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      55..33..556611نسخه نسخه   به به شده  شده      افزوده افزوده   امکانات جدید امکانات جدید 
 

 بسیار هوشمند مقاطع عرضی براي پروفیلهاي طولی تیري   اتوماتیک و   ترسیم   
 امکان انتخاب چهار حالت مختلف براي انتخاب محل مقاطع عرضی تیري   
 امکان خم کردن میلگردهاي افقی دیوار برشی براي مهار شدن میلگرد درون ناحیه مرزي   
 ACI318-19براساس میلگردها  آپدیت نحوه محاسبه طول مهاري اتوماتیک     
 یک روش کاربردي دیگر براي تعیین طول مهاري و وصله آرماتورهاي مختلف افزودن    
 امکان ترسیم ابداعی و کاربردي ترسیم پالن کوچک موقعیت هریک از تیپ ستونها   
 بر جدول طول وصله   هعالو ترسیم جدول طول مهاري میلگردها  امکان  افزودن    
 اي ي المانهاي مختلف سازه برا   آپدیت مقادیر کاور بتنی میلگردها    
 تغییر حالت پیشفرض برنامه براي قرار دادن خم ریشه ستونها بسمت داخل   
 راحتتر پارامترها ها بمنظور مدیریت  تغییراتی در رابط کاربري تنظیمات ترسیم فریم   
 به محاسبه قیمتهاي بتن و فوالد مربوط  آپدیت مقادیر      
 افزار بمنظور راحتی بیشتر کاربران تغییراتی در روابط کاربري نرم   
 بهبود برخی روالها و الگوریتمهاي نرم افزار     
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 ترسیم بسیار هوشمند مقاطع عرضی براي پروفیلهاي طولی تیري   
 

پروفیلهــاي طــولی مقــاطع عرضــی بــراي اتوماتیــک و هوشــمند ترســیم قابلیــت  افــزارنرمدید نسخه جبه      

 .اضافه شده است  شامل چیدمان میلگردهاي اصلی و تقویتی  تیري

را انتخاب نمایید و    Export Beam Profile Drawings to AutoCADگزینه    Exportمنظور از منوي  براي این 

 مطابق تصویر زیر نمایان گردد.  اکسپورترا فشار دهید تا پنجره تنظیمات   د  سپس کلی
 

 
 
 

در   Generate Sections for the Beam Profilesبــا فعــال کــردن گزینــه رابــط کــاربريدر ایــن      

ــمت  ــل  Beam Section Configurationقس ــار پروفی ــک در کن ــورت اتوماتی ــا بص ــی تیره ــاطع عرض مق

 طولی تیرها ترسیم خواهد شد.

ــارامتر   ــا تنظــیم پ ــین ب ــل می Minimum Clear Distance of Rebarsهمچن ــد حــداقل فاصــله قاب توانی

ســانتیمتر   4ایــن پــارامتر بصــورت پیشــفرض روي عــدد    تعیــین نماییــد.  تیــري را  قبول بین میلگرها در مقطــع

 تنظیم شده است.
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 و تقویــت سراســريچیــدمان بــراي میلگردهــاي ترین و متقــارن مناســبترینافــزار بصــورت خودکــار نرم   

بــا درنظــر گــرفتن فــیکس بــودن موقعیــت آرماتورهــاي سراســري در کــل   را  موجود در هــر سکشــن تیــري

بــراي هــر مقطــع  ي تعیــین شــده توســط کــاربر،نیز براساس حداقل فاصــله بــین میلگردهــا  وتیر    طول پروفیل

 د.خواهد داجام  بدست خواهد آورد و براین اساس ترسیمات مربوطه را ان
 

 
 

افــزار بــراي متمــایز شــدن میلگردهــاي اصــلی از میلگردهــاي تقویــت موجــود در سکشــنهاي تیــري، نرم

هــاي توخــالی هــاي تــو پــر و میلگردهــاي تقویــت را بصــورت دایرهمیلگردهاي سراســري را بصــورت دایره

 نمایش خواهد داد.
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 انتخاب محل مقاطع عرضی امکان انتخاب چهار حالت مختلف براي    
 

بــراي ترســیم مقــاطع عرضــی پروفیلهــاي طــولی تیــري کــاربردي را  چهار حالت مختلــف    کاربر میتواند

 به توضیح این چهار حالت خواهیم پرداخت.  ادامهدر   که  انتخاب نماید
 

  
 

Section in All Segments of Beam Profile 
 

شــامل چیــدمان   اتوماتیک براي هر قطعه از پروفیل تیــري یــک مقطــع عرضــیافزار بصورت  در این حالت نرم

 .قرار میدهدو آنها را در کنار پروفیل طولی تیري    خواهد نمودترسیم    میلگردهاي تیپیکال و تقویتی
 

Section in Maximum Additional Rebars 
 

افزار بصورت اتوماتیک در محلی که بیشترین تجمع میلگردي وجود دارد یــک مقطــع عرضــی در این حالت نرم

