات موارد استثنا در نود 3-1-4تصویر 
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سازه نگار توسط آنتی ویروس سیستم چک نخواهد شد. برای اکنون دیگر مسیر نصب نرم افزار 

 انجام دهید: بازگرداندن فایل های پاک شده احتمالی می توانید یکی از دو روش زیر را

 الف( آنتی ویروس خود را باز نموده و داریم:
Tools> Quarantine> 

 را انتخاب نمایید. Restoreسپس فایل پاک شده را انتخاب نموده و گزینه 

 
 32تنظیمات قرنطینه نود  :4-1-4تصویر 

 

نصبی که  شخهب( نصب نرم افزار را مجددا انجام دهید و مسیر نصب را همانند نصب قبلی در همان 

 در باال به آنتی ویروس خود معرفی نمودید انتخاب نمایید.

 

 .باشدنمیو خوانا  شودنمیو مطالب متنی در نرم افزار به درستی نمایش داده  هانوشته. 3
  د زبان سیستم . برای رفع این مشکل بایباشدمیاین مشکل به علت غیر فارسی بودن زبان سیستم کاربر

 مختلف ویندوز طبق روال زیر به فارسی تبدیل کرد: یهانگارشرا در 

نتخاب ارا  Farsiاز دو مسیر زیر گزینه  ویندوز را باز کنید.Control Panel بخش :  XPویندوز 

 کنید:
Regional and Language Options > Advanced > Language for non-unicode Programs  
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Regional and Language Options > Standards and Formats 
 

 خاب کنید:را انت Persianدر دو مسیر زیر گزینه ویندوز را باز کنید.Control Panelبخش: 7ویندوز 
Region and Language > Formats > Format 

Region and Language > Administrative > Change System Locale… 

 

انتخاب  را Persianدر دو مسیر زیر گزینه  کنید. ویندوز را باز Control Panelقسمت : 8ویندوز 

 کنید:
Change date, time, number formats > Format  

Change date, time, number formats > Administrative > Change System Locale…   

> Current System Locale  

 

 مختلف سازه نگار در هر پروژه وجود دارد؟ هایبخشتنظیماتآیا نیازی به تنظیم مجدد . 4

  ر واقع در پایین تنظیمات انجام شده را ذخیره سازی کرد. برای این کار از ابزا توانمیدر سازه نگار

دیگر نیز به لیست  هایپروژهپنجره تنظیمات استفاده کنید. به این ترتیب تنظیمات ذخیره شده در 

 . شوندمیاستفاده بارگذاری و روژه قابل و در پ شودمیتنظیمات موجود اضافه 

 
 : ذخیره سازی تنظیمات5-1-4تصویر 

 

 اتصاالت مهاربندی 4.2
 مهاربندی را به مستطیلی محدود کرد؟ هایورقشکل  توانمی. چگونه 1

  کلی  در بخش تنظیمات "کنترل و طراحی ورق اتصال به صورت مستطیلی"گزینه  مسألهبرای این

به  را مهاربندی هایورقمهاربند تعبیه شده است که با فعال کردن آن سازه نگار شکل تنظیمات 

 .(1-2-4)تصویر  کندمستطیلی محدود می
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 : طراحی ورق مهاربندی به صورت مستطیلی1-2-4تصویر 

 

 . طراحی مهاربندی هشتی به صورت متقارن انجام نشده است.2
  ر قسمت واقع د "تقارن ورق اتصال در اتصاالت مهاربندی هشتی"برای رفع این مشکل باید گزینه

 (. 2-2-4از تنظیمات مهاربند را فعال کرد)تصویر  "تنظیمات طراحی"

 
 : تنظیمات طراحی متقارن اتصال هشتی2-2-4تصویر 

 

 . چگونگی روش طراحی لقمه مهاربند3
  ،فاصله بین  اد کنید.ابتدا مقطع دوبل مهاربند را در مقطع ساز استاندارد ایجبرای طراحی لقمه مهاربند

کلیک کنید تا  را "تغییر در مقطع ساز پیشرفته"دکمه سپس مقاطع را برابر با ضخامت لقمه قرار دهید.

 وارد محیط مقطع ساز پیشرفته شوید. 
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 تعریف مهاربند دوبل در مقطع ساز پیشرفته: 3-2-4تصویر 

ر مرکز مقطع د، یک ورق جدید "اضافه کردن یک ورق منقطع جدید"طع ساز پیشرفته با استفاده از ابزار در مق

لیک کنید تا مقطع ایجاد کنید. سپس زاویه، عرض و فاصله آن را طبق تعریف لقمه تنظیم کنید و دکمه تایید را ک

 ساز پیشرفته بسته شود.

 
 پیشرفته: تعریف لقمه در مقطع ساز 4-2-4تصویر 

 

 ت.تکیه گاهی ورق اتصال مهاربندی )برای ایجاد خط آزاد خمش( رعایت نشده اساز خط 2t. فاصله 4
  ر تنظیمات دباید در نظر گرفتن این ضابطه آیین نامه بستگی به شکل پذیری قاب مهاربندی دارد که

ه نیروهای این تنظیمات در محاسب کلی سازه در قسمت تنظیمات لرزه ای قبل از طراحی تعیین شود.

 .(5-2-4)تصویر  شودمیطراحی اتصال مهاربند بر اساس ضوابط لرزه ای آیین نامه در نظر گرفته 
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 مات لرزه ای سازهیتنظ: 5-2-4تصویر 

 نقشه کشی 4.3
 .شودمیها ناپدید با جابجایی اجزای نقشه، متن خط اندازه AutoCAD. در نرم افزار 1

  در  هااندازهبرای رفع مشکل متنAutoCAD  ویم. شباید وارد مشخصات نوع خط اندازه مورد نظر

 دوباره ظاهر شوند. هامتنرا تغییر دهیم و تغییرات را تایید کنیم تا  Text Styleسپس ارتفاع متن در 

 (:1-3-4را تغییر داد )تصویر  Font Heightمقدار  Text Styleدر پنجره  توانمیبرای این کار 

Dimension Style > DimStyle > Modify > Text > Text Style  
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 AutoCAD: اصالح الگوی متن در 1-3-4تصویر 

 

 .شودمیها خراب ها و بالکفونتنسبت سایز ، نقشه هایبخشتنظیمات . با تغییر مقیاس در 2
یمات کلی نقشه تنظواقع در  "مقیاس کلی نقشه"استفاده از گزینه : الف. دو روش برای حل این مشکل وجود دارد

س مورد استفاده بر اساس مقیاهای مورد استفاده و بالک هافونتاصالح و تغییر ابعاد  ب. (.2-3-4کشی )تصویر 

یاس ، باید مقایمدادهبه عنوان مثال در صورتی که مقیاس ترسیم نمای ستون را به مقدار نصف تغییر  در نقشه.

 ها را نیز به نصف تغییر دهیم.ها و فونتبالک

 
 : مقیاس کلی نقشه2-3-4تصویر 
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 فصل پنجم: تنظیمات
 
 

 تنظیمات عمومی نقشه کشی 5.1
 

 تنظیمات کلی 5.1.1

تغییر  زمانهممقیاس تمامی اجزای نقشه را به طور  توانیدشه: با استفاده از این گزینه میمقیاس کلی نق -

 دهید.

 

 هابالک 5.1.2

را ویرایش کنید و یا  هانقشهدر مورد استفاده  (CAD)کد  هایبالکابعاد و مشخصات  توانیدمیدر این قسمت 

 موجود برای هر بخش انتخاب کنید. هایبالکبالک جدیدی را از میان 

 
 ها: بالک1-1-5تصویر 

  با استفاده از قسمت  "ارتفاع نشانگر"برای بالک  توانیدمیبرای مثال در تصویر باال در صورت نیاز

، بالک جدیدی را انتخاب کنید و یا مشخصات ظاهری نظر مقیاس و زاویه آن را تغییر "نام بالک"

 های موجود در سازه نگار وجود دارد.لیستی از تمام بالک "نام بالک"دهید. در قسمت 
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  ت ذکر شده در قسم هایبخشراهنمای اضافه کردن بالک جدید: در صورتی که برای هر یک از

رید، باید ابتدا انتخاب بالک تمایل به استفاده کردن از بالک جدیدی خارج از آرشیو سازه نگار را دا

زه نگار سا اضافه کنید. سپسواقع در محل نصب سازه نگار Blocks.dwgاین بالک جدید را به فایل 

پس دوباره سشود.بازخوانی نگار  توسط سازه Blocks.dwgباز کنید تا محتوای فایل  مجددرا بسته و 

نام "ز قسمت نام بخش مربوطه و ا "انتخاب بالک"به این قسمت از تنظیمات مراجعه کنید و از قسمت 

 ، بالک جدید را انتخاب کنید. "بالک

 

 هاالیه 5.1.3

رایش کند را ویCADنگار در فایل خروجی  مورد استفاده سازه( Layers)هایتواندالیهمیین قسمت کاربر در ا

ه کلید تغییر را کلیک موجود اضافه کند. برای تغییر رنگ یک الیه، پس از انتخاب نام الی هایالیهبه  ایالیهو یا 

 تصویر زیر باز شود. سپس رنگ جدید را انتخاب و دکمه قبول را کلیک کنید.  پنجرهکنید تا 

 
 : پنجره انتخاب رنگ الیه2-1-5تصویر 

 

 هانوع متن 5.1.4

ار را ویرایش ( مورد استفاده در فایل خروجی سازه نگText Styles) هایمتننوع  تواندمیدر این قسمت کاربر 

بتدا نام آن را امورد نظر  هایمتن. برای ویرایش هر یک از و یا نوع متن جدیدی به فایل خروجی اضافه کند کند

فونت، ارتفاع و شیب  توانمیانتخاب کنید، سپس کلید تغییر را کلیک کنید تا پنجره زیر باز شود. در این پنجره 

 متن را تغییر داد. در پایان دکمه قبول را بزنید تا پنجره بسته شود. 

