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72.1.33و  52.1.33نسخه  درامکانات جدید 
 

 

 امکان تعیین حداقل قطر میلگرد در طراحی میلگردهاي عرضی برشی  
 SAFE 20سازگاري و قابلیت ایمپورت مدل از   
   کنترل برش تیري و ترسیم پالن جزییات سنجاقیهاي برشی    
 افزودن امکان تعیین حداقل فوالد برشی براي ترسیم سنجاقیهاي برشی  
 ترسیم و یا عدم ترسیم پالن میلگردهاي عرضی و چیدمان آنها انتخاب  امکان   
 Impose Minimum Reinforcingقابلیت تحمیل میلگرد حداقل یا افزودن   
 نظیم با طول رویهم افتادگی قابل ت   شکل   Uافزودن میلگردهاي عرضی   
 امکان نمایش میلگردهاي تقویت در مقاطع عرضی فونداسیون افزودن   
 امکان ترسیم سنجاقیهاي برشی در سکشنهاي عرضی فونداسیون   
 امکان ترسیم موقعیت سنجاقیهاي برشی در نقشه پالن جزییات برشی   
نمایش میلگردهاي تقویت در پالن موقعیت سکشنهاي عرضی   
 امکان تعیین فاصله حداقل بین میلگردها در مقاطع عرضی   
 امکان تعیین ترسیم و یا عدم ترسیم میلگردهاي تقویت در سکشنهاي عرضی   
 افزار بمنظور راحتی بیشتر کاربران تغییراتی در روابط کاربري نرم  
 روالها و الگوریتمهاي نرم افزار باگها و بهبود  برخی    اصالح   
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 میلگردهاي عرضی برشی امکان تعیین حداقل قطر میلگرد در طراحی    
 

 

افزار بصورت اتوماتیک برش تیري را در مقاطع بحرانی برش کنترل مینماید و درصورت لزوم جزییات  نرم    
نیاز را محاسبه و ترسیم مینماید. این قابلیت در نسخه جدید فراهم شده است که کاربر  سنجاقیهاي مورد 

فوالدهاي عرضی را تعیین نماید. با استفاده از این امکان طراح میتواند  بتواند حداقل قطر میلگرد براي محاسبه  
 جزییات اجرایی و اقتصادي بهتري اریه دهد.

منوي   از  منظور  این  رابط    Reinforcing Design Configurationگزینه    Designبراي  تا  نمایید  انتخاب  را 
  از طریق   تصویر زیر نمایان گردد. در این رابط کاربريکاربري تنظیمات طراحی جزییات آرماتوربندي همانند  

سنجاقیهاي می  Minimum Diameter of Rebar in Calculate Shear crosstiesگزینه   قطر  حداقل  توانید 
 پروسه طراحی آرماتورهاي عرضی را براحتی تعیین نمایید. 
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 SAFE 20سازگاري و قابلیت ایمپورت مدل از    

 

افزار تغییرات الزم جهت سازگاري  ، در نسخه جدید نرمSAFE 20با توجه به تغییرات بسیار گسترده در     

  افزار عالوه بر امکان ایمپورت از و ایمپورت نمودن مدل از این نسخه فراهم گردیده است و کاربران نرم

 SAFE 20  نسخه جدید  امکان ایمپورت از  SAFE 16و    SAFE 8  ،SAFE 12  ،SAFE 14  قدیمی  هاينسخه

   را نیز خواهند داشت. 

 

 
 

 
 

تنظیم    Kgf-cmروي    Consistent Unitsافزار را از طریق  بتدا سیستم واحدهاي نرما  SAFE 20براي این منظور در  

تا    را انتخاب نمایید  SAFE .f2k text file  گزینه   نهایتاو    Exportگزینه    ، Fileمنوي  نمایید، پس از آن از طریق  

 پنجره انتخاب جداول خروجی نمایان گردد.
فایل اطالعات مدل را در  را انتخاب نمایید و    Concrete Designو    Model Definitionجداول  در این پنجره   

 مکان مورد نظر خود ذخیره نمایید. 
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 جزییات سنجاقیهاي برشی کنترل برش تیري و ترسیم پالن    
 
 

 

کنترل مینماید و درصورت  طع بحرانی برش  ادر مق را  تیري  بصورت اتوماتیک برش  افزار  نرمجدید  نسخه      

 مینماید.  و ترسیم لزوم جزییات سنجاقیهاي مورد نیاز را محاسبه  
 

 
 
 

له   اهده میگردد، مقطع بحرانی برش یک طرفه، به فاـص ویر باال مـش از مقطع بحرانی   dهمانگونه که در تـص

این  محل   ،افزار بصــورت اتوماتیک با توجه ابعاد ســتون و عمق موثر فونداســیونخمش قرار دارد و نرم

در مقطع    SAFEدیاگرام برش محاســبه شــده توســط نرم افزار    یابیدرونمقطع را محاســبه مینماید و با  

به خواهد نمود.  متناظر Av/s، میزان  بحرانی برش اهده میگردد،   را محاـس ویر زیر مـش همانگونه که در تـص

 محل مقطع بحرانی برش در محیط گرافیکی نرم افزار بوسیله یک دایره کوچک نمایش داده میشود.  