 در کنار پروفیل طولی تیري قرار میدهد.را  آنشامل چیدمان میلگردهاي تیپیکال و تقویتی ترسیم و  
 

Beam Types Without Additional Rebars 
 

را در کنار پروفیل طولی تیري ترسیم ها  لوفیدر پر  بکار رفتهافزار بصورت اتوماتیک تیپ تیرهاي  در این حالت نرم

 نماید. شایان ذکر است که در اینحالت تنها میلگردهاي سراسري بدون میلگردهاي تقویتی ترسیم خواهد شد.می
 

Typical Sections of All Beam Segments 
 

طع عرضــی شــامل چیــدمان اافزار بصورت اتوماتیک براي هر قطعه از تمام پروفیلهاي تیري مقحالت نرمدر این  

طــولی  هايپروفیل زیرآنها را پس از تیپ بندي مقاطع، تمامی  میلگردهاي تیپیکال و تقویتی ترسیم خواهد نمود و  

 تیري قرار میدهد.
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   براي مهار شدن میلگرد درون ناحیه مرزي امکان خم کردن میلگردهاي افقی دیوار برشی    

 

بصورت خودکار میلگردهاي افقــی دیــوار افزار  قابلیت اضافه شده است که نرماین    افزارنرمدر نسخه جدید       

 هــاي برشــیبرشی را با ترسیم یک خم به درون هسته ناحیه مرزي دیوار هدایت نماید تا میلگردهاي افقــی دیوار

 گردند.  مرزي مهاردرون این ناحیه  

امکــان فعال گردیده است، براي فعال یا غیر فعال کــردن ایــن  پیش فرضدر نسخه جدید این امکان بصورت 

را   Shear Wall Reinforcing Design Configurationگزینــه  Designاز طریــق منــوي  افــزارجدیــد در نرم

در ایــن پنجــره از طریــق   نمایان گــردد.همانند تصویر زیر    طراحی دیوار برشیب نمایید تا پنجره تنظیمات  انتخا

 Curving the horizontal rebars to be located inside the core of the wall boundary zoneگزینــه 

 .میتوانید این آپشن را فعال و یا غیرفعال نمایید
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بدرون ناحیه   ي افقی دیوارهمانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد، درصورتیکه گزینه خم کردن میلگردها

گــردد، عال  توسط کاربر ف    یعنیمرزي  

میلگردهاي افقی دیوار دقیقا از موقعیت شروع ناحیه مرزي با یک خم هندلی بدرون هسته ناحیــه مــرزي هــدایت 

 دیوار درون المان مرزي دیوار مهار گردند.میشوند تا میلگردهاي افقی  
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 ACI318-19آپدیت نحوه محاسبه طول مهاري اتوماتیک براساس    

 

 ACI318-19نحوه محاسبه طول وصله و طول مهاري میلگردها براساس آیــین نامــه  افزار  در این نسخه از نرم    

 است.که در تصویر زیر مشاهده مینمایید، آپدیت شده  همانگونه 
 

 
 

پارامترهاي استفاده شده در فرمول طــول گیرایــی توســط تمامی  همانگونه که در تصویر باال مالحظه میگردد،      

 د.نمیباشو نیز قابل ذخیره  کاربر قابل تنظیم  

براي محاسبه طول وصله انتخاب شده باشد،  Software Calculated Overlap Multiplierدرصورتیکه حالت 

افزار بصورت اتوماتیک و براساس قطر، مشخصات مقاومتی، موقعیت و فرمول باال، طولهاي گیرایــی و وصــله نرم

 میلگردها براي المانهاي مختلف را محاسبه خواهد نمود.
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 یک روش کاربردي دیگر براي تعیین طول مهاري و وصله آرماتورهاي مختلف افزودن    
 
 

افــزار یــک روش دیگــر بــراي محاســبه طــول وصــله و طــول مهــاري میلگردهــاي در ایــن نســخه از نرم    

اضــافه  Customized User Defined Rebar Overlap Lenghtاي بــا عنــوان المانهــاي مختلــف ســازه

ه کــه در تصــویر زیــر مشــاهده میگــردد، شــما قــادر خواهیــد بــراي تــک گردیده است. در این روش همانگون

 مختلف طول وصله را مشخص نمایید.تک میلگردها در موقعیتهاي  
 

  
 

را انتخــاب نماییــد تــا  Overlap and Anchor Length Parametersگزینه   Defineمنظور از منويبراي این

 همانند تصویر باال رابط کاربري تنظیمات طول وصله نمایان گردد.