 های ر قسمتدوع متن اضافه شده تواند از این نبا اضافه کردن یک نوع متن در این قسمت، کاربر می

 دیگر نقشه کشی استفاده کند. 
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 سمت های در صورتی که کاربر یک نوع متن را در این قسمت ویرایش کند، این نوع متن در تمام ق

ید که نوع در صورتی که می خواهنقشه کشی که مورد استفاده قرار گرفته است، تغییر خواهد کرد. 

ک نوع متن خاص از نقشه کشی تغییر کند، پیشنهاد می شود ابتدا ی متن مورد نظر فقط در یک قسمت

 هید.دجدید تعریف کرده و این نوع متن را در قسمت نقشه کشی مورد نظر مورد استفاده قرار 

 

 
 : پنجره ویرایش نوع متن3-1-5تصویر 

 

 

 کشی مقاطعنقشه 5.2
 

 تنظیمات کلی 5.2.1

ع از یکدیگر هایی برای مقیاس نقشه مقاطع، فاصله توضیحات، فاصله عنوان و فاصله مقاطدر این قسمت گزینه

ل مذکور را نشان پیش بینی شده است. تصویر زیر فواصها )تیر، ستون و بادبند( برای ترسیم مقاطع تمامی المان

یکی  تواندیمکاربر شده است که قرار داده  برای ترتیب ترسیم مقاطع ایگزینهدر این قسمت همچنین  .دهدمی

 از دو حالت ترسیم بر اساس ممان اینرسی و یا سطح مقطع را انتخاب کند. 
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 : تنظیمات کلی نقشه کشی مقاطع1-2-5تصویر

 

 هاالیه 5.2.2

وضیحات، خط ها، هاشورها، تها، ورقمورد استفاده برای ترسیم پروفیل هایتواندالیهمیدر این قسمت کاربر 

نام برده لیستی از  هایقسمتسازه نگار را انتخاب کند. جلوی هر یک از مقاطع هاینقشهها و عناوین در اندازه

یک از  ش هرموجود در سازه نگار وجود دارد. در صورتی که نیاز به تعریف الیه جدید و یا ویرای هایالیه

 )تنظیمات عمومی نقشه کشی( مراجعه کنید.  5.1های موجود دارید باید به قسمت الیه

 

 

 ها و هاشورهاخط 5.2.3

و را انتخاب ها و مقیاس الگالگوی خط مورد استفاده برای ترسیم پروفیل تواندمیها کاربر در قسمت نوع خط

 کند. 

 
 هاپروفیل: نوع خط مورد استفاده برای نرسیم 2-2-5تصویر 

 د. خط انتخابی استفاده کنیالگوی در صورت تمایل به تغییر نوع خط، از تصویر زیر برای مشاهده 

 

 همگی از نرم افزار سازه نگارمورد استفاده در ع خط انواAutoCAD  از توانیدمیو  اندشدهاستخراج

 این نرم افزار نیز برای انتخاب نوع خط خود کمک بگیرید. 
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 سازه نگارهاینقشهاستفاده در  قابل: انواع خط 3-2-5تصویر 

 

الگوهای مورد  برد.بهره می AutoCAD( نیز سازه نگار از الگوهای مورد استفاده در Hatchدر قسمت هاشورها )

 . اندشدهاستفاده در تصویر زیر نشان داده 

 
 : تنظیمات هاشورها4-2-5تصویر 
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 استفاده در سازه نگار مورد: الگوهای هاشور 5-2-5تصویر 

 

 هافونت 5.2.4

ن فرعی قابل مورد استفاده در ترسیم توضیحات، توضیحات فرعی، عناوین اصلی و عناوی هایفونتدر این قسمت 

 انتخاب هستند.

 

 نقشه کشی جزئیات دیوارها 5.3
 تنظیمات مربوط به ترسیم دیوارهای بتنی موجود در سازه اختصاص دارد.این قسمت به 

 

 تنظیمات کلی 5.3.1

 موجود در این قسمت در تصویر زیر نشان داده شده است. هایگزینه
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 : تنظیمات کلی ترسیم دیوارها1-3-5تصویر 

 کمک بگیرید. 1-2-5از تصویر  توانیدمیاین قسمت  هایگزینهبرای درک بهتر کارکرد 

 

 هاالیه 5.3.2

ها، ط اندازهها، توضیحات، خها، پروفیلمورد استفاده برای ترسیم ورق هایتواندالیهمیدر این قسمت کاربر 

زه نگار را دیوارهای سا هاینقشهها، عالئم، عناوین، بتن، میلگردهای طولی و عرضی در خطوط راهنما، حباب

ارد. در صورتی دموجود در سازه نگار وجود  هایالیهنام برده لیستی از  هایقسمتوی هر یک از انتخاب کند. جل

)تنظیمات عمومی  5.1های موجود دارید باید به قسمت که نیاز به تعریف الیه جدید و یا ویرایش هر یک از الیه

 نقشه کشی( مراجعه کنید. 

 

 ها و هاشورهاخط 5.3.3

-5      ها مشابه قسمتموجود در این قسمت هایگزینهو هاشورها است.  هاخطاین قسمت حاوی دو بخش نوع 

عالوه بر تواندمیها و هاشورها در نقشه کشی مقاطع( است با این تفاوت که در قسمت هاشورها کاربر ج )خط2

 یین کند. نحوه ترسیم هاشور برای بتن و میلگردها را نیز تع، هاپروفیلهاشور 

 

 هافونت 5.3.4

 . باشدمید 2-5مشابه قسمت  دقیقاًاین قسمت 

 

 هانقشه کشی ستون 5.4
 .گذارندتأثیرمیها ستون نماهایتنظیمات این بخش بر نحوه ترسیم نقشه 

 

 تنظیمات کلی 5.4.1

 مت در تصویر زیر قابل مشاهده است:تنظیمات موجود در این قس
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 هاترسیم ستون : تنظیمات کلی1-4-5تصویر 

 استفاده کنید.  2-4-5برای توضیحات بیشتر در مورد فواصل تعریف شده در این قسمت از تصویر 

 

دی و افقی را عمودی و افقی: سازه نگار امکان تعریف مقیاس جداگانه برای هر یک از راستاهای عمومقیاس  -

 .دهدمیدر این قسمت در اختیار کاربر قرار 

 نید. ک، سانتیمتر و یا متر استفاده مترمیلیاز  توانیدمیبرای واحد مورد استفاده برای ترازها  -

که طول های نردبانی ورق مورد استفاده در ستونترینپایینو طول قیدها در پای ستون: این گزینه به طول اولین  -

 . کندمیبیشتری نسبت به سایر قیدها دارد اشاره 
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 معرفی تنظیمات ترسیم ستون: 2-4-5تصویر 
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 محل اتصال به تیر 5.4.2

ر این قسمت اختصاص دارد. تنظیمات موجود د هاستوناین قسمت به نحوه نمایش اتصال تیر به ستون در نقشه 

 از: عبارتند

 
 : تنظیمات ترسیم اتصال تیر3-4-5تصویر 

 

یم اتصال در و یا عدم ترسنحوه ترسیم اتصال: در این قسمت سه گزینه ترسیم واقعی اتصال، ترسیم شماتیک  -

زیر چگونگی  اتصال تیر به صورت شماتیک ترسیم شده است. در تصویر 2-4-5نمای ستون قرار دارد. در تصویر 

 . شودمی شده نیز نمایش داده ترسیم واقعی اتصال تیر نشان داده شده است. در این حالت تیپ تیر متصل
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  در ترسیم اتصال تیر به صورت شماتیک، سازه نگار برای ترسیم اتصال از یک بالکCAD تفاده اس

