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FOUNDA MATE Quick Start
 در چهار گام ساده   فونداسیون هاي  طراحی جزئیات و تولید نقشه 

C o m p a t i b l e  V e r s i o n s
SAFE  20, 16, 14, 12, 8 
+ ECONOMY OPTIMIZER
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ت کلی       یاـس رعت انجا   FOUNDA MATEافزارنرم در طراحیـس ادگی، راحتی و ـس بات مربوط به طراحی جزئیاتـس م محاـس

طح تعامل کاربران  آرماتوربندي د می با باالترین ـس ت که کلیه  افزارنرم . به این منظور محیط گرافیکیباـش ده اـس بگونه اي طراحی ـش

ــانی که با  ــنایی دارند، به راحتی بتوانند با ابزارها    مهندســی هايافزارنرمدیگر  مهندس ارتباط برقرار   افزارنرم هاي کاربريرابطو آش

ــتفاده افزارنرمیادگیري    درنتیجهنمایند.   ــان خواهد بود و اس ــیار آس در مدت زمان کوتاهی به تبحر الزم  افزارنرمکنندگان از این بس

 .برسانند تنها در چند دقیقه به اتمام  را  اجراییهاي و ترسیم نقشهو خواهند توانست طراحی جزئیات آرماتوربندي  فتهای دست 

اي هفونداســیونهاي اجرایــی  و تهیــه نقشــه، متــره  افــزار بــراي طراحــی جزئیــات آرماتوربنــديمنظور استفاده از ایــن نرمبه  

بمنظــور وارد کــردن مــدل   مــدل، آنــالیز و طراحــی گــردد. خوشــبختانه  SAFEافــزار  ســازه در نــرم  بایســتمیبتنی، در ابتــدا  

ــه رعایــت هیچگونــه دســتورالعملی بــراي نامگــذاري المانهــا ســازه بــه ایــن نرم و یــا ترســیم هندســه افــزار، شــما مجبــور ب

. بعــد از اینکــه مدلســازي نماییــد  SAFEافــزار در نرم را پــروژه خــودتوانیــد میو بصــورت معمــول   نخواهیــد بــودفونداسیون  

ــ  SAFE افــزاردر نرممدلسازي و طراحــی   فرآینــد توانیــد میپایــان رســید و تمــامی نتــایج طراحــی رضــایت بخــش بودنــد، ه ب

 دنبال نمایید.  FOUNDA MATEافزار نرم به آسانی درهاي اجرایی را تولید نقشهطراحی جزئیات آرماتوربندي و 

ــد  ــد نقشــهکــل فراین ــدي و تولی ــات آرماتوربن ــی هايطراحــی جزئی ــزار توســط نرم اجرای ــا در  FOUNDA MATEاف تنه

 .د شد واهیخ آشنا سادهن چهار گام ی ابا   در زمان بسیار کوتاهیشما   ،در این مقاله.  پذیردمیچهار گام ساده انجام 

چهــار گــام ســاده زیــر را بــدقت   ،هاي اجرایــینقشــهبراي رســیدن بــه بهتــرین نتیجــه در طراحــی جزئیــات و تولیــد  لطفا  

 :دنبال نمایید مطالعه و 

 نتایج طراحی  و  مدل    اطالعات ایجاد فایل    

 از طریق فایل تولید شده در گام قبلی   FOUNDA MATE  افزار نرم به    مدل وارد کردن    

آرماتوربندي سازه تنظیم پارامترهاي طراحی و صدور فرمان طراحی جزئیات  

AutoCADافزار  هاي اجرایی با فرمت استاندارد نرم نقشه ترسیم  

ارائــه خواهــد شــد، بنحــوي کــه پــس از مطالعــه ایــن این چهار گام ساده بصــورت مبســوط و مصــور    توضیحات  ،در ادامه   

را بســیار بــا کیفیتــی   هاي اجرایــینقشــهمقاله خواهید توانست فرآیند طراحــی جزئیــات آرماتوربنــدي، متــره پــروژه و ترســیم  

. برسانید انجام  به براحتیبسرعت و افزار ه کمک این نرمب
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ایجاد فایل اطالعات مدل و نتایج طراحی   

رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب، مــدل و  طراحــیانجــام فرآینــدهاي آنــالیز و  وSAFE مدلســازي در نــرم افــزار  خاتمه پس از

سیســتم  SAFE افــزارنرمدر انتقــال دهیــد. بــراي ایــن منظــور  FOUNDA MATEمیبایســت اطالعــات مــدل را بــه نــرم افــزار 

 :بصورت زیر عمل نمایید   Fileاز طریق منوي تنظیم نمایید و سپس  Kgf, cm, Cواحدها را بصورت 

 File Menu  >  Export  >  SAFE .f2k Text File… 
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همانگونه که در تصویر دیده میشود بصورت  در این پنجره    نمایان خواهد شد.  دستور، پنجره انتخاب جداول مورد نیازبا انجام این  

 زیر عمل نمایید: 

   .را انتخاب نمایید   MODEL DEFINITION گزینه -۱

را انتخاب نمایید DESIGN RESULTS گزینه  -۲

. را انتخاب نمایید  Kgf, cm, C گزینه  Export Unitsاي از لیست کرکره -۳

 .فایل حاوي اطالعات مدل را در مکان مورد نظر خود ذخیره نمایید  Okبا فشردن دکمه  -۴

را انتخاب نمایید و    DESIGN DATA (Concrete Slab Design Output)  و  MODEL DEFINITIONجداول    SAFE 20در  

ذخیره نمایید.  Kgf, cm, Cفایل متنی را در محل مورد نظر خود با واحدهاي 
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 : بسیار مهم   نکته چند     

رعایت  هاي اجراي با کیفیت نکات زیر را در مدلسازي و انتقال مدل به نرم افزار  لطفا براي رسیدن به نقشه 

 فرمایید:

هاي تولید شده  نقشهدقت بیشتري بعمل آورید،    SAFEافزار  در مدلسازي و ترسیم نوارهاي طراحی در نرم  به هر میزان  -1

 .کیفیت بیشتري خواهند داشتافزار نرم توسط 

رويمیبایست  را حتما    SAFEافزار  سیستم واحدهاي نرم  FOUNDA MATEافزار  براي انتقال اطالعات مدل به نرم  -2

 قرار دهید. Kgf, cm, C هايگزینه

فایل جداگانه    DESIGN RESULTSو     MODEL DEFINITIONمیتوانید جداول  براي حالتهاي خاص    -3 را در دو 

 آنها را در دو مرحله به نرم افزار وارد نمایید.ذخیره نمایید و 

بمنظور کاهش حجم فایل خروجی و افزایش ســرعت، شــما میتوانید فقط گزینه    DESIGN RESULTSدر قســمت  -4

Concrete Design  .را انتخاب نمایید 

مدل فعال خواهند شد، بنابراین قبل از ذخیره اطالعات    پس از انجام آنالیز و طراحی  DESIGN RESULTSجداول    -5

 ابتدا مدل را آنالیز و طراحی نمایید.