را فعال نمایید و ســپس جــدول  Customized User Defined Rebar Overlap Lengthدر این پنجره گزینه 

همچنــین از  را فشــار دهیــد. Apply Changesطولهاي وصله را به دلخواه خود ویرایش نمایید و سپس دکمــه 

 .هاي دیگر نیز ذخیره نماییدمیتوانید این تنظیمات را براي پروژه  Configuration Settingsطریق منوي  
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 امکان ترسیم ابداعی و کاربردي ترسیم پالن کوچک موقعیت هریک از تیپ ستونها   
 

افزار یک امکان کاربردي به نرم افزار افزوده گردیده است که از طریق آن میتوانید در زیر در این نسخه از نرم    

تیپ مورد نظر میباشــد درج نماییــد هریک از تیپ ستونها یک پالن موقعیت که نشاندهنده موقعیت ستونهاي این  

 Exportبراي این منظــور از منــوي    که میتواند به اجرا و کنترل بسیار راحت ستونهاي سازه کمک شایانی بنماید.

 را انتخاب نمایید تا رابط کاربري زیر نمایان گردد.  Export Frame Drawings to AutoCADگزینه  
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ــه  Columnســپس در قســمت  ــاربري، گزین ــط ک ــن راب ــد. Draw Small Key Planای ــال نمایی ــا  را فع ب

دهنده موقعیــت فعــال نمــودن ایــن گزینــه در زیــر هریــک از تیــپ ســتونها یــک پــالن موقعیــت کــه نشــان

کــه در  By Scaleستونهاي این تیپ مــورد نظــر میباشــد نیــز درج خواهــد شــد. همچنــین از طریــق پــارامتر 

ادامه ایــن گزینــه وجــود دارد، قــادر خواهیــد بــود ضــریب بزرگنمــایی ایــن پــالن را نیــز بــراي رســیدن بــه 

 بهترین حالت ترسیمی به دلخواه خود تغییر دهید.
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 امکان ترسیم جدول طول مهاري میلگردها عالوه بر جدول طول وصله افزودن    
 

، جــدول طولهــاي مهــاري وصــلهافــزار شــما میتوانیــد عــالوه بــر جــدول طولهــاي در ایــن نســخه از نرم    

 اکسپورت نمایید.    AutoCADافزار  میلگردها را نیز به نرم
 

را انتخــاب نماییــد تــا رابــط  Overlap and Anchor Lenghtگزینــه  Reportبــراي ایــن منظــور از منــوي 

 کاربري مربوطه نمایان گردد.
 

 
 

ــوي  ــق من ــه Export Tableاز طری ــپس گزین ــدول  Export Table to AutoCAD و س ــد ج میتوانی

 اکسپورت نمایید.    AutoCADافزار  طولهاي وصله و جدول طولهاي مهاري میلگردها را به نرم
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 اي آپدیت مقادیر کاور بتنی میلگردها براي المانهاي مختلف سازه    

 
اي با توجه به اصالحات جدید آیین نامه مقادیر کاور بتنی میلگردها براي المانهاي مختلف ســازهدر نسخه جدید      

 بصورتی که در تصویر زیر مشاهده میگردد آپدیت گردید.

قابــل  Coiver Thickness of Rebarو گزینــه  Defineایــن رابــط کــاربري همــواره از طریــق منــوي 

 دسترس شما میباشد.
 

 
 

هاي دیگر، از طریــق شایان ذکر است که درصورت لزوم به شخصی سازي این مقادیر براي استفاده در پروژه

 هاي دیگر نیز ذخیره نمایید.میتوانید این تنظیمات را براي پروژه  Configuration Settingsمنوي  
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 داخل تغییر حالت پیشفرض برنامه براي قرار دادن خم ریشه ستونها بسمت   
 

با توجه به اصالحات جدید آیین نامه پارامتر تعیین جهت خم میلگردهــاي ریشــه ســتون آپــدیت در نسخه جدید      

براي تغییر این حالت از منــوي   افزار جهت خم قالب ریشه ستونها را به سمت مرکز ستون درنظر بگیرد.گردید که نرم

Export  گزینهExport Frame Drawings to AutoCAD  را انتخاب نمایید تا رابط کاربري زیر نمایان گردد. سپس

 از طریق گزینه مشخص شده در تصویر زیر میتوانید جهت قالب ریشه ستونها را تعیین نمایید.
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 ها بمنظور مدیریت راحتتر پارامترها تغییراتی در رابط کاربري تنظیمات ترسیم فریم   

 

در پنجره ترســیم هاي فریم سازه،  از رابط کاربري ترسیم نقشهدر نسخه جدید بمنظور استفاده راحتتر و کاربردیتر  

هاي فریم سازه تغییراتی ایجاد شده است تا شما براحتی بتوانید آیتمهایی از قبیل ترسیم گریدها، ریبهــا و ... نقشه

 شخصی سازي نمایید.  ،را در هریک از پالنهاي ترسیم جزییات

 
 آپدیت مقادیر مربوط به محاسبه قیمتهاي بتن و فوالد   

 

با توجه به تغییرات اساسی در قیمتهاي مصالح، قیمتهاي فوالد و بتن مورد اســتفاده در محاســبه در نسخه جدید      

 هزینه سازه اصالح و آپدیت گردید.

  
 بمنظور راحتی بیشتر کاربران تغییراتی در روابط کاربري نرم افزار    

 

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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