ه به قسمت با مراجع تواندمیتمایل به استفاده از بالک دیگری دارد، ر . در صورتی که کاربکندمی

 بالک در تنظیمات عمومی نقشه کشی بالک جدیدی را معرفی کند.  اضافه کردن  راهنمای

 
 : ترسیم واقعی اتصال به تیر در نمای ستون4-4-5تصویر 

تصال و تیرهای : در صورتی که این گزینه را غیر فعال کنید، نوع اهاستونلحاظ نکردن اتصال در تیپ بندی  -

 نخواهند داشت.  هاستونمتصل شونده به ستون تاثیری در تیپ بندی 

( را 4-4-5صویر طول تیر در ترسیم واقعی اتصال: این گزینه طول ترسیمی تیر در نمایش واقعی اتصال تیر )ت -

 . کندمیتعیین 

ر نمای ستون تکیه گاهی د هایورقسایر تنظیمات موجود در این بخش مربوط به نحوه محاسبه ابعاد و ترسیم  -

داگانه جبه صورت تکیه گاهی در جهت جان و بال ستون  هایورقبرای  توانیدمیدر این قسمت شما . باشدمی

اتصال نشان  از ورق تکیه گاهی را در حالت ترسیم شماتیک اینمونهتصویر زیر تعریف کنید.  ابعاد و ضخامت

 .دهدمی

 

 
 در نمای ستون : ورق تکیه گاهی5-4-5تصویر 
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از  توانمیقبلی است و  هایقسمتهمانند  هاستوندر تنظیمات  هاخط، هاشورها و هاالیهتنظیمات مربوط به 

 قبلی استفاده کرد. هایقسمتتوضیحات ذکر شده در 

 نقشه کشی پالن طبقات 5.5
 تنظیمات کلی 5.5.1

 :شوندمیدر تصویر زیر دیده ها و مقادیر پیش فرض آن تنظیمات موجود در این قسمت

 
 ترسیم پالن طبقات: تنظیمات کلی 1-5-5تصویر 

 

 اده شده است.موجود در این قسمت با استفاده از یک پالن نمونه نشان د هایگزینهبرخی از  2-5-5در تصویر 

 مقیاس: مقیاس ترسیم پالن طبقات -

ه از این گزینه با استفاد توانمیفاصله خطوط تیرهای دوبل: در صورتی که در نقشه، تیرهای دوبل وجود دارد  -

 نمایشی را بین دو پروفیل ایجاد کرد.  ایفاصلهبرای نمایش بهتر خطوط، 
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ترسیم کامل پروفیل تیر: در صورتی که این گزینه غیر فعال باشد، فقط محور تیر به صورت یک خط در نقشه  -

 . شودنمینشان داده خواهد شد و نمایش واقعی تیر ترسیم 

فصلی را در نقشه متیر به ستون گیردار و  هایاتصالترسیم عالمت  هاگزینه: این مفصلیگیردار و ترسیم اتصال  -

 .کنندمیپالن طبقات کنترل 
 

 تقویت بال هایورق

، تیر به صورت کندنمیعرض ورق در نقشه: در صورتی که کاربر از گزینه ترسیم کامل پروفیل تیر استفاده  -

ین گزینه یت بال از اتقو هایورقبرای نمایش  تواندمی. در این حالت کاربر شودمییک خط چین نشان داده 

 وارد کند.  هاورقاستفاده کند و یک مقدار ثابت برای نمایش عرض تمامی 

ل تیر تعبیه شده نسبت طول در اتصال گیردار: این گزینه برای محاسبه طول ورق تقویتی بر اساس نسبتی از طو -

 . شوندمینسبت وارد شده در اتصال گیردار از دو سر تیر ترسیم است. 

ده در تیرهای شنسبت طول در اتصال مفصلی: این گزینه مشابه گزینه قبلی است با این تفاوت که نسبت وارد  -

 . شودمیمفصلی در وسط تیر ترسیم 

 مترمیلیا دقت به صورت عددی بتی میزان گرد کردن طول: در صورت استفاده از دو گزینه قبلی طول ورق تقوی -

گرد قریبی مشخص با تبا استفاده از این گزینه طول ورق را صورت نیاز، ر دتوانیدمیشود؛ در این حالت محاسبه 

 کنید. 
 

 
برخی از تنظیمات کلی نقشه پالن طبقات: 2-5-5تصویر   
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 نقشه کشی نماهای جانبی 5.6
 نماهای جانبی و مهاربندی اختصاص دارد.این قسمت از تنظیمات به نحوه ترسیم 

 

 تنظیمات کلی 5.6.1

 .انددادهموجود در این قسمت در تصویر زیر نشان  هایگزینه

 
 : تنظیمات کلی ترسیم نماهای جانبی1-6-5تصویر 

 

و تصاویر قبلی  هابخشو عالئم( در  هافاصلهموجود در قسمت تنظیمات کلی )نظیر انواع  هایگزینهتقریبا تمامی 

 و نیازی به شرح بیشتر ندارند اندشدهتوضیح داده 
 

 اندازه گذاری و محل اتصال 5.6.2

تنظیمات ص دارد. این قسمت به نحوه اندازه گذاری و ترسیم محل اتصال تیر به ستون و اتصاالت مهاربندی اختصا

 :اندشدهموجود در این قسمت در تصویر زیر نشان داده 
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 : تنظیمات اندازه گذاری و اتصال نماهای جانبی2-6-5تصویر 

( اتصال را انتخاب ترسیم شماتیک اتصال و یا ترسیم کامل )دقیق توانمیترسیم اتصال تیر به ستون: در این قسمت 

مثلث برای  کرد. در صورتی که حالت شماتیک انتخاب شود، دو حالت ترسیم نبشی برای اتصال مفصلی و ترسیم

نیز سیم جوش اتصال دار قابل انتخاب است. با انتخاب ترسیم کامل اتصال تیر به ستون امکان انتخاب تراتصال گیر

 . شودمیفراهم 

 .دهدمیاین قسمت را توسط یک نمای نمونه نشان  هایگزینهتصویر زیر برخی از 

 

 
 : نمایش تنظیمات اندازه گذاری و محل اتصال نمای جانبی3-6-5تصویر 

 

 دیوارها 5.6.3

 هایگزینهرد. تنظیمات این قسمت به نحوه ترسیم دیوارهای بتنی )برشی و حائل( در نماهای جانبی اختصاص دا

 موجود در این قسمت عبارتند از:
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 : تنظیمات مربوط به ترسیم دیوارها4-6-5تصویر 

 

دفون و مجزا از به صورت غیر م هاستون: این گزینه برای ترسیم تیرها و هاستونتفکیک دیوارها از تیرها و  -

 دیوار بتنی تعبیه شده است.

 

در  هاآنتفاده از که نحوه اس باشدمی، هاشورها و خطوط هافونت، هاالیهمابقی تنظیمات نماهای جانبی عبارتند از

 .اندشدهقبلی شرح داده  هایقسمت
 

 

 

 نقشه کشی پالن مهاربندی 5.7
 اختصاص دارد.  ی بتنیو دیوارها ه ترسیم پالن مهاربندیاین قسمت از پنجره تنظیمات به نحو

 

 تنظیمات کلی 5.7.1

 موجود در این قسمت در تصویر زیر قابل مشاهده است: هایگزینه

 
 : تنظیمات کلی نقشه کشی پالن مهاربندی1-7-5تصویر 

 از نقشه پالن مهاربندی در تصویر زیر قابل مشاهده است. اینمونه

  ه در هنگام کفقط زمانی بر روی نقشه پالن مهاربندی قابل رویت است و دیوارها موقعیت مهاربندها

 نیز صورت گیرد.و دیوارها ترسیم نماهای تعریف شده مهاربندی ترسیم پالن مهاربندی، 
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 : پالن مهاربندی2-7-5تصویر 

یاز به توضیح نو است قبلی مشخص و روشن  هایقسمتمربوط به ترسیم پالن مهاربندی با توجه به  هایگزینهاکثر 

 . باشدنمیبیشتر 

 

 

 اتصاالتنقشه کشی  5.8

 اختصاص دارد.  هانقشهاین قسمت به نحوه ترسیم اتصاالت در 

 

 تنظیمات کلی 5.8.1

 موجود در این قسمت در تصویر زیر قابل مشاهده است. هایگزینه
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 اتصاالت: تنظیمات کلی نقشه کشی 1-8-5تصویر 

 

 . اندفتهگردو گزینه توضیحات جوش گوشه و توضیحات جوش نفوذی  در نمونه نقشه زیر مورد استفاده قرار 
 

 
 از کاربرد تنظیمات کلی اتصاالت اینمونه: 2-8-5تصویر 

 هاینقشهتور در ترسیم فیتورها به شکل: از آنجایی که در برخی موارد، کاراکتر مورد استفاده برای نمایش فی

تعبیه شده  ، این گزینهشودنمیصفحه ستون در هنگام نمایش یا چاپ توسط سیستم عامل به درستی نمایش داده 

 است تا مشکل مذکور برطرف شود.