ورتیکه میزان   د، نرم  Av/sدر ـص فر باـش ده در مقطع بحرانی برش بزرگتر از ـص به ـش ورت  محاـس افزار بـص

 خودکار جزییات سنجاقیهاي برشی را محاسبه نموده و در پالن مربوطه ترسیم خواهد نمود.  

د که  ی میباـش نجاقیهاي برـش امل تعداد، قطر، فاصـله و محدوده الزم براي درج ـس جزییات برش تیري ـش

 افزار بصورت اتوماتیک و با درنظر گرفتن بسیاري نکات اجرایی آنها را محاسبه و ترسیم مینماید.نرم
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 افزودن امکان تعیین حداقل فوالد برشی براي ترسیم سنجاقیهاي برشی   
 

 

ی   فراهمافزار  این امکان در نرم      ت که حداقل قابل در نظر گرفتن فوالد برـش ده اـس نجاقیهاي  ب ـش به ـس راي محاـس

برـشی توـسط کاربر قابل تنظیم باـشد، به این معنا که در ـصورتیکه میزان فوالد برـشی در مقطع بحرانی برش کمتر از  

یله رفنظر خواهد کرد و درنتیجه بوـس ی ـص نجاقیهاي برـش به ـس د، نرم افزار از محاـس این پارامتر میتوان    این مقدار باـش

 در نقاطی که به فوالد برشی کمی نیاز میباشد از تعبیه سنجاقیها صرفنظر نمود.
 

 
    

تنظیم ـشده اـست و   0.01همانگونه که در تـصویر باال مـشاهده میگردد این پارامتر بـصورت پیش فرض روي عدد    

 دارند، سنجاقیهاي برشی ترسیم خواهند شد.  0.01بزرگتر از   Av/sدرنتیجه فقط براي قسمتهایی که  
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 امکان انتخاب ترسیم و یا عدم ترسیم پالن میلگردهاي عرضی و چیدمان آنها   
 

خه جدید،       یم و  کاربر میتواند  در نـس یم پالن جزییات  ترـس ی و نیز نحوه چیدمان آنها  یا عدم ترـس نجاقیهاي برـش ـس
گزینه   Exportبراي این منظور از منوي    .هاي اجرایی فونداـسیون تنظیم نمایدرا از طریق رابط کاربري ترـسیم نقـشه

Export Drawing to AutoCAD هاي اجرایی همانند که در  را انتخاب نمایید تا رابط کاربري تنظیمات نقشــه
ــویر زیر نمایان گر ــتفاده از گزینه  تص   Generate Shear Crossties Details Planدد. در این پنجره با اس

از طریق آپشـنهاي موجود در  میتوانید ترسـیم و یا عدم ترسـیم پالن جزییات سـنجاقیهاي برشـی را تعیین نمایید و  
مت   نجاقیهاي   Shear Crossties Detail Plan Methodقـس ی در  میتوانید مـشخص نمایید که جزییات ـس برـش

 در یک پالن ترسیم شوند یا هر کدام بصورت مجزا در پالنهاي جداگانه ترسیم شوند. A, B, Oنوارهاي طراحی  
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 Impose Minimum Reinforcingافزودن قابلیت تحمیل میلگرد حداقل یا  

ــخه      ــددر نس ــزار نرم جدی ــه اف ــدي  Impose Minimum Reinforcingگزین ــمت پیکربن ــه قس ب

افــزار طراحــی جزییــات آرماتوربنــدي اضــافه گردیــده اســت و درصــورت فعــال نمــودن ایــن گزینــه نرم

 کنترل خواهد نمود.نیز افزار سیف حداقل آرماتور مصرفی را  فاندا میت همانند نرم

را انتخاب نمایید تا    Reinforcing Design Configurationگزینه    Designبراي این منظور از منوي   

نمایان گردد. آرماتوربندي همانند تصویر زیر  تنظیمات طراحی جزییات  رابط کاربري   رابط کاربري  این  در 

براي اعمال    Impose Minimum Reinforcing for Calculating the Additional Reinforcingگزینه  

 باشد. یا عدم اعمال آرماتور حداقل قابل دسترس می 
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 شکل با طول رویهم افتادگی قابل تنظیم Uافزودن میلگردهاي عرضی  

 

ــخه جدید نرم ــاهده میگردد،  افزاردر نس ــویر زیر مش ــه گزینه مختلف براي  ، همانگونه که در تص ــکل س ش

در رابط کاربري   Transverse Barها در قســمت  . این گزینهفوالدهاي عرضــی در اختیار شــما خواهد بود

 تنظیمات طراحی آرماتورها در دسترس شما میباشد که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت.  