در جهات مختلف   نوارهاي طراحی  جداگانه   براي تعریف  A, B, Other  مختلف  هاي میتوانید از الیه  SAFEافزار  در نرم   -6

 . استفاده نمایید 

را بصورت همزمان و یا مجزا در    A, B, Otherافزار این قابلیت را دارد که جزییات نوارهاي طراحی در الیه هاي  نرم  -7

 هاي اجرایی ترسیم نماید. نقشه

تمامی قسمتهاي فونداسیون هم در راستاي نوارهاي فونداسیون و هم در راستاي عمود بر نوارهاي فونداسیون میبایست  -8

. به عبارت دیگر همانگونه که در اشکال صفحه بعد میتوانید مالحظه کنید، نوارهاي طراحی  راحی فرش شوند با نوارهاي ط

قائم که در جهت    Bاند و همچنین نوارهاي طراحی الیه  که در جهت افقی میباشند کل فونداسیون را پوشش داده  Aالیه  

  .اند کل فونداسیون را پوشش داده نیز  میباشند 

یم توجه فرمایید  یون ترـس ود میلگردهاي عرضـی فونداـس یم نوارهاي طراحی رعایت نـش درصـورتیکه این نکته در ترـس

 براي توضیحات بیشتر مثال صفحه بعد را مطالعه فرمایید. .در لیستوفر هم محاسبه نخواهد شد  و نیز   نخواهند شد 
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افقی محور    ، CSA1بعنوان مثال نوار طراحی   نوارهاي  ،  CSA2را پوشش داده است و نوار طراحی    1نوار فونداسیون 

 و حتی از روي اپنینگها نیز عبور کرده است.  را پوشش داده است 2و   1بین محورهاي واقع عمودي فونداسیون 
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براي محاسبه و ترسیم بهتر جزییات بهتر است که نوارهاي طراحی در راستاي محور نوار و یا عمود بر نوار فونداسیون ترسیم  -9

CSA13در تمامی سگمنتهایش در راستاي نوار فونداسیون و نوار طراحی    CSA9نوار طراحی   بعنوان مثال در تصویر زیر،  گردند.

 ه است.عمود بر نوار فونداسیون ترسیم شد 

به چند قسمتنوار را  راستاي طول    درنوارهاي طراحی  در صورتیکه عرض یک نوار فونداسیون در قسمتی تغییر نماید،    -10

 نکنید، بعنوان مثال درصورتیکه فونداسیون شما بشکل زیر باشد :

 روش درست ترسیم نوارهاي طراحی بشکل زیر میباشد:

 نوارهاي طراحی بشکل زیر میباشد:روش نادرست ترسیم و 
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 ه در گام قبلی تولید شد   از طریق فایل   FOUNDA MATE  افزار نرم به    مدل   ارد کردن و   

از طریق  گردید را  که در گام قبلی تولید  مدل    F2Kفایل متنی یا همان فایل    FOUNDA MATEافزار  نرمبراي وارد کردن مدل به  

وارد کنید. این فایل میتواند حاوي اطالعات هندسی مدل و نتایج طراحی باشد و یا صرفا حاوي به برنامه    بصورت زیر     Fileمنوي  

 دسی مدل باشد. اطالعات هن

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

 نیز براي وارد کردن فایل متنی مدل استفاده نمایید.  افزارنرمدر نوار ابزار اصلی باالي    از آیکون توانید میهمچنین 

Ctrl F 
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هندسه مدل را در محیط گرافیکی برنامه مشاهده نمایید. همزمان با  توانید  میشما    ،افزارنرمپس از ایمپورت شدن اطالعات به  

 همانند شکل زیر بنمایش در خواهد آمد.نمایش مدل، رابط کاربري مشخصات دالها نیز 

کاربري شما   رابط  این  لیست کرکره  بایستمیدر  پنجره،  از طریق  باالي  در  موجود  نمایید. پیش   Slabاي  انتخاب  را  فرض 

تعریف    SAFE  افزارنرم یتم در  آفرض مشخصاتی که براي این  پیش   Slab، با انتخاب  گرددمیهمانگونه که در تصویر زیر مشاهده  

 نمایش داده خواهد شد. Default Slab Propertiesشده است در قسمت 

محاسبه خواهد شد و    افزارنرمعالوه بر آن درصد فوالد حداقل مورد نیاز نیز با توجه به مشخصات متریالها و آیین نامه توسط  

ن پنجره، جزئیات میلگرد حداقل و عالوه بر آن در قسمت زیری   خواهد شد درج    Slab Minimum Reinforcement  در قسمت

 براساس درصد فوالد حداقل نیز درج خواهد شد.

مطابق نظر خود   د و یا نرا بپذیردرج شده در این رابط کاربري  فرض  مشخصات پیش توانند  میشایان ذکر است که کاربران  

د.نویرایش نمای 
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اطالعات طراحی مدل را بصورت مجزا از اطالعات هندسی مدل  بتوانیم  این قابلیت در نرم افزار دیده شده است که درصورت نیاز  

البته توجه داشته باشید که با وارد کردن فایل طراحی جدید، تمامی اطالعات طراحی که قبال ایمپورت شده   .نماییمافزار وارد به نرم

 و اطالعات طراحی جدید جایگزین آنها میگردد.بودند، حذف خواهند شد 

   را بصورت زیر به برنامه وارد نمایید: (Design Result Table)براي این منظور فایل حاوي اطالعات دیزاین 
 

 File Menu > Import Foundation Design File   ( کلید میانبر   +  ) 
 

 
 

  استفاده نمایید.  نوارها  براي وارد کردن فایل نتایج طراحی  افزار نرمدر نوار ابزار اصلی باالي      از آیکونتوانید  میهمچنین  
 

 

Ctrl D 
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ه مدل و نتایج طراحی آن به  پس از انجام این مراحل   ما این اطالعات را در محیط گرافیکی برنامه    افزارنرمهندـس ت و ـش ده اـس وارد ـش

 مشاهده خواهید نمود.

در پانل   Layer Displayاز قســمت   Flexural Steel Areaگزینه  ؛ با انتخاب گرددمیهمانگونه که در تصــویر زیر مشــاهده  

ازرامـهاي مرافزار، دـیاگکـناري نرم روي نوارـهاي طراحی ترســیم میگردـند و ـبا حرـکت ـماوس روي   بوط ـبه میزان فوالد ـکل مورد نـی

ا براي هر موقعیت مشــاهده نمایید. براي مشــاهده اطالعات مربوط  مقادیر دقیق فوالد کل رتوانید  میطراحی مختلف شــما نوارهاي  

 الیه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.  هاي  هاي دیگر، از طریق دکمهاستریپهاي طراحی در الیه

د دیگري نیز در نوار  ار مفـی ا، اطالـعات بســـی ادیر فوالد روي دـیاگرامـه ایش مـق ا حرـکت ـماوس روي نوارـهاي طراحی، عالوه بر نـم ـب

 . افزار قابل مشاهده خواهد بودوضعیت پایین نرم

اهده دقیقتر دیاگرام دهتوانید  میها  براي مـش خص ـش ویر زیر مـش افزایش، کاهش ویا تغییر مقیاس این  اند براي از ابزارهایی که در تـص

 ها استفاده نمایید.دیاگرام
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شـوند و درذخیره نمی SAFE افزارنرم F2Kمتنی  برخی از اطالعات مدل از قبیل چرخش سـتونها، در فایل  : نکته 

ه نتیجه ده در نرم  هانقـش تی و مطابق مدل ایجاد ـش یم نمی  ETABSافزار  بدرـس ود. براي اینترـس افزار ایجاد  منظور این قابلیت در نرمـش

را که حاوي اطالعات    ETABS افزارنرماز   e2kفایل متنی   ،SAFEعالوه بر فایل   مگردیده اســت که شــما بتوانید در صــورت لزو

 ایمپورت نمایید. افزارنرمبه   را نیز   باشد میدقیق مدل سازه 

را بصورت زیر تولید نمایید و آن  ETABS  افزارنرمرا نیز توسط مدل    e2kفایل متنی مدل سازه یا همان فایل  بنابراین درصورت لزوم  

 افزار وارد کنید: به نرم

 File Menu > Import Structure Data From ETABS Text File 

 استفاده نمایید.  ایتبس نیز  مدل از براي وارد کردن فایل افزارنرمدر نوار ابزار اصلی باالي    از آیکون توانید میهمچنین 
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تنظیم پارامترهاي طراحی و صدور فرمان طراحی جزئیات آرماتوربندي 

نرم افزار درـصورت لزوم میلگردهاي ـسراـسري فونداـسیون را تعیین نمایید.   بایـستمی،  افزاروارد کردن فایل نتایج طراحی به نرمپس از 

ورت خودکار برمبناي آیین نامه، تریپهاي    بـص به مینماید و به تمامی اـس ري را محاـس راـس ات دال، فوالدهاي ـس خـص خامت و مـش مدل ـض

همانگونه که در تـصویر زیر مـشاهده    Typical Rebarاختـصاص میدهد. اما ـشما نیز میتوانید از طریق پانل کناري نرم افزار در قـسمت