  نمایش کاراکترx  گاهی اوقات دچار  گیردمیاستفاده قرار مورد  هاورقدر اسامی  هانقشهنیز که در

 موجود در این قسمت را جابجا کنید. هایهاییگزینهلتحا. در چنین شودمیمشکل مذکور 

 

رح داده شقبلی تنظیمات  هایبخشدر  هافونت، هاشورها و هاخط، هاهایالیهقسمتموجود در  هایگزینهسایر 

 .اندشده
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 نقشه کشی سه بعدی سازه 5.9
 این قسمت به چگونگی ترسیم نمای سه بعدی سازه اختصاص دارد.

 

 تنظیمات کلی 5.9.1

 مربوط به این قسمت نشان داده شده است: هایگزینهدر تصویر زیر 
 

 
 : تنظیمات کلی نقشه کشی سه بعدی سازه1-9-5تصویر 

 ن نما ترسیم کرد.توان نام خطوط محورهای مدل را در باال یا پاییگزینهمی: با استفاده از این هاحبابترسیم -

 نمایش خطوط محورها را با این گزینه فعال یا غیر فعال کرد. توانمیترسیم خطوط محورها:  -

بی در نقشه سه بعدی نمایش انتخاتراز طبقات را با استفاده از واحد  توانمیترسیم ترازها: با استفاده از این گزینه  -

 داد. 

ازه را در نقشه سه سمربوط به  هایالمانو یا نام  هاالمانتوضیحات: این گزینه امکان نمایش نام مقاطع یا تیپ  -

 . سازدمیبعدی فراهم 

 

 زوایای دید 5.9.2

ترسیم "نه زاویه دید پیش فرض برای ترسیم نقشه سه بعدی پیش بینی شده است. همچنین گزی 4در این قسمت 

د نظر خود را با ه دید موربا استفاده از این گزینه ابتدا زاوی تواندمینیز وجود دارد که کاربر  "نمای سه بعدی فعال

 نقشه کند.  اقدام به تهیهبا انتخاب این گزینه در لیست نقشه کشی دوران مدل به دست آورد و بعد از آن 
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با  تواندمی، در صورتی که کاربر بخواهد زاویه خاصی از مدل را در تنظیمات به زوایای پیش فرض اضافه کند

ه را کلیک مورد نظر را ایجاد کرده و سپس دکمه اضافاستفاده از مکعب مختصاتی موجود در سمت چپ زاویه 

 اضافه شود. موجودکند تا این زاویه به لیست 
 

 
 : زوایای دید در نقشه سه بعدی سازه2-9-5تصویر 

 

نمایش  1-9-5 از نقشه سه بعدی سازه با استفاده از تنظیمات کلی موجود در تصویر اینمونه 3-9-5در تصویر 

 داده شده است.

 

رح داده شقبلی تنظیمات  هایبخشدر  هافونت، هاشورها و هاخط، هاهایالیهقسمتموجود در  هایگزینهسایر 

 .اندشده
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 : نقشه سه بعدی سازه3-9-5تصویر 

 

 نقشه کشی لیستوفرها 5.10
 مصالح مصرفی در پروژه اختصاص دارد. هایجدولاین قسمت به ترسیم 

 

 تنظیمات کلی 5.10.1

 مربوط به این قسمت نشان داده شده است: هایگزینهدر تصویر زیر 
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 : تنظیمات کلی تنظیمات ترسیم لیستوفرها1-10-5تصویر 

را  هاتونسسازه نگار به صورت پیش فرض عرض  هاجدولو عناوین: در ترسیم  هاستونفاصله اضافی سطرها،  -

 دهدمیبر ترجیح . در صورتی که کارگیردمیدر نظر  هاستونبرابر با حداقل عرض مورد نیاز برای ترسیم محتوای 

ر مورد نظر در این قسمت مقادی تواندمییا سطرهای جدول بیشتر از مقادیر حداقل ترسیم شوند  هاستونعرض 

 خود را وارد کند. 

  هاجدولتوای در این قسمت از مقادیر پیش فرض برنامه استفاده شود تا از تداخل مح شودمیپیشنهاد 

 جلوگیری شود.

 

 ترهایکوچکجدولبزرگ به  هایجدولتقسیمحداکثر تعداد سطرها در جداول: سازه نگار از این مقدار برای -

ین قسمت ا؛ به این معنی که در صورتی که تعداد سطرهای یک جدول از مقدار وارد شده در کندمیاستفاده 

ی دیگر وارد باشد، آن جدول را در تعداد سطر وارد شده تمام کرده و مابقی اطالعات آن را در جدول تربیش

 .کندمی

 

 قبلی است و نیاز به شرح مجدد ندارد. هایقسمتنیز مشابه  هاالیهو  هافونتتنظیمات 

 

 

 هاپیچتنظیمات کنترل و طراحی  5.11
 ت آن اختصاص دارد.و تنظیما هاپیچاین قسمت به چگونگی طراحی 

 

 تنظیمات کلی 5.11.1

 .شودمیدر تصویر زیر تنظیمات موجود در این قسمت دیده 
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 هاپیچ: تنظیمات کلی کنترل و طراحی 1-11-5تصویر 

 

 موجود در این بخش پارامترهای اجرایی ای هستند که در محاسبات تاثیر گذارند.  هایگزینه

 هایالمانچ تا فاصله اجرایی مورد نیاز جهت بستن مهره: در صورتی که در اتصال پیچی این حداقل فاصله پی -

 . کندمیو به کاربر اعالم  کندمیدیگر اتصال رعایت نشود، سازه نگار پیغام خطا تولید 

 شودمیر تعیین صورت خودکاحداقل فاصله لبه پیچ تا لبه ورق: این مقدار در سازه نگار نیز در محاسبات به  -

وارد شده  باشد، از مقدار ترکوچکولی در صورتی که مقدار محاسبه شده از مقدار وارد شده در این قسمت 

 .شودمیتوسط کاربر استفاده 

 

 : تنظیمات طراحی5.11.2

 قابل مشاهده هستند. 2-11-5تنظیمات موجود در این قسمت در تصویر 

حی لرزه ای، ذکر شده است به این ترتیب که در طرا اینکتهپیش تنیده: در این قسمت  هایپیچاستفاده از  -

ته مذکور فقط به صورت پیش تنیده خواهد بود؛ باید توجه داشت که بر اساس مبحث دهم، نک هاحتماًپیچطراحی 

 .شودمیرفته در نظر گ هاپیچرفتار اتکایی برای  ،مورد نظر است و در محاسبات هاپیچدر مورد بستن 

تدا تمامی فاکتورها بهینه سازی اتصاالت به هنگام طراحی با پیچ: سازه نگار در روند طراحی اتصاالت پیچی، اب -

تا طراحی اتصال مورد  دهدمیتغییر  ایگونهو پارامترهای طراحی را با استفاده از یک فرآیند تکراری و خاص به 

برخی از ابعاد و  در انتهای این فرآیند ممکن است در بعضی از اتصاالتخطا از بین رود.  هایپیغامقبول شود و 

تنظیمات فعال ر د حالت ممکن قرار نگرفته باشند. در این حالت در صورتی که این گزینه ترینبهینهدر  هااندازه

. به همین ندمقدار ممکن اصالح ک ترینکوچکتا ابعاد را به  کندمیشده باشد، سازه نگار یک بار دیگر سعی 

 دلیل این گزینه به صورت پیش فرض فعال است. 

مقادیر مورد نظر خود را برای تعداد و  تواندمیدر این قسمت کاربر : yو  xدر راستای  هاپیچتعداد و فواصل  -

فواصل پیچ وارد کند. سه حالت برای تعیین این مقدارها وجود دارد: بدون محدودیت، ثابت و متغیر. گزینه بدون 

. در حالت ثابت، تعداد و فاصله به صورت دقیق برابر گذاردمیمحدودیت، تعیین تعداد و فواصل را بر عهده برنامه 
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و در صورتی که جوابگوی نیاز طراحی نباشد طراحی ناموفق خواهد بود.  شوندمیمقدار وارد شده در نظر گرفته 

 .کندمیاز حاالت قابل قبول خود را به برنامه معرفی  ایمحدودهدر حالت متغیر کاربر 

  ،یر تعداد و در برخی حاالت با تغییر مقاد توانمیدر مواقعی که طراحی اتصال موفقیت آمیز نیست

 به جواب رسید. هاپیچفاصله 

 

 
 هاپیچ: تنظیمات طراحی 2-11-5تصویر 

 

 

 تنظیمات مهاربندی 5.12
 طراحی و کنترل اتصاالت مهاربندی اختصاص دارد. این قسمت به تنظیمات موثر در

 

 تنظیمات کلی 5.12.1

 نمایش داده شده است. 1-12-5قرار گرفته در این قسمت در تصویر  هایگزینه
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 : تنظیمات کلی مهاربندی1-12-5تصویر 

 

 
 : راهنمای تنظیمات کلی مهاربندی2-12-5تصویر 

 

فعال باشد،  محدود کردن ضخامت ورق اتصال به فاصله بین مقاطع مهاربندی دوبل: در صورتی که این گزینه -

دی را در نظر سازه نگار در هنگام محاسبه ضخامت ورق اتصال مهاربندی میزان فاصله بین مقاطع دوبل مهاربن

 .کندنمیو از این مقدار تجاوز  گیردمی

 بهتر است در شودمیودن این گزینه باعث عدم موفقیت در طراحی اتصال در بسیاری از مواقع فعال ب .