  Reinforcing Design Configuration، گزینه  Designرابط کاربري تنظیمات طراحی نیز از طریق منوي  

 در اختیار شما میباشد.
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1. Open U Shape Bar 

در پــایین ترســیم خواهنــد شــد و   Uیــک  در بــاال و    Uدر این حالت میلگردهاي عرضــی بصــورت یــک  

 در محاسبات برشی وارد نخواهند شد.

   
2. Closed Hoop Ties 
در این حالت میلگردهــاي عرضــی بصــورت یــک خــاموت بســته ترســیم خواهنــد شــد و در محاســبات 

 برشی نیز وارد خواهند شد.

 
 
3. Overlaped U Shape 

در پایین بصورتی که ساقهاي آنها همپوشانی    Uدر باال و یک    Uدر این حالت میلگردهاي عرضی بصورت یک  

دارند، ترسیم خواهند شد و با توجه به اینکه ساقهاي آنها همپوشانی دارند، این میلگردها در محاسبات برشی  

 کاربر قابل تنظیم میباشد. وارد خواهند شد. میزان همپوشانی ساقها نیز توسط 
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 امکان نمایش میلگردهاي تقویت در مقاطع عرضی فونداسیون افزودن    
 

افــزار ایــن امکــان فــراهم شــده اســت کــه میلگردهــاي تقویــت در مقــاطع عرضــی در نســخه جدیــد نرم

موقعیــت منظــور کــاربر ابتــدا توســط مــاوس بــا کلیــک کــردن در  . بــراي اینفونداسیون ترســیم گردنــد

ــزار بصــورت اتوماتیــک میلگردهــاي  ــرم اف ــد و ســپس ن مناســب، محــل مقطــع زدن را مشــخص مینمای

ــر  ــه کــه در تصــویر زی ــورد نظــر را جســتجو خواهــد نمــود و در نهایــت همانگون تقویــت در محــل م

مشــاهده میگــردد، بوســیله الگوریتمهــاي هوشــمند خــود، بهتــرین چیــدمان میلگردهــاي تقویــت در بــین 

 راسري را یافته و سپس در خروجیهاي اجرایی ترسیم مینماید.میلگردهاي س
 

 
 

ــت از  ــاي تقوی ــودن میلگرده ــایز نم ــراي متم ــردد، ب ــاهده میگ ــاال مش ــویر ب ــه در تص ــه ک همانگون

ــه ــري در نقش ــاي سراس ــیله دایرهمیلگرده ــري بوس ــاي سراس ــی، میلگرده ــوپر و هاي اجرای ــاي ت ه

ترســیم میگردنــد. و در متــون جزییــات میلگردهــاي هــاي تــو خــالی میلگردهــاي تقویــت بوســیله دایره

ــز  ــع نی ــروف مقط ــیه ح ــال بوس ــا تیپیک ــري ی ــاي سراس ــیله  TYPآرماتوره ــت بوس ــاي تقوی و میلگرده

 از یکدیگر متمایز میگردند. ADD حروف
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 امکان ترسیم سنجاقیهاي برشی در سکشنهاي عرضی فونداسیون     
 

ــد نرم ــخه جدی ــی در نس ــاطع عرض ــی در مق ــنجاقیهاي برش ــه س ــت ک ــده اس ــراهم ش ــان ف ــن امک ــزار ای اف

منظور کــاربر ابتــدا توســط مــاوس بــا کلیــک کــردن در موقعیــت مناســب، فونداسیون ترسیم گردند. براي این

مینمایــد و ســپس نــرم افــزار بصــورت اتوماتیــک ســنجاقیهاي برشــی در محــل محل مقطع زدن را مشــخص  

مورد نظر را جســتجو خواهــد نمــود و در نهایــت بوســیله الگوریتمهــاي هوشــمند خــود، بهتــرین چیــدمان را 

 همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد، در خروجیهاي اجرایی ترسیم مینماید.  یافته و سپس
 

 
 

 

و سپس پارامتر      Export Foundation Drawing to AutuCADگزینه    ، Export از طریق منوي    امکان این  

Draw Shear Crossties in Foundation Section    در قسمت تنظیمات مربوط به مقاطع عرضی

 فونداسیون در اختیار کاربران میباشد.
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 امکان ترسیم موقعیت سنجاقیهاي برشی در نقشه پالن جزییات برشی     
 

نرم جدید  نسخه  برشی،  در  سنجاقیهاي  محل  و  جزییات  بر  عالوه  که  است  شده  فراهم  امکان  این  افزار 

ق تک تک سنجاقیهاي برشی نیز در پالن فونداسیون  یهمانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد، موقعیت دق

 د. نترسیم گرد ییکسري دوایر توخالبوسیله  

 این امکان باعث میگردد که فهم بهتري از چیدمان و گستره توزیع سنجاقیهاي برشی در پالن فراهم گردد. 