 این مقادیر را مشاهده و یا ویرایش نمایید.  میگردد، 

 را براي موقعیتهاي  سراسري  میلگردهايجزییات    توانید میبراحتی    پانل  این  از طریق   ،گرددهمانگونه که در تصویر باال مشاهده می 

   .نمایید یرایش یا  ومشاهده  بصورت مجزا راطراحی  نوارهاي  همچنین میلگردهاي عرضیو  باال و پایین

افزار میلگردهاي  رمفعال است و ن     Constrain Typical Rebar Detail for All Layersبصورت پیش فرض حالت

افزار وجود دارد که براي هریک از  را بصورت یکسان در نظر میگیرد، اما این قابلیت در نرم  Otherو    A  ،Bهاي  سراسري براي الیه

 د. گرد میلگردهاي تیپیکال مختلف تعریف  Otherو  A ،Bهاي  الیه

براي نوارهاي طراحی در  که  بخواهید    اگر  نمایید   هايالیهمیلگردهاي سراسري  روي  ،مختلف را بصورت جداگانه ویرایش 

فیلدهاي غیرفعال شود. در این حالت    Constrain Typical Rebar Detail for All Layers  حالت  یک نمایید تاکل    آیکون

الیه مورد   و شما میتوانید با کلیک روي هریک از کلیدهاي    شوند مینیز فعال    هاتمامی الیهبه    مربوط

.را مشاهده و یا ویرایش نمایید نوارهاي طراحی  نظر را انتخاب نمایید و براي هر الیه بصورت مجزا جزییات میلگردهاي تیپیکال 

یا فشردن   که در تصویر باال مشاهده میگردد و    هايآیکونبا فشردن هریک از    پس از تغییر هریک از جزییات میلگردهاي تیپیکال،

افزار محاسبه و روي نوارهاي  با توجه به میلگردهاي سراسري جدید و براساس نقطه قطع تئوري توسط نرم   یدکمه اینتر، میلگردهاي تقویت

 طراحی مدل نمایش داده خواهند شد.
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در پانل   Layer Displayاز قـسمت   Additional Steel Area  گزینه؛ با انتخاب گرددمیهمانگونه که در تـصویر زیر مـشاهده  

از، روي نوارـهاي طراحی کـناري نرم اتی و نیز دـیاگرامـهاي مربوط ـبه میزان فوالد تقوـیت مورد نـی افزار، میلگردـهاي تقوـیت مـحاســـب

 آیند ودیاگرامهاي فوالد تقویت پس از کسـر میزان فوالد سـراسـري موجود از دیاگرامهاي فوالد کل بدسـت می ترسـیم میگردند.

 باشند.نشاندهنده میزان فوالد مورد نیاز عالوه بر میلگردهاي سراسري موجود می

ما   اهده نمایید.  توانید  میبا حرکت ماوس روي نوارهاي طراحی مختلف ـش عالوه مقادیر دقیق فوالد تقویت را براي هر موقعیت مـش

افزار قابل مشــاهده خواهد بود. این اطالعات و دیاگرامها امکان  نرمبر آن، اطالعات بســیار مفید دیگري نیز در نوار وضــعیت پایین 

 بررسی کامل پروژه را به کاربران خواهند داد.
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افزار وجود دارد که براي هریک از نوارهاي طراحی، میلگردهاي تیپیکال مجزا توسط کاربر تعیین گردد. براي این قابلیت در نرم 

را    Typical Transverse Rebarو یا    Typical Longitudinal Rebarدر پانل کناري  گزینه    Layer Displayاینمنظور از قسمت  

افزار جزییات فوالد تیپیکال را روي نوارهاي طراحی بنمایش میگذارد و براي تشخیص بهتر  خاب نمایید. با اجراي این دستور نرم انت

 تا عرض نوارها بخوبی قابل تشخیص باشد.نوارهاي طراحی، هر نوار را با یک رنگ نمایش میدهد 

، همانگونه که در شکل زیر مشاهده میگردد، نمایان با راست کلیک کردن روي هر نوار طراحی پنجره اختصاص جزییات جدید 

خواهد شد و از طریق آن کاربر خواهد توانست جزییات جدید را به نوار طراحی مورد نظر خود اختصاص دهد. همچنین با فشردن 

 جزییات میلگردهاي تیپیکال اختصاص داده شده به جزییات عمومی باز خواهد گشت. Resetکمه د

همچنین درصورتیکه بخواهید جزییات بازنویسی شده تمامی نوارهاي طراحی را به جزییات عمومی که براي کل مدل تعریف شده 

  استفاده نمایید.Reset All Strip’s Overwrites گزینه  Designاست باز گردانید، میتوانید از منوي 
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طراحی جزئیات آرماتوربندي

ري پس از راـس تمی  ،تعیین آرماتورهاي ـس و جزییات آرماتوربندي  بایـس در    آیکوناز توانید  می  منظور  براي این  د.طراحی ـش

 کنید: بشکل زیر عمل    Designطریق منوي  ازو یا    استفاده نمایید  و یا از کلید میانبر  افزارنوار ابزار اصلی باالي نرم

Design Menu > Design Reinforcing Details  (  کلید میانبر  ) 

جزییات آرماتور بندي، دتایلهاي مربوط به تعداد و قطر آرماتورهاي تقویت و نیز طول آنها براساس نقطه   طراحی   صدور فرمان با  

افزار روي مدل نمایش  ، محاسبه میگردند و در محیط گرافیکی نرمطراحی میلگردهاي تقویتبر اساس پیکربندیهاي    نیز  و  قطع عملی 

محاسبه   Designفعلی و میلگردهاي سراسري تعیین شده در هنگام اجراي فرمان    این جزییات براساس پیکربندیهاي د.خواهند شداده  

که تنظیمات پیکربندي طراحی آرماتورهاي منتقل خواهند شد. بنابراین درصورتی  Additional Rebar Draftingخواهند شد و به الیه  

تکرار شود. براي این  براي محاسبه جزییات با شرایط جدید    Designفرمان  بایست  میتقویت و یا میلگردهاي سراسري ویرایش شوند،  

کاربر  افزار بنمایش در خواهد آمد تا  در باالي نرم     آیکون  ،منظور درصورتیکه پارامترهاي طراحی تغییري پیدا کنند 

صدورمت لزوم  آرم  مجدد  وجه  طراحی  بشود.  دستور  تقویتی  تقویتی  اتورهاي  آرماتورهاي  جزییات  دیگر  طرف  الیه  همواره  از  در 

Additional Rebar Drafting  تا هنگامی که فرمان  در دسترس خواهند بود وDesign    مانند، بدون تغییر باقی می،  نگرددجدید صادر

 اجازه مقایسه و یا تغییرات الزمه نتایج را خواهد داد.ین موضوع به کاربر ا

ري یا پیکربندیهاي طراحی   اگرتوجه فرمایید که بنابراین   راـس میم گرفتید میلگردهاي ـس تـص
ود.   Designحتما فرمان   بایـستمیرا تغییر دهید،    را تکرار نمایید تا الیه درفتینگ آپدیت ـش

F2 

F2 
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نمایش درخواهد آمد. همانگونه که در ه  در این الیه بالیه درفتینگ فعال خواهد شد و نتایج طراحی    Designبا اجراي فرمان  

افزار، پانل کناري نرم در    Layer Displayاز قسمت  Additional Rebar Drafting   ؛ با انتخاب الیهگرددمیتصویر زیر مشاهده  

 میلگردهاي تقویت اجرایی براساس نقاط قطع عملی و پیکربندیهاي طراحی، روي نوارهاي طراحی ترسیم میگردند. 