این ترتیب در  این مواقع کاربر این گزینه را غیر فعال کند و سپس اقدام به طراحی مجدد کند تا به

ب را انجام صورتی که نیاز به ضخامت بیشتر صفحه اتصال وجود دارد از آن آگاه شود و اقدام مطلو

 دهد.

کی به تیر قابل این گزینه فقط در اتصاالت مهاربندی تکی و تو طراحی ورق اتصال به صورت مستطیلی:  کنترل -

 که از اشکال مستطیلی برای طراحی استفاده کند. کندمیاستفاده است و سازه نگار را ملزم 
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 تنظیمات طراحی 5.12.2

 تنظیمات این بخش در تصویر زیر نشان داده شده است.
 

 
 : تنظیمات طراحی مهاربندی3-12-5تصویر 

 

هم  هایالمانش مطمئن شد که جو توانمیبا استفاده از این گزینه همنوع:  هایالمانیکسان بودن ابعاد جوش  -

 نوع نظیر مهاربندها در اتصال ضربدری یکسان خواهد بود. 

طراحی شده  هایجوشه تمامی ک شودمی: فعال شدن این گزینه باعث هاالمانیکسان بودن ابعاد جوش کلیه  -

 در یک اتصال مهاربندی دارای بعد یکسان باشند.

یروها در دو نکه حتی در صورتی که  شودمیتقارن ورق اتصال در اتصاالت مهاربندی هشتی: این گزینه باعث  -

کردن این گزینه،  با فعالمهاربند اتصال یکسان نباشد، باز هم طراحی ورق و اتصال به صورت متقارن انجام شود. 

 گزینه تقارن مشخصات جوش و فواصل برش نیز قابل استفاده خواهد شد.

تعداد سعی و  حداکثر تعداد سعی و خطا: در صورتی که سازه نگار برای رسیدن به جواب در طراحی اتصال به -

 خطای بیشتر از این مقدار نیاز داشته باشد، طراحی اتصال نیمه کاره رها خواهد شد.
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. اندشدهلیست  تغیرهای کنترل و طراحی: در این قسمت پارامترهای موجود و موثر در کنترل و طراحی اتصالم -

ینه( حداکثر )بیش به صورت حداقل )کمینه(،محدوده مطلوب خود را برای هر یک از این پارامترها  تواندمیکاربر 

ت و یا عدم در موفقی تواندهامیمحدودهین و میزان تغییرات در هر گام طراحی تعیین کند. میزان گستردگی ا

 موفقیت طراحی موثر باشد. 

ا در محدوده رتا ورق اتصال مهاربندی  دهدمی: این گزینه به سازه نگار اجازه خروج از محوری ورق اتصال -

ین ند و به امشخص شده نسبت به محور مهاربند جابجا کند و قسمتی از ورق را که باربری برشی ندارد حذف ک

 . کندمیترتیب به بهینه شدن ابعاد ورق کمک 

تعبیه  آزاد تقویتی لبه هایورقسخت کننده داخلی و  هایورقعرض ورق تقویتی: این گزینه برای تعیین عرض  -

 شده است.

 

از فقط ه کسازه نگار را ملزم کند  تواندمیمورد استفاده: در این قسمت کاربر  هایورقانتخاب ضخامت  -

 در طراحی اتصال استفاده کند. کاربر مورد نظر  هایضخامت

 

 

 تنظیمات نیروهای طراحی 5.12.3

ی موجود در ترکیب بارهای مورد نظر خود را برای طراحی از میان ترکیب بارها تواندمیدر این بخش کاربر 

 پروژه انتخاب کند. 
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 تنظیمات اتصاالت تیر به ستون 5.13
 تنظیمات مربوط به طراحی و کنترل اتصاالت تیر به ستون قرار دارد. در این قسمت

 

 تنظیمات کلی 5.13.1

 موجود در این قسمت در تصویر زیر قابل مشاهده است. هایگزینه

 

 
 : تنظیمات کلی اتصاالت تیر به ستون1-13-5تصویر 

 

نشیمن یا باالسری از لبه  هایکنندهاز لبه آزاد ورق: این مقدار برابر است با فاصله سخت  هاکنندهفاصله سخت  -

 بال تیر.

ا پایین تیر یدر باال در صورتی که بیش از یک سخت کننده مجاور:  هایکنندهحداقل فاصله اجرایی بین سخت  -

 خواهد بود.  هاکنندهاین مقدار حداقل فاصله قابل اجرا بین سخت  ،موجود باشد

سری بر روی بال  باال یا زیر هایورقحداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوشکاری: این گزینه در جوشکاری  -

 تیر مطرح است و برابر است با مقدار فاصله آزاد بین جوش ورق تا لبه تیر.

قابل تعریف  اع مقطع تیر()ارتف dمحل مفصل پالستیک: این نقطه در تصویر مشخص است و بر اساس ضریبی از  -

 است.
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 تنظیمات طراحی 5.13.2

 تنظیمات موجود در این قسمت در تصویر زیر نشان داده شده است.

 

 
 : تنظیمات طراحی اتصاالت تیر به ستون2-13-5تصویر 

 

قابل استفاده در  هایدهنده: در این بخش لیستی از اتصال هاآنبرشی و نسبت نیرویی  هایدهندهترکیب اتصال  -

با استفاده از دو دکمه باال و پایین اولویت خود را برای  تواندمیگرفته است. در این قسمت کاربر برش قرار 

 مختلف در طراحی اتصاالت به سازه نگار معرفی کند.  هایدهندهاتصال  هایترکیباستفاده از 

سهم باربری برشی و  هایدهندهجدیدی برای اتصال  هایتواندترکیبمی، کاربر هادهندهدر قسمت پایین اتصال  -

 نامطلوب را از لیست حذف کند.  هایترکیبو یا  تعریف کند و به لیست باال اضافه کند هاآن
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 تنظیمات نیروهای طراحی 5.13.3

این بخش به .اختصاص دارداین قسمت به نحوه محاسبه نیروهای مورد استفاده در طراحی اتصاالت تیر به ستون 

لی روش برای هر یک از انواع اتصاالت خمشی، مفصلی و کنسو تواندمیطراحی شده است که کاربر  ایگونه

 مجزایی را برای نحوه محاسبه نیرو به سازه نگار معرفی کند.

 در تصویر زیر تنظیمات قرار گرفته در این قسمت نشان داده شده است.  
 

 
 تنظیمات نیروهای طراحی اتصاالت تیر به ستون: 3-13-5تصویر 

 

بر اساس انتخاب  تواندمیقسمت بیش از یک روش محاسبه نیرو انتخاب شود، سازه نگار در صورتی که در هر 

 کاربر بیشینه یا کمینه نیروهای محاسبه شده را در نظر بگیرد. 

 ش یا کاهش دهد.نیروی محاسبه شده را افزای میزان "درصد نیرو"با استفاده از گزینه  تواندمیهمچنین کاربر 
 

  طراحی با اتصاالت درختی و پیچی 5.13.4

 در تصویر زیر تنظیمات موجود در این بخش قابل مشاهده است.
 

 
 : تنظیمات طراحی با اتصاالت درختی و پیچی4-13-5تصویر 
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در اتصال  را که باید هاییدهندهاتصال  تواندمیکاربر باالی این بخش استفاده از پیچ در اتصال: در قسمت  -

در قسمت ب کند. با استفاده از پیچ طراحی شوند انتخا مستقیم تیر به ستون و یا دستک اتصال درختی به ستون 

دهنده مورد استفاده  کاربر می تواند استفاده از اتصال درختی را در طراحی اتصاالت فعال کند. نوع اتصال ،پایین

بل تعیین (  قا5.14.3) "تنظیمات کنترل و طراحی وصله ها"رختی )پیچ یا جوش( در بخش دوصله در اتصال 

 است.