 

 
 

و سپس پارامتر      Export Foundation Drawing to AutuCADگزینه    ، Export از طریق منوي    امکان این  

Draw Crossties in Foundation Plan with Diameter    به مربوط  تنظیمات  قسمت  در 

پالنهاي فونداسیون در اختیار کاربران میباشد. همچنین از طریق این پارامتر میتوانید قطر دوایر ترسیمی را نیز تعیین  

 نمایید 
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 نمایش میلگردهاي تقویت در پالن موقعیت سکشنهاي عرضی   
 

افزار این امکان فراهم شده است که میلگردهاي تقویت در پالن موقعیت سکشنهاي در نسخه جدید نرم

این   باشد، همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد،  قابل مشاهده  عرضی فونداسیون بصورت کم رنگ 

محل مناسب سکشن را با دقت   ، میلگرهاي تقویتموقعیت را میدهد که با توجه به   به کاربر این امکان  قابلیت 

افزار بصورت خودکار  همانگونه که در تصویر مشاهده میگردد، با حرکت ماوس روي نوارها، نرم  تعیین نماید. 

هاي فونداسیون را تشخیص داده و عمود بر لبه خط سکشن را ترسیم مینماید و عالوه بر آن اطالعات دیگري لبه

یر خط مقطع در باال و پایین  از جمله نام نوار طراحی، نام الیه نوار طراحی و میلگردهاي تقویت موجود در ز

را نیز به کاربر نمایش میدهد تا کاربر بتواند بهترین مکان براي ترسیم سکشن را براحتی و توسط کلیک ماوس  

را انتخاب نمایید و سپس    Section Detailsگزینه    Layer Displayمنظور از پانل  تعیین نماید. براي این

 اطالعات هر نقطه از فونداسیون را مشاهده نمایید.ماوس را روي فونداسیون حرکت دهید تا 
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 امکان تعیین فاصله حداقل بین میلگردها در مقاطع عرضی     
 

نرم میلگردها در  در نسخه جدید  بین  قبول  قابل  فراهم شده است که کاربر حداقل فاصله  امکان  این  افزار 

درصورتیکه فاصله بین میلگردهاي تقویت و سراسري کمتر از میزان    سکشن غرضی فونداسیون را تعیین نماید.

تعیین شده توسط این پارامتر باشد، نرم افزار بصورت خودکار میلگردهاي تقویت را به یک ردیف دیگر منتقل  

 خواهد نمود تا فاصله بین میلگرها از مقدار تعیین شده کمتر نشود. 

همانگونه   Export Foundation Drawing to AutuCADو گزینه     Export منوي  این پارامتر از طریق  

 که در تصویر زیر مشاهده میگردد، قابل دسترس میباشد.
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 امکان تعیین ترسیم و یا عدم ترسیم میلگردهاي تقویت در سکشنهاي عرضی     
 

ترسیم ویا عدم ترسیم میلگردهاي تقویت  افزار این امکان فراهم شده است که کاربر بتواند  در نسخه جدید نرم

 در سکشنهاي عرضی فونداسیون را کنترل نماید. 

استفاده نمایید    Export Foundation Drawing to AutuCADو گزینه     Export منظور از منوي  براي این

ان گردد. سپس  همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد، نمای ترسیمات فونداسیون  پیکربندي    تا رابط کاربري

میتوانید ترسیم ویا عدم ترسیم    Draw Additional Rebars in Foundation Sectionsاز طریق آپشن  

 میلگردهاي تقویت در سکشنها را تعیین نمایید. 
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 تغییراتی در روابط کاربري نرم افزار بمنظور راحتی بیشتر کاربران   

 

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

 روابط کاربري نرم افزار ایجاد گردیده است.

 
 و اصالح برخی باگها بهبود برخی روالها و الگوریتمهاي نرم افزار   

 

ــ ، اصــالح برخــی باگهــا و افــزارنرمبیشــتر  احتــیبمنظــور ر    و خروجیهــاي  ینیــز افــزایش کیفیــت گرافیک

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

 گردیده است.
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