ما  ویرایش نمایید. براي اینمنظور روي میلگرد مورد نظر کلیک  براحتی جزئیات میلگردهاي تقویت را توانید  میدر الیه درفتینگ ـش

یله ماوس مربع   تقویت  انتهایی بر روي میلگرد  Grips مربع  عدد کنید تا دو پس بوـس وند، ـس مورد نظر را بگیرید و به   Gripsظاهر ـش

ید و یا  موقعیت دلخواه هاي انتهایی، طول جدید میلگرد براي راحتی   Drag  به عبارت دیگر بکـش نمایید. در هنگام درگ کردن گریپـس

 درج خواهد شد.  میلگرد تقویت انتخاب شدهبیشتر کاربر روي 
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الیه  همچن در  میلگرد  Additional Rebar Drafting ین  هر  روي  کردن  کلیک  راست  جزییات    ،با  ویرایش  کاربري  رابط 

شما قادر خواهید بود تعداد و قطر نمایان خواهد شد و از طریق آن ، گرددمیهمانگونه که در تصویر زیر مشاهده  میلگردهاي تقویت

در کنار متن جزییات میلگرد تقویت           که با کلیک کردن روي آیکون  افزارنرم میلگردهاي تقویت را از طریق لیست پیشنهادي  

  .ویرایش نمایید  Overwrite Rebar Detailدر قسمت  یا تایپ جزییات مورد نظر اهر خواهد شد وظ

ویرایش نمایید. براي این منظور همانگونه که در تصویر مشاهده   نیز  میلگردهاي تقویت را  همچنین در این پنجره میتوانید طول

افزایش      هايتایپ نمایید و یا توسط دکمه Overwrite Bar Lengthمیگردد، ابتدا طول جدید میلگرد تقویت را در قسمت 

یک نقطه ثابت براي تغییر طول میلگرد را مشخص نمایید. بعنوان مثال اگر    Bar Fixed Point  و یا کاهش دهید و سپس در قسمت

نقطه ثابت میلگرد  را بعنوان    Startرا انتخاب نمایید افزایش طول میلگرد تقویت از هر دو سوي آن انجام خواهد شد و اگر    Midنقطه  

 تعیین نمایید، تغییر طول میلگرد از سمت انتهاي آن انجام خواهد شد.

تغییرات کاربر اعمال خواهند شد و شایان ذکر است که این تغییرات   پس از انجام تغییرات الزمه با فشردن دکمه  

به   براي این میلگرد  تغییرات اعمال شده توسط کاربر  ها خواهند بود. همچنین با فشردن فشردن دکمه  مالك ترسیم نقشه

میلگرد مورد نظر را مخفی میتوانید        همچنین از طریق دکمه  افزار بازگردانده خواهند شد.جزییات محاسبه شده توسط نرم 

 دکمه قابل بازگشت خواهد بود.  همیننمایید تا در نقشه ترسیم نگردد، این عمل از طریق 
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پیکربندي پارامترهاي طراحی جزئیات آرماتوربندي

کنید: بشکل زیر عمل  Designطریق منوي  ازبمنظور پیکربندي پارامترهاي طراحی، 

Design Menu > Reinforcing Design Configuration ( کلید میانبر  ) 

 استفاده نمایید و یا از کلید میانبر   افزاردر نوار ابزار اصلی باالي نرم   آیکون از توانید میهمچنین 

 بصورت زیر نمایان خواهد شد.جزئیات آرماتور بندي  با اجراي این فرمان رابط کاربري پیکربندي پارامترهاي طراحی

افزار استفاده خواهند شد را  از طریق این رابط کاربري میتوانید پارامترهاي عمومی که در طراحی آرماتورهاي تقویت توسط نرم

 پیکربندي نمایید. در اینجا به توضیح پارامترهاي مختلف در این رابط کاربري خواهیم پرداخت. 

F6 

F6 
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 میلگردهاي تقویت مجاز:انتخاب لیست 

 
 

ــردد،  ــاهده میگ ــل مش ــویر مقاب ــه در تص ــه ک ــمتهمانگون ــن قس  درای
، ســایزهاي مــورد نظــر خــود ي موجــودتوانیــد از لیســت میلگردهــامی

ــه نرم ــاي ک ــی آرماتوره ــا در طراح ــود از آنه ــد ب ــاز خواه ــزار مج اف

 تقویت استفاده نماید را تعیین نمایید.
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 میلگردهاي تقویتیطراحی اقتصادي جزییات   

اقتصـادي میباشـد. این  ا اسـتفاده از اگوریتم هوشـمند بهینه سـازافزار طراحی میلگردهاي تقویت بیکی از ویژگیهاي بارز نرم

یاري از موارد میتواند تا قابلیت نرم د مصـرف فوالدهاي تقویتی را کاهش خواهد داد.  30افزار در بـس همانگونه که در تصـویر  درـص

 شما میتوانید پارامترهاي مربوط به این حالت را پیکربندي نمایید.  Economy Detailingزیر مشاهده میگردد، در قسمت 

با الگوریتم    افزارماکزیمم فوالد در هر ناحیه نخواهد بود بلکه نرم  میزان  مالك طراحی میلگردهاي تقویت فقط  فعال نمودن این گزینهبا  

اقتصادي، ساز  بهینه  پرداخت.    هوشمند  تقویت خواهد  میلگردهاي  به طراحی  نیاز  مورد  فوالد  دیاگرام  مثال براساس شکل  بعنوان 

. همانگونه که مشاهده میگردد، بشکل زیر میباشد بر اساس نقاط قطع تئوریک  ر یک ناحیه از فونداسیون  وضعیت فوالدهاي تقویت د

خواهد بود ولی در بسیاري از نقاط  800cmبطول    9Ø25انجام گیرد، احتیاج به  دیاگرام  درصورتیکه طراحی براساس ماکزیمم فوالد  

 .دیاگرام احتیاج به فوال کمتري میباشد 

ورتیکه گزینه  اما  کل    Economy Modeدرـص د و همانگونه که در ـش کل دیاگرام انجام خواهد ـش اس ـش فعال گردد، طراحی بر اـس

مـصرف فوالد   %33تقویتی اـستفاده ـشده اـست و متر میلگرد   48 میلگرد تقویت، درمجموع متر  72 اـستفاده اززیر مـشاهد میگردد بجاي 

 .براي این ناحیه از فونداسیون صرفه جویی شده استشاخه،  6مجموع متري از 12به عبارت دیگر دو شاخه    است. کاهش یافته

 Economy Mode OFF   :  Rebar Length = 9*800 = 7200 cm   
 Economy Mode ON     :  Rebar Length = 3*800 + 2*600 + 4*300 = 4800 cm 

 Economy Mode OFF 

 Economy Mode ON 
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یکی از پارامترهاي بسیار تاثیرگذار در طراحی اقتصادي میلگردهاي تقویت، پارامتر حداکثر اختالف طول میلگردهاي تقویت میباشد. 

حداکثر مقداري که توســط این پارامتر تنظیم  بوســیله این پارامتر شــما تعیین خواهید نمود که میلگردهایی که اختالف طولشــان از  

 ها جلوگیري بعمل آید.یگر جمع شوند تا از تنوع آرماتورهاي تقویت با طولهاي مختلف در نقشهبا یکد باشد  میشود، کمتر 

همانگونه که در ـشکل زیر دیده میـشود، درـصورتیکه این پارامتر روي عدد کوچکی مثال ـصفر تنظیم ـشود میگردهاي تقویت متعددي 

 .زیاد مناسب نمیباشد افزار محاسبه میشود که براي اجرا  با طولهاي متفاوت توسط نرم

همانگونه که در تـصاویر باال مـشاهده میـشود با افزایش مقدار این پارامتر، از تنوع میلگردهاي تقویتی با طولهاي مختلف کاسته میشود 

د، اما درـصد ـصرفه جویی اقتـصادي نیز کاهش میو جزییات اجرایی عدد بزرگی براي این اي که اگر  یابد بگونهتري ایجاد خواهد ـش

پارامتر درنظر گرفته ـشود، تاثیر الگوریتم هوـشمند طراحی اقتـصادي کامال از بین خواهد رفت و محاـسبات براـساس ماکزیمم دیاگرام 

 اي تنظیم نماید که بهترین نتیجه ممکن را بگیرد.فوالد انجام خواهد شد. بنابراین مهندس طراح میبایست این پارامتر را بگونه
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ورت فعال نمودن این گزینه نرم رفی را نیز کنترل خواهد نمودافزار فاندا میت همانند نرمدرـص یف حداقل آرماتور مـص و در    افزار ـس

 محلهایی که میزان فوالد از میزان فوالد حداقل کمتر باشد، این کمبود را بوسیله آرماتورهاي تقویتی جبران خواهد نمود.