تیر به ی صرف نظر از نتیجه طراحی جوش سرتاسری: با فعال بودن این گزینه، در صورتی که جوش سرتاسر -

 آن نمایش نخواهد داد.سازه نگار خطایی در مورد ستون ناکافی باشد، 

 

 

 هاوصلهتنظیمات کنترل و طراحی  5.14
 این قسمت به تنظیمات اتصاالت وصله و درختی اختصاص دارد.

 

 تنظیمات کلی 5.14.1

 :اندگرفتهزیر قرار  هایگزینهدر این قسمت 

نیروها صله از برآیند در سازه نگار برای محاسبه ممان و در نظر گرفتن لنگر پالستیک مقطع به عنوان ممان وصله: -

)ویرایش  . اما برخی از کاربران از تصویر موجود در مقررات ملی مبحث دهمشودمیدر محل وصله استفاده 

به . expM0.6x1.1که مقدار ممان وصله فارغ از طول وصله برابر است با مقدار  کنندمیچنین برداشت  (1387

صورت پیش  این گزینه به ه است.این گزینه در تنظیمات گنجانده شد بر اساس روش دوم ممانمنظور محاسبه 

  برداشت شده است.( 5-3-10)شکل  1387از مبحث دهم ویرایش  1-14-5تصویر   فرض غیر فعال است.

 

 
 1387مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش  5-3-10: شکل 1-14-5تصویر 
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سری تا ر لبه ورق اتصال باال یا زی حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوشکاری: این گزینه به فاصله آزاد بین -

 لبه بال تیر اشاره دارد.

 

 تنظیمات طراحی 5.14.2

ارد. در این قسمت به میزان مشارکت نیروهای محاسبه شده در طراحی و طول قسمت درختی اتصال اختصاص د

 موجود در این قسمت قابل مشاهده است. هایگزینهتصویر زیر 

 
 اتصاالت وصله : تنظیمات طراحی2-14-5تصویر 

طراحی را  بر حسب درصد نیروی محاسبه شده برای تواندمیدرصد نیرو: در قسمت باالی این پنجره کاربر  -

 افزایش یا کاهش دهد.

برای محاسبه  تواندمیفاصله اتصال وصله: این فاصله به طول دستک اتصال درختی و برش تیر اشاره دارد. کاربر 

ی از ارتفاع دودیت )محاسبه طول به عهده سازه نگار(، مقدار ثابت و یا ضریباین طول، از سه روش بدون مح

 استفاده کند.مقاطع دو طرف اتصال 

 

 طولی هایورقتنظیمات طراحی  5.14.3

 اشاره دارد. هاآنمرتبط با  هایدهندهطولی و اتصال  هایورقاین قسمت به نحوه طراحی 
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 طولی هایورق: تنظیمات طراحی 3-14-5تصویر 

 

از  توانمیمت فقط : این گزینه به تعداد ورق اتصال در جان اشاره دارد. در این قس3تعداد ورق طولی راستای  -

ای برنامه به  ، در طراحی لرزهشودمیکه در قسمت تذکر مشاهده  طورهماناستفاده کرد. همچنین  2و  1مقادیر 

 د داد.طور خودکار در هر دو طرف جان ورق اتصال قرار خواه

 طول درز اجرایی: این گزینه به فاصله خالی بین دستک و تیر اشاره دارد. -

 ال تعیین کند. نحوه استفاده از پیچ و جوش را در طراحی اتص تواندمیکاربر در این قسمت  :هادهندهاتصال  -

  و جهت منفی در سمت دستک واقع است. گیردمیجهت مثبت در طرف تیر قرار 

 به معنای جوشکاری در محل نصب سازه است. عالمت 

 

به صورت یکسان  : با فعال کردن این گزینه، اتصال دهنده در جهت مثبت و منفیهادهندهاجرای متقارن اتصال  -

 . شوندمیطراحی 

با جهت منفی  باال به صورت ضربدری: در صورت استفاده از این گزینه، جهت مثبت بال هادهندهاجرای اتصال  -

 کنند.استفاده مییکسان هایدهندهاز اتصال ال پایین و همچنین جهت منفی بال باال با جهت مثبت بال پایین ب
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 تنظیمات صفحه ستون 5.15
( LRFDیا  ASDاین قسمت به ترکیب بارهای مورد استفاده در طراحی صفحه ستون و روش مورد استفاده )

 دارد. اختصاص

 
 نستو : تنظیمات صفحه1-15-5تصویر 

 

 

 

 

 تنظیمات کلی سازه 5.16
 کلی از چندین بخش مختلف نرم افزار گنجانده شده است. هایگزینهدر این قسمت 
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 : تنظیمات کلی سازه1-16-5تصویر 

 

 یرها اشاره دارد.تدقت در تیپ بندی تیرها: این گزینه به رواداری طولی )تلورانس( مورد نظر برای تیپ بندی  -

 اختمان.سبام طبقه در طبقه آخر: این مقدار برابر است با میزان اضافه طول ستون در  هاستونامتداد  -

 بقات تعبیه شده است.محل تغییر احتمالی مقطع ستون در بین طتعیین بین طبقات: این گزینه برای  هاستونامتداد  -

 مهاربندی و تیر و ستون.  هایالمانفاصله مونتاژ مهاربندها: این فاصله برابر است با حداقل فاصله مجاز بین  -

 

 تنظیمات لرزه ای 5.16.1

تصویر زیر  د.باربر در دو راستای سازه اختصاص دار هایسیستماین قسمت به در نظر گرفتن ضوابط لرزه ای و 

 .دهدمیمایش موجود در این قسمت را ن هایگزینه

 



 
 

 152 نگارافزار سازهراهنمای نرم

 
 : تنظیمات لرزه ای پروژه2-16-5تصویر 

 

 

 مشخصات مصالح 5.17
 این قسمت به تعیین مشخصات مصالح مصرفی فوالد، بتن، پیچ و الکترود اختصاص دارد. 

 

 
 : مشخصات مصالح1-17-5تصویر 

 مشخصات پروژه 5.18
ل عنوان این اطالعات در جدوکاران پروژه اختصاص دارد. ر تنظیمات این بخش به مشخصات کلی و دست اند

 .گیردمیتوسط سازه نگار مورد استفاده قرار  هاگزارشو همچنین  هانقشه
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  این بخش حاوی اطالعاتی است که کاربر در مرحله وارد کردن فایلmdb گار به پروژه به سازه ن

 ش است.و در اینجا قابل ویرای کندمیعنوان مشخصات پروژه وارد 

 

 
 : مشخصات پروژه1-18-5تصویر 

 

 

 خروجی -تنظیمات ورودی  5.19
نرم افزارهای دیگر  این بخش به تنظیمات مورد استفاده در هنگام وارد کردن فایل به سازه نگار و ارسال فایل به

 اختصاص دارد.

 

 Tekla Structuresتنظیمات خروجی به  5.19.1

صرفی در بهتر است ابتدا در این بخش، مشخصات مصالح م Tekla Structuresبرای ارسال فایل به نرم افزار 

ا بعد از ارسال ترا در مدل تعیین کنید  هاالمانآغازین و پیشوندهای  هایشمارهساخت مدل مورد نظر و همچنین 

  نیازی به صرف وقت اضافی برای اعمال این تنظیمات نباشد.  Tekla Structuresمدل سازه نگار به 
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 Tekla Structures: تنظیمات خروجی به 1-19-5تصویر 

 

 ت طراحی دیوار برشیتنظیما 5.20
 

 
 طراحی آرماتورها در طراحی دیوار برشی : تنظیمات1-20-5تصویر 
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 کشی دیوار برشینقشه: تنظیمات 2-20-5تصویر 

 

 
 کشی مقطع دیوار برشینقشه: 3-20-5تصویر 
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 محاسبات دیوار  برشیدفترچه : 4-20-5تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 نگارافزار سازهراهنمای نرم 157

 

 ضمائم
 

 لیست تصاویر راهنما .1
 

 4 نگار سازه نصب شروع1-3-1 ریتصو

 4 افزار نرم نصب نامه توافق 2-3-1 ریتصو

 5 افزار نرم نصب محل 3-3-1 ریتصو

 5 افزار نرم نصب:  4-3-1ریتصو

 6 هالیفا کردن یکپ شروع:  5-3-1ریتصو

 6 افزار نرم نصب مراحل انیپا: 6-3-1 ریتصو

 7 ندوزیو توسط قفل ییشناسا عدم: 7-3-1 ریتصو

 7 افزار نرم نیآغاز پنجره:  8-3-1ریتصو

 8 قفل یساز فعال اخطار: 9-3-1ریتصو

 8 افزار نرم یساز فعال:  10-3-1 ریتصو

 8 یساز فعال انیپا:11-3-1 ریتصو

 10 مثال سازه یکل شینما: 1-1-2ریتصو

 11 نگار سازه یکل طیمح:  1-2-2 ریتصو

 12 نما ماتیتنظ پنجره: 2-2-2 ریتصو

 ETABS 13 در MDB لیفا ساخت پنجره: 1-3-2 ریتصو

 SAP2000 14 در MDB لیفا ساخت پنجره: 2-3-2 ریتصو

 MDB 14 لیفا یابیباز: 1-4-2 ریتصو

 ETABS 15 لیفا یابیباز پنجره: 2-4-2 ریتصو

 MDB 15 لیفا تیوضع گزارش: 3-4-2 ریتصو

 16 یخط مقاطع اختصاص و فیتعر پنجره: 4-4-2 ریتصو

 17 
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 17 سازهنگار افزار نرم در شده ساخته مقطع ینما: 5-4-2 ریتصو

 18 پیشرفته ساز مقطع :6-4-2 ریتصو

 18 استاندارد ساز مقطع:7-4-2 ریتصو

 18 شرفتهیپ ساز مقطع:  8-4-2 ریتصو

 19 مقطع یکیاستات مشخصات: 9-4-2 ریتصو

 21 یاصفحه فمقاطعیتعر: 10-4-2 ریتصو

 22 بلوک رچهیت سقف مقطع فیتعر الف-11-4-2 ریتصو

 22 تیکامپوز سقف فیتعر: ب-11-4-2 ریتصو

 23 یفلز عرشه سقف فیتعر: ج-11-4-2 ریتصو

 23 تیکرم سقف فیتعر: د-11-4-2 ریتصو

 24 یضرب سقف فیتعر: ه-11-4-2 ریتصو

 24 وارید مقطع فیتعر: 12-4-2ریتصو

 25 تبزیا در وارید مقطع فیتعر: 13-4-2ریتصو

 26 تبزیا در یبرش وارید فیتعر پنجره: 14-4-2ریتصو

 SECTION DESIGNER 26 طیمح در وارید مقطع فیتعر: 15-4-2ریتصو

 27 تبزیا در وارهاید به مقاطع اختصاص: 16-4-2ریتصو

 27 وارید به مقاطع اختصاص: 17-4-2ریتصو

 28 یبرش وارید یطراح: 18-4-2ریتصو

 28 تبزیا از E2K لیفا یمعرف و نگارسازه در لیفا یابیباز: 19-4-2ریتصو

 29 پروژه مشخصات پنجره: 20-4-2 ریتصو

 29 بارها مشخصات جدول: 21-4-2 ریتصو

 30 اطالعات یابیباز: 22-4-2 ریتصو

 30 نگار سازه به شده وارد سازه شینما: 23-4-2 ریتصو

 31 سازه کنترل( الف: 1-5-2 ریتصو

 32 طبقات ینسب ییجابجا کنترل( ب: 1-5-2 ریتصو
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 32 سازه ینسب ییجابجا کنترل گزارش: 2-5-2 ریتصو

 33 یداریپا شاخص گزارش: 3-5-2 ریتصو

 33 هاستون ییجابجا یبعد سه شینما: 4-5-2 ریتصو

 34 هاستون مکان رییتغ گزارش: 5-5-2 ریتصو

 34 ستون هیپا یبلندشدگ کنترل: 6-5-2 ریتصو

 35 ستون هیپا یبلندشدگ گزارش:7-5-2 ریتصو

 35 یسخت و جرم مرکز فاصله کنترل گزارش: 8-5-2 ریتصو

 36 پالن در ینامنظم کنترل: 9-5-2 ریتصو

 36 پالن در ینامنظم کنترل گزارش: 10-5-2 ریتصو

 37 ستونها صفحه بندی تیپ:1-6-2 ریتصو

 38 یحد حالت( ب) مجاز تنش حالت( الف) :2-6-2 ریتصو

 38 دلخواه مختصات در بولتها موقعیت فیتعر: 3-6-2 ریتصو

 39 تیمرکز از خروج فیتعر: 4-6-2 ریتصو

 39 بولت هر توسط شده متحمل کشش مقدار مشاهده:5-6-2 ریتصو

 40 ها بولت انکر جزئیات و ستون صفحه بعدی سه نمای همراه به ها نقشه ترسیم:6-6-2 ریتصو

 40 ستون صفحه اتصاالت طراحی:الف-6-6-2 ریتصو

 41 ستون صفحه یطراح روند پنجره: 7-6-2 ریتصو

 41 ستون صفحه اطالعات: 8-6-2 ریتصو

 42 راهنما خطوط ماتیتنظ: 9-6-2 ریتصو

 43 ستون صفحه یبعد سه شینما: 10-6-2 ریتصو

 44 ستون صفحه یطراح پنجره: 11-6-2 ریتصو

 45 مجاز تنش حالت( ب) ،یحد حالت( الف) صفحه ریز تنش: 12-6-2 ریتصو

 46 یسفارش یهابولت کردن اضافه: 13-6-2 ریتصو

 46 هاکننده سخت یبرا فرض شیپ یها دمانیچ: 14-6-2 ریتصو

 47 ستون صفحه یبعد دو شینما: 15-6-2 ریتصو
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 47 یسفارش یهاکننده سخت کردن اضافه: 16-6-2 ریتصو

 48 مصالح ماتیتنظ پنجره: 17-6-2 ریتصو

 49 ستون صفحه نقشه: 18-6-2 ریتصو

 54 طولی هایورق با تیر وصله و درختی اتصاالت طراحی:  1-7-2 ریتصو

 54 (گسترده انتهایی ورقهای) فلنجی بصورت تیر وصله و درختی اتصاالت طراحی : 2-7-2 ریتصو

 55 ستون به ریت اتصاالت کیاتومات یطراح پنجره: 3-7-2 ریتصو

 57 ستون به ریت اتصاالت ماتیتنظ پنجره: 4-7-2 ریتصو

 58 هاچیپ یطراح ماتیتنظ: 5-7-2 ریتصو

 58 ستون به ریت اتصاالت یطراح ماتیتنظ: 6-7-2 ریتصو

 59 ستون به ریت اتصاالت یطراح یروهاین ماتیتنظ: 7-7-2 ریتصو

 59 یچیپ و یدرخت اتصاالت با یطراح ماتیتنظ: 8-7-2 ریتصو

 60 هاوصله یطراح ماتیتنظ: 9-7-2 ریتصو

 60 هاوصله یطول یهاورق یطراح ماتیتنظ: 10-7-2 ریتصو

 61 سازه یا لرزه ماتیتنظ: 11-7-2 ریتصو

 62 هادهنده اتصال پنجره: 12-7-2 ریتصو

 62 ستون به ریت اتصال یطراح پنجره: 13-7-2 ریتصو

 64 جان ورق مشخصات: 15-7-2 ریتصو

 64 یسر ریز ورق: 14-7-2 ریتصو

 65 چیپ شیرایو پنجره: 16-7-2 ریتصو

 66 هاچیپ مختصات دستگاه مبدأ: 17-7-2 ریتصو

 66 منظم دمانیچ فیتعر پنجره: 18-7-2 ریتصو

 67 وصله اتصال شیرایو پنجره: 19-7-2 ریتصو

 68 بال یداخل ورق: 20-7-2 ریتصو

 69 ستون به ریت اتصال یبعد سه نقشه: 21-7-2 ریتصو

 72 یمهاربند اتصاالت اختصاص و یطراح روند پنجره: 1-8-2 ریتصو

file:///C:/Users/rayan/Desktop/HELP%20SazehNegar%20-94%204%2023.docx%23_Toc6231778
file:///C:/Users/rayan/Desktop/HELP%20SazehNegar%20-94%204%2023.docx%23_Toc6231779
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 72 (:1-8-2 ریتصو)یمهاربند اتصاالت اختصاص و یطراح روند پنجره یاجزا. الف