ــتفاده از ــله بین میلگردهاي تقویت را تعیین نمایید. با توجه به اینکه نرمتوانید  می  ارامتراین پ با اس ــورت پیش  حداقل فاص افزار بص

ري را  راـس له بین آرماتورهاي ـس انتیمتر درنظر می  20فرض فاـص ورت پیش فرض روي عدد  ـس انتیمتر   20گیرد، این پارامتر هم بـص ـس

 سانتیمتر نشود. 10میلگردهاي تقویت و سراسري کمتر از تنظیم شده است تا نهایتا فاصله بین 

ــط این پارامتر می ــدن طول براي آرماتورهاي تقویت را تعیین نمایید. بعبارت دیگر طول آرماتورهاي تقویتی  توس توانید گام رند ش

 همیشه مضربی از این پارامتر خواهد بود.

تفاده از این پارامتر گرد که باید از میلگردهاي افزار تـصمیم میتوانید مرزي براي طول نوارها تعیین نمایید که بواـسطه آن نرممی با اـس

ورتی تفاده نماید و یا از میلگردهاي طولی. بعبارت دیگر درـص ده اـس ی تعریف ـش د،   عرـض که طول یک نوار از این پارامتر کمتر باـش

یم  بات و ترـس ی در محاـس همیلگردهاي عرـض د نقـش تر باـش تر از این پارامتر بیـش ورتی که طول نوار بیـش د و در ـص ها لحاظ خواهد ـش

 ها لحاظ خواهد شد.در محاسبات و ترسیم نقشه  میلگردهاي طولی

 درجه انتهایی میلگردها را تعیین نمایید. 90توانید ضــریب قطر میلگرد براي محاســبه طول قالب شــما می  با اســتفاده از این پارامتر

 بعبارت دیگر طول قالب انتهایی از حاصلضرب این پارامتر در قطر میلگرد بدست خواهد آمد.

را تعیین نمایید. بعبارت دیگر طول    ي عرضی توانید حداقل طول مورد نظر براي قالب انتهایی میلگردهاشما می  توسط این پارامتر

ر قطر میلگرد بدست خواهد آمد، اما درصورتی که طول بدست آمده کمتر قالب انتهایی میلگردها ابتدا از حاصلضرب پارامتر قبلی د

درجه انتهایی خواهد بود. به بیان   90از مقدار تعیین شده در این پارامتر باشد، طول تعیین شده توسط این پارامتر مالك طول قالب  

 دیگر هیچگاه طول قالب انتهایی از مقدار این پارامتر کمتر نخواهد بود. 

ط دن آرماتورهاي تقویت را توانید  می  این پارامتر توـس ورتی  تعیینحداقل طول براي درنظر گرفته ـش که   نمایید. بعبارت دیگر در ـص

و در نتیجه میلگردهاي با   طول میلگرد تقویت براســاس قطع تئوري کمتر از این مقدار باشــد، این میلگرد درنظر گرفته نخواهد شــد 

 طول کوتاه حذف خواهند شد.
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یله این پارامتر ما می  بوـس له بین دو ناحیهتوانید تعیین نمایید که نرمـش تند و فاـص از مقدار   افزار میلگردهایی که در نواحی مجاور هـس

نمایش داده ـشده (L)  در ـشکل زیر بامجاور  فاـصله بین دو ناحیه. درنظر بگیردرا بهم پیوـسته    تعیین ـشده در این پارامتر کمتر میباـشد 

ت. ود که مقدار این پارامتر حداقل دو اـس یه میـش ت آوردن نقطه قطع عملی برابر مق  توـص یون براي بدـس داري که بعنوان عمق فونداـس

 در همین رابط کاربري تعیین میگردد، تعریف نمایید. 
 

 

 
 

 

یله این پارامتر ما    بوـس تگاهنمایید که نرم  تعیینتوانید  میـش ها  افزار طول مهاري مورد نیاز براي میلگردهاي تقویتی را براي تمامی ایـس

ــدن این پارامتر،   ــورت خودکار کنترل مینماید که طول مهاري مورد نیاز از هر قله   افزارنرمکنترل نماید. بعبارت دیگر با فعال ش بص

 ي، طول میلگرد را افزایش خواهد داد بنحوي که طول مهاري تامین گردد.تامین میشود و یا خیر و درصورت عدم تامین طول مهار
 

 
 

نمایید.   تعیینحداقل طول از بزرگترین قله دیاگرام فوالد تا هر دو انتهاي میلگردهاي تقویت را  توانید  میشما    پارامتربا استفاده از این  

افزار کنترل خواهد شد و  له همواره بصورت اتوماتیک توسط نرم درصورتیکه این پارامتر فعال شود این حداقل طول از بزرگترین ق

 هاي بهتري تولید گردد.حداقل طول رعایت شود و نقشه ي میلگردهاي تقویت کوتاه، همیشه یک که برا گرددمیباعث 
 

 
 

یله این پارامتر یون نزدیکتر هسـتند، تا لبه کنید که میلگردهاي تقویتی که از مقدار این پارامتر به لبه  تعیینتوانید می  بوـس هاي فونداـس

 . نمایید  تعیینتوانید میاین پارامتر را فعال یا غیرفعال نمایید و همچنین مقدار این پارامتر را نیز توانید  میفونداسیون ادامه یابند. شما 
 

 
 

ط ورتی  کنید که  تعیینتوانید  می  این پارامتر توـس له بین در ـص د، نرممیلگردهاي تقویتی از مقدار این پارامتر    که فاـص افزار  کمتر باـش

 براي تمامی آنها جزییات یکسانی درنظر بگیرد.آنها را به هم متصل کند و 
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چه طولی را براي بدست حداکثر بصورت اتوماتیک از نقطه قطع تئوریک   افزارنرمتعیین نمایید که توانید می  پارامتربا استفاده از این  

اس آیین نامه  افه نماید. مقدار این پارامتر بر اـس تمیآوردن نقطه قطع عملی، به طول میلگردهاي تقویت اـض یون    بایـس عمق فونداـس

توـصیه میـشود که طول بهم پیوـستن نواحی مجاور را که قبال توـضیح داده ـشد، حداقل دو برابر مقدار تعریف ـشده  درنظر گرفته ـشود.

ده براي این پارامتر به طول  ي این پارامتر، تعریف نمایید.برا د، مقدار وارد ـش یون باـش درـصورتیکه این پارامتر بزرگتر از عمق فونداـس

 میلگردهاي تقویت اضافه میگردد و در غیر اینصورت عمق فونداسیون به طول میلگردهاي تقویت اضافه خواهد شد.