 74 یمهاربند اتصاالت یطراح یکل ماتیتنظ پنجره: 2-8-2 ریتصو

 74 یمهاربند اتصاالت یطراح ماتیتنظ: 3-8-2 ریتصو

 75 یمهاربند اتصاالت تیریمد پنجره: 4-8-2 ریتصو

 76 یمهاربند اتصاالت یطراح و کنترل پنجره: 5-8-2 ریتصو

 77 یضربدر نوع از گره در دوم مهاربند: ب 6-8-2 ریتصو

 77 یتک نوع از گره در اول مهاربند: الف6-8-2 ریتصو

 78 اتصال ورق قسمت: 7-8-2 ریتصو

 79 مهاربندها گزارش پنجره: 8-8-2 ریتصو

 80 یمهاربند گزارش: 9-8-2 ریتصو

 81 یمهاربند نقشه پنجره: 10-8-2 ریتصو

 82 ستون به ریت اتصاالت یکل چک گزارش: 1-9-2 ریتصو

 85 آن اتصال جزئیات و برشی دیوار نقشه :1-10-2 ریتصو

 85 درختی اتصاالت جزئیات نقشه :2-10-2 ریتصو

 86 درختی اتصاالت بعدیسه نقشه :3-10-2 ریتصو

 86 پروژه کامل بعدی سه نقشه :4-10-2 ریتصو

 87 پروژه کامل بعدی سه نقشه و نما: 5-10-2 ریصوت

 87 درختی اتصاالت نقشه :6-10-2 ریتصو

 88 هوشمند بندیشیت: 7-10-2 ریتصو

 88 میترس یمنو: 8-10-2 ریتصو

 89 دیجد نقشه پنجره: 9-10-2 ریتصو

 90 میترس تیوضع پنجره: 10-10-2 رینقشهتصو از ییهابخش میترس پنجره: 11-10-2 ریتصو

 91 سازه یبعد سه نقشه: 12-10-2 ریتصو

 92 نگار سازه ماتیتنظ پنجره: 13-10-2 ریتصو

 92 هاهیال ماتیتنظ: 14-10-2 ریتصو
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 93 هاشورها و هاخط ماتیتنظ: 15-10-2 ریتصو

 93 هافونت ماتیتنظ: 16-10-2 ریتصو

 94 نگار سازه طیمح در هاستون یبرا شده هیته ستوفریل از یقسمت: 17-10-2 ریتصو

 WORD 94 لیفا صورت به شده هیته ستوفریل از یقسمت: 18-10-2 ریتصو

 95 ستوفرهایل ماتیتنظ: 19-10-2 ریتصو

 95 یکادربند پنجره: 20-10-2 ریتصو

 96 خودکار یبند تیش جهینت: 21-10-2 رینصو

 97 خودکار دمانیچ: 22-10-2 ریتصو

 97 خودکار یکادربند پنجره: 23-10-2 ریتصو

 99 کیاتومات یطراح پنجره :1-9-2 ریتصو

 TEKLA STRUCTURES 101 به یخروج ماتیتنظ: 1-1-3 ریتصو

 TEKLA STRUCTURES 101 به یخروج: 2-1-3 ریتصو

 102 یخروج ساخت شرفتیپ: 3-1-3 ریتصو

 TEKLA STRUCTURES 102 در شده ساخته مدل: 4-1-3 ریتصو

 103 نما مشخصات پنجره: 5-1-3 ریتصو

 FIT WORK AREA 103: 6-1-3 ریتصو

 SAFE 104 لیفا جادیا: 1-2-3 ریتصو

 105 نگار سازه در محاسبات گزارش نمونه: 1-3-3 ریتصو

 PDF 105 یمجاز چاپگر 2-3-3 ریتصو

 106 چاپ و چاپگر میتنظ یدستورها: 3-3-3 ریتصو

 106 چاپگر ماتیتنظ: 4-3-3 ریتصو

 PDF 107 لیفا صورت به گزارش: 5-3-3 ریتصو

 109 ندوزیو یکاربر حساب ماتیتنظ: 1-1-4 ریتصو

 110 32 نود ماتیتنظ: 2-1-4 ریتصو

 110 32 نود در استثنا موارد ماتیتنظ: 3-1-4 ریتصو
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 111 32 نود نهیقرنط ماتیتنظ: 4-1-4 ریتصو

 112 ماتیتنظ یساز رهیذخ: 5-1-4 ریتصو

 113 یلیمستط صورت به یمهاربند ورق یطراح: 1-2-4 ریتصو

 113 یهشت اتصال متقارن یطراح ماتیتنظ: 2-2-4 ریتصو

 114 شرفتهیپ ساز مقطع در دوبل مهاربند فیتعر: 3-2-4 ریتصو

 114 شرفتهیپ ساز مقطع در لقمه فیتعر: 4-2-4 ریتصو

 115 سازه یا لرزه ماتیتنظ: 5-2-4 ریتصو

 AUTOCAD 116 در متن یالگو اصالح: 1-3-4 ریتصو

 116 نقشه یکل اسیمق: 2-3-4 ریتصو

 117 هابالک: 1-1-5 ریتصو

 118 هیال رنگ انتخاب پنجره: 2-1-5 ریتصو

 119 متن نوع شیرایو پنجره: 3-1-5 ریتصو

 120 مقاطع یکش نقشه یکل ماتیتنظ: 1-2-5ریتصو

 120 هالیپروف مینرس یبرا استفاده مورد خط نوع: 2-2-5 ریتصو

 121 نگار سازهیهانقشه در استفاده قابل خط انواع: 3-2-5 ریتصو

 121 هاشورها ماتیتنظ: 4-2-5 ریتصو

 122 نگار سازه در استفاده مورد هاشور یالگوها: 5-2-5 ریتصو

 123 وارهاید میترس یکل ماتیتنظ: 1-3-5 ریتصو

 124 هاستون میترس یکل ماتیتنظ: 1-4-5 ریتصو

 125 ستون میترس ماتیتنظ یمعرف: 2-4-5 ریتصو

 126 ریت اتصال میترس ماتیتنظ: 3-4-5 ریتصو

 127 ستون ینما در ریت به اتصال یواقع میترس: 4-4-5 ریتصو

 127 ستون ینما در یگاه هیتک ورق: 5-4-5 ریتصو

 128 طبقات پالن میترس یکل ماتیتنظ: 1-5-5 ریتصو

 129 طبقات پالن نقشه یکل ماتیتنظ از یبرخ: 2-5-5 ریتصو
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 130 یجانب ینماها میترس یکل ماتیتنظ: 1-6-5 ریتصو

 131 یجانب ینماها اتصال و یگذار اندازه ماتیتنظ: 2-6-5 ریتصو

 131 یجانب ینما اتصال محل و یگذار اندازه ماتیتنظ شینما: 3-6-5 ریتصو

 132 وارهاید میترس به مربوط ماتیتنظ: 4-6-5 ریتصو

 132 یمهاربند پالن یکش نقشه یکل ماتیتنظ: 1-7-5 ریتصو

 133 یمهاربند پالن: 2-7-5 ریتصو

 134 اتصاالت یکش نقشه یکل ماتیتنظ: 1-8-5 ریتصو

 134 اتصاالت یکل ماتیتنظ کاربرد از یانمونه: 2-8-5 ریتصو

 135 سازه یبعد سه یکش نقشه یکل ماتیتنظ: 1-9-5 ریتصو

 136 سازه یبعد سه نقشه در دید یایزوا: 2-9-5 ریتصو

 137 سازه یبعد سه نقشه: 3-9-5 ریتصو

 138 ستوفرهایل میترس ماتیتنظ یکل ماتیتنظ: 1-10-5 ریتصو

 139 هاچیپ یطراح و کنترل یکل ماتیتنظ: 1-11-5 ریتصو

 140 هاچیپ یطراح ماتیتنظ: 2-11-5 ریتصو

 141 یمهاربند یکل ماتیتنظ: 1-12-5 ریتصو

 141 یمهاربند یکل ماتیتنظ یراهنما: 2-12-5 ریتصو

 142 یمهاربند یطراح ماتیتنظ: 3-12-5 ریتصو

 144 ستون به ریت اتصاالت یکل ماتیتنظ: 1-13-5 ریتصو

 145 ستون به ریت اتصاالت یطراح ماتیتنظ: 2-13-5 ریتصو

 146 ستون به ریت اتصاالت یطراح یروهاین ماتیتنظ: 3-13-5 ریتصو

 146 یچیپ و یدرخت اتصاالت با یطراح ماتیتنظ: 4-13-5 ریتصو

 147 1387 شیرایو ساختمان یمل مقررات دهم مبحث 5-3-10 شکل: 1-14-5 ریتصو

 148 وصله اتصاالت یطراح ماتیتنظ: 2-14-5 ریتصو

 149 یطول یهاورق یطراح ماتیتنظ: 3-14-5 ریتصو

 150 ستون صفحه ماتیتنظ: 1-15-5 ریتصو
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 151 سازه یکل ماتیتنظ: 1-16-5 ریتصو

 152 پروژه یا لرزه ماتیتنظ: 2-16-5 ریتصو

 152 مصالح مشخصات: 1-17-5 ریتصو

 153 پروژه مشخصات: 1-18-5 ریتصو

 TEKLA STRUCTURES 154 به یخروج ماتیتنظ: 1-19-5 ریتصو

 154 یبرش وارید یطراح در آرماتورها یطراح ماتیتنظ: 1-20-5 ریتصو

 155 یبرش وارید یکشنقشه ماتیتنظ: 2-20-5 ریتصو

 155 یبرش وارید مقطع یکشنقشه: 3-20-5 ریتصو

 156 یبرش  وارید محاسبات دفترچه: 4-20-5 ریتصو

 