تفاده از این   ورت اتوماتیک از نقطه قطع تئوریک میلگردهاي تقویت، حداقل طول  افزارنرمتعیین نمایید که توانید  می  پارامتربا اـس بـص

 برابر قطر میلگرد براي بدست آوردن نقطه قطع عملی را کنترل کند و یا خیر. 12

، به این معنا که در  را تنظیم نمایید ي برشی  حداقل قابل در نظر گرفتن فوالد برشی براي محاسبه سنجاقیهابوسیله این پارامتر میتوانید 

نجاقیهاي برـشی ـصرفنظر خواهد   به ـس ـصورتیکه میزان فوالد برـشی در مقطع بحرانی برش کمتر از این مقدار باـشد، نرم افزار از محاـس

 ا صرفنظر نمود.کرد و درنتیجه بوسیله این پارامتر میتوان در نقاطی که به فوالد برشی کمی نیاز میباشد از تعبیه سنجاقیه

 را تعیین نمایید.  شکل آرماتورهاي عرضیبوسیله پارامترهاي موجود در این قسمت میتوانید 

ــمت  ــاهده میگردد، از طریق تنظیمات موجود در این قس ــویر روبرو مش همانگونه که در تص

یک  در باال و پایین دال و یا بصـورتU میتوانید شـکل میلگردهاي عرضـی را بصـورت دو 

ــته ــورت دو  خاموت بس ــخص،U و یا بص تعیین   در باال و پایین با میزان رویهم افتادگی مش

 :حالتها در ادامه آمده استتوضیحات این . که نمایید 

Open U Shape Bar .1 
ــاال و  Uدر ایــن حالــت میلگردهــاي عرضــی بصــورت یــک  در ب

ــک  ــی  Uی ــبات برش ــد و در محاس ــد ش ــیم خواهن ــایین ترس در پ

 وارد نخواهند شد.
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Closed Hoop Ties .2 

 
در این حالــت میلگردهــاي عرضــی بصــورت یــک خــاموت بســته 

 در محاسبات برشی نیز وارد خواهند شد.ترسیم خواهند شد و 

 
 
 

 

 
 

Overlaped U Shape .3 
 

در   Uدر باال و یک    Uدر این حالت میلگردهاي عرضی بصورت یک  

پایین بصورتی که ساقهاي آنها همپوشانی دارند، ترسیم خواهند شد و  

در  میلگردها  این  دارند،  همپوشانی  آنها  ساقهاي  اینکه  به  توجه  با 

محاسبات برشی وارد خواهند شد. میزان همپوشانی ساقها نیز توسط 

میباشد. تنظیم  قابل  پارامتر    کاربر  میتوانید    Overlap Lenghtتوسط 

 میزان رویهم افتادگی میلگردهاي باال و پایین را نیز مشخص نمایید.

 

 
هاي موجود در آن و گزینه  Design Configuration Settingsوســیله منوي ه ، بگرددمیگونه که در تصــویر زیر مشــاهده  همان

توان تنظیمات  همچنین از طریق این منو می آنها اســتفاده نمود.هاي دیگر از د و در پروژهکرتنظیمات انجام شــده را ذخیره  توانید  می

 افزار را دوباره بازیابی نمود.فرض نرمشخصی ذخیره شده را حذف کرد و یا تنظیمات پیش
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تعریف مقاطع عرضی و مدیریت آنها
در  Layer Displayاز قسـمت   Foundation Sectionsبمنظور ایجاد یا مدیریت مقاطع عرضـی، همانند تصـویر زیر از الیه

در نیز اســتفاده نمایید.  Foundation Sectionو گزینه    Defineهمچنین میتوانید از منوي  افزار اســتـفاده نـمایید.پانل کـناري نرم

 منظور اـضافهه  کلیدهاي کنترلی نیز بنمایش در خواهند آمد و عالوه بر آن یکـسري  ه  اند باینحالت مقاطع عرـضی که قبال تعریف ـشده

 یا مدیریت مقاطع، نمایان خواهند شد.  نمودن

یا      کلیدهاي  ،با فعال کردن این الیههمانگونه که گفته شد   بمنظور اضافه 

 خواهند شد. که در اینجا به توضیح آنها خواهیم پرداخت: نمایان افزارنرمباالي محیط گرافیکی ر مدیریت مقاطع، د

با فعال کردن این کلید شــما قادر خواهید بود در هر موقعیت دلخواه، مقطع عرضــی جدید تعریف نمایید. براي این منظور نشــانگر  

ورت خودکار لبه  افزارنرمماوس را به موقعیت مورد نظر خود حرکت دهید،  خیص میبـص یون را تـش دهد و همانگونه که هاي فونداـس

را نیز در هنگام حرکت ماوس در کنار آن نمایش   و برخی مشـخصـات دیگر  طول مقطع عرضـی  ،گرددمیدر تصـویر باال مشـاهده  

خواهد داد. پس از قرار گرفتن نشانگر ماوس در موقعیت مورد نظر، با کلیک ماوس یک مقطع عرضی جدید در موقعیت دلخواه شما 

ه به مربع زرد رنگ گرددمیایجاد   ت که خط مقطع جدید همیـش ایان ذکر اـس اهده  . ـش ویر مـش ، عمود خواهد بود و گرددمیکه در تـص

ها و تغیر رنگ مربع انتهایی خط مقطع به رنگ زرد، عمود بودن به آن با نزدیک کردن نشـانگر ماوس به هریک از لبهتوانید  میشـما 

 د کاربرد خواهد داشت.ها بموازات هم نیستنلبه را تعیین نمایید که البته این نکته فقط در قسمتهایی از فونداسیون که لبه

هاییمنظور نشانگر ماوس را به یکی از خط مقطعبا فعال کردن این کلید شما قادر خواهید بود مقاطع قبلی را حذف نمایید. براي این

  خواهد شد.، مقطع مورد نظر حذف اید نزدیک کنید تا به قرمز تغییر رنگ دهد سپس با کلیک کردن روي آنکه قبال تعریف نموده

 اید حذف خواهند شد.با انتخاب این دکمه تمامی مقاطعی که قبال تعریف نموده
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 ویرایش مشخصات مقاطع عرضی 
و یا از کلید    افزاردر نوار ابزار اصلی باالي نرم    آیکون از    توان میویرایش مشخصات مقاطع عرضی  مشاهده ویا  بمنظور  

کنید: بشکل زیر عمل  fineDeو یا ازطریق منوي  استفاده نمایید  میانبر 

 Define Menu > Section Manager 

ات مقاطع،  حالت رابط کاربري در این خـص د  مـش ویر زیر نمایان خواهد ـش خصـ کاربر از طریق آن می وهمانند تـص اتتواند تمامی مـش

و یا مـشاهده نماید. توجه نمایید که درـصورت تغییر نام هریک از مقاطع، نامی  رایش  وی در ـصورت لزوم را  و همچنین نام مقطع  مقاطع

 هاي اجرایی درج خواهد شد.تعریف شده است، در نقشه  Section Captionکه توسط کاربر در قسمت 

F5 
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گذاري و مدیریت آنها تعریف خطوط اندازه 
در  Layer Displayاز قسـمت   Foundation Dimensionsاز الیهبمنظور ایجاد یا مدیریت مقاطع عرضـی، همانند تصـویر زیر 

نمایش در خواهند آمد و عالوه بر ه  اند بگذاري که قبال تعریف شــدهافزار اســتفاده نمایید. در اینحالت خطوط اندازهپانل کناري نرم

 گذاري، نمایان خواهند شد.آن یکسري کلیدهاي کنترلی نیز بمنظور اضافه نمودن یا مدیریت خطوط اندازه

بمنظور     کلیدهاي   با فعال کردن این الیه،

 نمایان خواهند شد. که به توضیح آنها خواهیم پرداخت:  افزارنرمباالي محیط گرافیکی ر یا مدیریت مقاطع، د کردن اضافه

 Yویا در راستاي   Xدر راستاي  اندازه گذاري جدید    شما قادر خواهید بود در هر موقعیت دلخواه، خطوط  هابا فعال کردن این کلید 

هاتعریف نمایید. براي این منظور نشانگر ماوس را به موقعیت مورد نظر خود حرکت دهید، در اینحالت خطی افقی و یا عمودي همر

موقعیت مورد نظر شما قرار گرفت با کلیک ماوس، موقعیت خط اندازه   با نشانگر ماوس حرکت خواهد نمود. وقتی که این خط در

، گرددمیدهد و همانگونه که در تصویر باال مشاهده  هاي فونداسیون را تشخیص میبصورت خودکار لبه  افزارنرم را تثبیت نمایید.  

 گذاري بر روي مدل ترسیم خواهد شد.وط اندازهخط

 .نوارهاي مورب ترسیم نمایید  رويکلید شما قادر خواهید بود با حرکت ماوس روي نوارها خطوط اندازه گذاري تکی    بوسیله این

ما قادر خواهید بود  انگر ماوس را به یکی از   گذاريخطوط اندازهبا فعال کردن این کلید ـش قبلی را حذف نمایید. براي اینمنظور نـش

دازهخط ذاريوط اـن ه قبال تعریف نموده  ـگ د ـک گ دـه ه قرمز تغییر رـن ا ـب د ـت ک کنـی د نزدـی ک کردن روي آن،    ،اـی ا کلـی خطســپس ـب

  مورد نظر حذف خواهد شد.  گذارياندازه

 اید حذف خواهند شد.قبال تعریف نمودهکه  گذاري  خطوط اندازهبا انتخاب این دکمه تمامی 
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 تعریف کاور میلگردها 

کنید: بشکل زیر عمل  Defineازطریق منوي  بمنظور تعریف کاور میلگردهاي مدل همانند تصویر

 Define Menu > Section Manager 

تواند از طریق آن نمایان خواهد ـشد و کاربر میدر اینحالت رابط کاربري تعیین ـضخامت کاور بتنی میلگردها همانند تـصویر زیر 

د. همچنین می اـی نـم اي مختلف بصــورت مجزا تعریف  ا را براي موقعیتـه اور بتنی میلگردـه ت ـک اـم منوي ضـــخ د از طریق  توانـی

Configuration Settings  هاي بعدي نیز ذخیره نمایید.این تنظیمات را براي پروژه 
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آنو مشخصات متریال  پیشفرض    Slabویرایش خصوصیات 
کنید: بشکل زیر عمل   Defineازطریق منوي  پیشفرض همانند تصویر    Slabبمنظور تعیین مشخصات 

 Define Menu > Slab and Material Properties 

کاربري شما می رابط  این  لیست کرکرهدر  از طریق  پنجره،  بایست  باالي  در  موجود  نمایید. پیش   Slabاي  انتخاب  را  فرض 

تعریف    SAFEافزار  فرض مشخصاتی که براي این آیتم در نرم پیش   Slabگردد، با انتخاب  همانگونه که در تصویر زیر مشاهده می

عالوه بر آن درصد فوالد حداقل مورد نیاز نیز با توجه  د شد.ننمایش داده خواه Default Slab Propertiesشده است در قسمت 

خواهددرج  Slab Minimum Reinforcement افزار محاسبه خواهد شد و در قسمتبه مشخصات متریالها و آیین نامه توسط نرم

 شایان ذکر است که تمامی این پارامترها توسط کاربر قابل ویرایش میباشند. شد.
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 پیکربندي تنظیمات وصله و مهار میلگردها 
 

: کنید بشکل زیر عمل  Defineازطریق منوي   بمنظور پیکربندي تنظیمات وصله و مهار میلگردها، همانند تصویر

 Define Menu > Overlap and Anchor length parameters

مختلف  هايرا که در پروسه  ه طول مهاري و طول وصله میلگردهااین گزینه شما قادر خواهید بود پارامترهاي نحوه محاسب  توسط
افزار براي نحوه محاسبه طول مهاري و طول وصله  نرم  میگردند را پیکربندي نمایید.  قرار  استفادهمورد  افزار  طراحی آرماتوربندي نرم 

 دهد که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت. میلگردها سه روش مختلف را در اختیار کاربران قرار می 
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 Software Calculated Overlap Multiplier 

مت افزارنرمدر این حالت  ده در قـس اس تنظیمات انجام ـش به  Software Overlap Calculation Parameters بر اـس رایب محاـس ـض

ــتفاده مینماید یا براســاس روابط مشــخص شــده، بدســت مطول مهاري و طول وصــله ر .آورد و از آنها براي طراحیهاي خود اس

 انجام خواهد شد.  Software Overlap Calculation Parameters در این حالت پیکربندي نحوه محاسبه ضرایب توسط قسمت

 User Defined Overlap Multiplier 

به طول مهاري و طول   افزارنرمدر این حالت  له تعیین کرده اـست، محاـس رایبی که کاربر براي بدـست آوردن طول وـص اس ـض بر اـس
تمیدر این حالت کاربر  .وصـله را انجام خواهد داد ش پارامتر براي قطرهاي   بایـس به طول وصـله را در قالب ـش ضـرایب محاـس

.ن نماید ی، تعیگرددمیشکل باال مشاهده  مختلف و موقعیتهاي مختلف همانطور که در 

 Customized User Defined Overlap Length 

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

یله پارامتر له را   Overlap Length / Anchor Length Ratio همچنین بوـس بت طول مهاري به طول وـص کاربر قادر خواهد بود نـس
.تنظیم شده است 1.3نماید. این پارامتر بصورت پیش فرض روي عدد  مشخص

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

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

 افزار اتوکد خواهد بود.بصورت زیر قابل دسترس و نیز قابل اکسپورت به نرم Viewوصله همواره از طریق منوي 

 View Menu > Rebar Overlap Length Table 
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AutoCADافزار هاي اجرایی با فرمت استاندارد نرم نقشه ترسیم  

فرمان تولید توانید  میگذاري، شما  مقاطع عرضی و خطوط اندازه  تعیینپس از طراحی میلگردهاي تقویت و انجام ویرایشهاي الزمه،  
فرمت   اهاي اجرایی بهمراه لیستوفرهاي مربوطه را بنقشهافزار در کسري از ثانیه  هاي اجرایی را صادر نمایید تا نرم و ترسیم نقشه

 افزار اتوکد ترسیم و تولید نماید.ترسیمات معمول نرم
گذاري و موقعیت مقاطع عرضی، پالن میلگردهاي تقویتی شبکه پایین، پالن میلگردهاي تقویتی شبکه  اندازهاین ترسیمات شامل پالن  

باال، پالن میلگردهاي سراسري شبکه پایین، پالن میلگردهاي سراسري شبکه باال، مقاطع عرضی تعریف شده و لیستوفرهاي مدل  

 .استفاده نمایید   و یا از کلید میانبر    افزارنوار ابزار اصلی باالي نرمدر     آیکون از  توانید  ی م. براي تولید ترسیمات  باشد می
 

استفاده نمایید:  بصورت زیر  Exportياز منوتوانید میهمچنین 

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

F3 

F3 
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هاي اجرایی  نقشه   پیکربندي ترسیمات 
د،   یم تنظیمات  ، رابط کاربري پیکربندي تولید نقشـهبا صـدور فرمان همانگونه که در باال توضـیح داده ـش مربوط به تولید و ترـس

 هاي اجرایی بصورت زیر نمایان خواهد شد.نقشه

 ت:تشکیل شده اسبصورت زیر قسمت مجزا  چهاراین رابط کاربري از  
Foundation Plans 
Foundation Sections 
General Options
Rebar Schedule

 آنها خواهیم پرداخت: پارامترهاي موجود در هریک از که در زیر به توضیح  
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Foundation Plans 
 

 میباشد که شامل پارامترهاي زیر میباشد:   پالنهاي فونداسیونترسیم شامل تنظیمات مربوط به  این قسمت
 

Text Height of Rebar Detail 
 مندرج در پالنها  سایز فونت جزییات 

Text Height of Dimension Labels 
 مندرج در پالنها  سایز فونت خطوط اندازه گذاري

Text Height of Grid Line Labels 
 مندرج در پالنها  آکسسایز فونت خطوط 

Column and Wall Hatch Lines Space 
 فاصله بین خطوط هاشور دیوارهاي برشی و ستونها در پالن

Opening Hatch Lines Space 
 فاصله بین خطوط هاشور بازشوها در پالن 

Opening Hatch Lines Angle 
 زاویه خطوط هاشور بازشوها در پالن 

Foundation Borders Line Weight 
 خطوط لبه فونداسیونضخامت ترسیم 

Draw Position Dimension Line for Additional Rebar 
 گذاري موقعیت میلگردهاي تقویت  خطوط اندازهگزینه ترسیم ویا عدم ترسیم 

      Text Height of Position Dimensions 
 موقعیت میلگردهاي تقویت   سایز فونت خطوط اندازه گذاري

      Offset of Rebars Position Dimensions 
 موقعیت میلگردهاي تقویت   فاصله افست خطوط اندازه گذاري

Draw Dimension Line of the Design Strip Width 
 گذاري عرض نوارهاي طراحی  خطوط اندازهگزینه ترسیم ویا عدم ترسیم 

      Text Height of Strip Width Dimension 
 اندازه عرض نوارهاي طراحی سایز فونت خطوط 

Show Piles Location in Foundation Dimension Plan 
 گذاري فونداسیون شمعها در پالن اندازهگزینه ترسیم ویا عدم ترسیم موقعیت 

      Diameter of Piles in Foundation Plan 
 گذاري فونداسیونقطر دایره نشاندهنده شمعها در پالن اندازه

Draw Crossties in Plan Diameter 
 سنجاقیهاي برشی در در پالن بصورت دوایر توخالی با قطري که توسط این پارامتر مشخص مینمایید گزینه ترسیم ویا عدم ترسیم 

Draw End Hook for the Edge Additional Rebars 
 اندفونداسیون نزدیک شدهخم انتهایی براي میلگردهاي تقویت که به لبه گزینه ترسیم ویا عدم ترسیم 

Draw the Axis Grid Lines in the Rebar Plans 
 گذاري خطوط گرید آکسها در پالنهاي حاوي جزییات میلگردها غیر از پالن اندازهگزینه ترسیم ویا عدم ترسیم 

Draw the Walls and Beams in the Rebar Plans 
 گذاريپالنهاي حاوي جزییات میلگردها غیر از پالن اندازهدیوارها و تیرها در گزینه ترسیم ویا عدم ترسیم 

Draw the Walls and Column in the Rebar Plans 
 گذاري ستونها در پالنهاي حاوي جزییات میلگردها غیر از پالن اندازهگزینه ترسیم ویا عدم ترسیم 
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Foundation Sections 
 که شامل پارامترهاي زیر میباشد: استاین قسمت شامل تنظیمات مربوط به ترسیم مقاطع عرضی فونداسیون 

Scale of Foundation Sections 
 مقیاس ترسیم مقاطع عرضی فونداسیون 

Text Height of Sections Details 
 سایز فونت جزییات مقاطع عرضی فونداسیون 

Text Height of Sections Title 
 سایز فونت عنوان مقاطع عرضی فونداسیون

Lean Concrete Layer Thickness 
 ضخامت الیه بتن مگر زیر فونداسیون

Draw Additional Rebars in Foundation Sections 
 ترسیم ویا عدم ترسیم میلگردهاي تقویتی در مقاطع عرضی فونداسیون

Minimum Clear Distance of Rebars 
فاصله قابل قبول بین میلگردها در مقاطع عرضی. درصورتیکه فاصله بین میلگردها در مقاطع عرضی کمتر از این مقدار شود، حداقل 

نرم افزار بصورت اتوماتیک تعدادي از میلگردها را به یک الیه دیگر منتقل خواهد نمود تا فاصله بین میلگردها از مقدار تعیین شده  
 د.توسط این پارامتر کمتر نشو

Draw Shear Crossties in Foundation Sections 
 سنجاقیهاي برشی در مقاطع عرضی فونداسیون گزینه ترسیم ویا عدم ترسیم 

Draw Soil Hatch Under the Foundation Sections 
 هاشور خاك زیر فونداسیون گزینه ترسیم ویا عدم ترسیم 

Lean Concrete Layer Thickness 
 ور دیوارهاي برشی و ستونها در پالنفاصله بین خطوط هاش

General Options
 است که شامل پارامترهاي زیر میباشد: هاي اجراییحاوي تنظیمات عمومی از جمله متدهاي ترسیم نقشهاین قسمت 

Additional Rebars Plan Methods 
 متد ترسیم پالنهاي میلگردهاي تقویت که شامل دو متد میباشد:

1. Export Rebars of All Layers Together
 همگی در یک پالن ترسیم شوند.  A, B, Oهاي میلگردهاي تقویتی مربوط به تمامی الیه

2. Export Rebars of Each Layer Separately
 تراکم جزییات.  بمنظور کاهش هر یک در پالنهاي مجزا ترسیم شوند، A, B, Oهاي میلگردهاي تقویتی مربوط به هریک از الیه

Typical Rebars Plan Methods 
 متد ترسیم پالنهاي میلگردهاي تقویت که شامل دو متد میباشد:

1. Export Rebars of All Layers Together
 همگی در یک پالن ترسیم شوند.  A, B, Oهاي  میلگردهاي سراسري مربوط به تمامی الیه

2. Export Rebars of Each Layer Separately
 بمنظور کاهش تراکم جزییات. هر یک در پالنهاي مجزا ترسیم شوند،  A, B, Oهاي میلگردهاي سراسري مربوط به هریک از الیه



  

FOUNDA MATE Quick Start – FOUNDAMATE.ir - ETABSMATE.ir - FARASAEG.ir 

PAGE 38 

Document No. 22011407 

 All Rights Reserved for FARASA Engineering Group 
FOUNDA MATE Quick Start 

Generate Shear Crossties Details Plan 
پالن جزییات سنجاقیهاي برشی گزینه ترسیم ویا عدم ترسیم 

Shear Crossties Detail Plan Methods 
 متد ترسیم پالنهاي میلگردهاي تقویت که شامل دو متد میباشد:

1. Export Rebars of All Layers Together
 همگی در یک پالن ترسیم شوند.  A, B, Oهاي  میلگردهاي سراسري مربوط به تمامی الیه

2. Export Rebars of Each Layer Separately
 بمنظور کاهش تراکم جزییات. هر یک در پالنهاي مجزا ترسیم شوند،  A, B, Oهاي میلگردهاي سراسري مربوط به هریک از الیه

Open Generated Drawings in AutoCAD 
افزار اتوکد باز شوند ویا خیر. ها در نرم هاي اجرایی، نقشهتعیین اینکه پس از خاتمه ترسیمات نقشه

Rebar Schedule   
 است که شامل پارامترهاي زیر میباشد: مربوط به تنظیمات ترسیم لیستوفراین قسمت 

Show Position Number Label on Rebars 
 درج ویا عدم درج نام یا پوزیشن نامبر روي تک تک میلگردهاي ترسیم شده.

Show Rebar List Table on Drawings 
 هاي اجرایی جداول لیستوفر در کنار نقشهترسیم ویا عدم ترسیم گزینه 

 :باشد می بصورت زیر میباشد  هاي اجراییداراي دو کلید براي تولید نقشه این رابط کاربري همچنین 

این ترسیمات در صفحات    هایی ازنمونه در محل مورد نظر شما ذخیره خواهد شد.و  هاي اجرایی تولید تمامی نقشهبا فشردن دکمه 

   اند.بعدي آورده شده

 در محل مورد نظر شما ذخیره خواهد شد.تولید و مقاطع عرضی   صرفا ترسیماتبا فشردن دکمه  

پیکربندیهاي ـشخـصی ـسازي ـشدهتوانید  میدر باالي این رابط کاربري  Configuration Settingsاز طریق منوي ـشایان ذکر اـست که  

 بتوانید از آنها استفاده نمایید. نیز  هاي بعديذخیره نمایید تا در پروژهخود را 
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ــ بــا فرمــت اتوکــد هاي ترســیم شــده نمونــه نقشــهنیــز  افزار و  براي دریافت نسخه آزمایشی نرملطفا   آخــرینوســیله ه ب

افــزار و جزئیــات و نــاتی کــه امکــان در خصــوص امکانــات نرم  بیشــترمطالعــه اطالعــات    همچنــینو    افــزارنرم  نسخه

 دیدن فرمایید.با آدرسهاي زیرافزار از سایت رسمی نرم ،ه استدرج آنها در این مقاله میسر نبود

 Official Web Site:    www.FARASAEG.ir 
 Official Web Site:    www.FOUNDAMATE.ir 
 Official Web Site:    www.ETABSMATE.ir 
 Official Web Site:    www.ETABSMATE.com 
E-mail Address:      etabsmate@gmail.com

Instagram Page:   @etabsmate

http://www.farasaeg.ir/
http://www.foundamate.ir/
http://www.etabsmate.com/
mailto:mail%20Address:%20info@farasaeg.ir
https://www.instagram.com/etabsmate/
mailto:eslamizadeh@gmail.com?subject=Request%20Information%20About%20Software
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