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  701.3.5نسخه  بهشده  افزوده امکانات جدید
 ACI318-19تشخیص اتوماتیک دیوارهاي داراي المان مرزي ویژه یا معمولی مطابق با   
 توسط کاربر   ي برشی یا معمولی براي المان مرزي دیوارها  نوع ویژه و  تغییر امکان   
 ACI318-19اي در المان مرزي ویژه دیوار مطابق با ترسیم خاموتهاي بسته زنجیره   
 ترسیم خاموت بسته انتهایی براي متصل کردن المان مرزي دیوار به ستون کناري   
 ACI318-19ترسیم سنجاقیها المان مرزي ویژه دیوارهاي برشی مطابق با   
 ACI318-19براساس   المان مرزي ویژه   ي تهاي بسته و سنجاقیها و خام   میزان محاسبه   
 ACI318-19ترسیم خاموتهاي بسته و سنجاقیها در المان مرزي معمولی دیوار مطابق با   
 ACI318-19محاسبه میزان خاموتهاي بسته و سنجاقیها المان مرزي معمولی براساس   
 ACI318-19ترسیم سنجاقیهاي بیرون از المان مرزي درصورت نیاز براساس   
 امکان انتخاب موقعیت قرارگیري میلگردهاي افقی نسبت به میلگردهاي عمودي دیوار    
 اولین سقف در تراز  فونداسیون و یا    در تراز   میلگردهاي عمودي دیوار   محل وصله  تعیین امکان     
 جزییات خاموت نواحی المان مرزي دیوار توسط کاربر اختصاص  ویرایش و یا  امکان     
 ترسیم خاموتها بصورت از هم جدا روي لیبل خاموت دیوار بمنظور فهم بهتر چیدمان آنها   
 آرماتورهاي افقی دیوار تا انتهاي دیوار توسط کاربر   قالب تعیین فاصله  امکان     
 نمایش ماکزیمم تنش فشاري و نوع المان مرزي در الیه اطالعات عمومی دیوارها    
 ترسیم اندازه گذاري ضخامت فونداسیون در نماي ارتفاعی دیوارهاي برشی   
 بمنظور مدیریت راحتتر پارامترها   دیوارها تغییراتی در رابط کاربري تنظیمات ترسیم    
 افزار بمنظور راحتی بیشتر کاربران تغییراتی در روابط کاربري نرم   
 بهبود برخی روالها و الگوریتمهاي نرم افزار     

 Official   Web  Site:      www.FARASAEG.ir 
 Official   Web  Site:    www.ETABSMATE.ir 
 Official   Web  Site:    www.FOUNDAMATE.ir 
 Official   Web Site:      www.ETABSMATE.com 
  Telegram Channel: @etabsmate 
  Instagram Page:      #etabsmate 
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 ACI318-19تشخیص اتوماتیک دیوارهاي داراي المان مرزي ویژه یا معمولی مطابق با   
 

را با مقدار  در هر طبقه  مقادیر تنش فشــاري حداکثر دیوار  افزارنرم  ،ACI318-19 براســاس دیدنســخه ج در      

cf’0.15    مقایـسه مینماید و درـصورتیکه تنش فـشاري حداکثر دیوار بیـشتر ازcf’0.15  نوع   بـصورت اتوماتیک ،باـشد

المانهاي مرزي آن طبقه را بصـورت ویژه در نظر خواهد گرفت و در غیر اینصـورت نوع المانهاي مرزي آن طبقه  

 را بصورت معمولی در نظر خواهد گرفت.
  

 
 
 

 

گردد، پنجره  همانگونه که در تصویر زیر مشاهد می  Wall – Pire Informationبا کلیک روي هر دیوار در الیه  

 گردد که نوع المان مرزي دیوار در آن مشخص میباشد.مشخصات دیوار ظاهر می
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کــه از  Shear wall Reinforcing Design Configurationشــایان ذکــر اســت کــه از طریــق رابــط کــاربري 

ــ  ــ در دســترس میباشــد، میتوان Ctrl + F6و یــا فشــردن دکمــه  Designمنــوي  قطری   cf’0.15پــارامتر  براحتــی دی

 پیکربندي نمایید.    شاهده میگردد،را همانگونه که در تصویر زیر م

 اند.تنظیم شده   cf’0.15این پارامتر بصورت پیش فرض روي مقدار  
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 توسط کاربر  ي برشی یا معمولی براي المان مرزي دیوارها   نوع ویژه و   تغییر امکان    
 

ــد   ــیح داده ش ــل توض ــمت قب ــه در قس ــه ک ــار نرم همانگون ــورت خودک ــزار بص ــرزي اف ــان م ــوع الم را ن

تشخیص خواهد داد. اما این امکان نیز درنظــر گرفتــه شــده اســت کــه کــاربر نیــز بتوانــد نــوع المــان مــرزي 

 طبقه را ویرایش نماید.دیوار براي هر  
و را فعــال نماییــد  Wall – Pire Informationالیــه  ابتــدا در صــفحه اصــلی نــرم افــزار براي این منظــور 

روي دیوار مورد نظر خود کلیک نمایید تا پنجــره اطالعــات دیــوار ماننــد تصــویر زیــر نمایــان گــردد. ســپس 

را انتخــاب نماییــد و ســپس   Ordinaryو یــا    Specialدر قسمت نشــان داده شــده در تصــویر میتوانیــد نــوع  

 تغییرات اعمال شده را ثبت نمایید. Overwrite Changeبا فشردن دکمه  
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 ACI318-19اي در المان مرزي ویژه دیوار مطابق با  ترسیم خاموتهاي بسته زنجیره   
 

خاموتهاي المان   ACI318-19  ظوابط  براساس  افزارنرمدر صورتیکه المان مرزي دیوار از نوع ویژه باشد،  

اي اي و با رعایت نکاتی که در تصویر زیر مشاهده میگردد بصورت خاموتهاي زنجیره را بصورت زنجیره ویژه  مرزي  

 .ترسیم مینماید ،اورلپ تنگهاي بسته  سانتیمتر 15  با نسبت طول به عرض حداکثر برابر با دو و با رعایت
 

 
 

 
 مشاهده میگردد. المان مرزي دیوار اياي از ترسیمات مربوط به خاموتهاي زنجیره در تصویر زیر نمونه
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ــاربري  ــط ک ــق راب ــاربران از طری ــین ک ــه از  Shear wall Reinforcing Design Configurationهمچن ک

در دســترس میباشــد، میتواننــد همانگونــه کــه در تصــویر  Ctrl + F6و یــا فشــردن دکمــه  Designطــري منــوي 

طبــق نظــر خــود پیکربنــدي نماینــد. ایــن پارامترهــا زیر مالحظه میگردد پارامترهاي مربــوط بــه ایــن قســمت را  

 اند.تنظیم شده   ACI318-19بصورت پیش فرض در برنامه براساس ظوابط  
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 ترسیم خاموت بسته انتهایی براي متصل کردن المان مرزي دیوار به ستون کناري   

 

د نرم افزار براي  ته باـش تون وجود داـش ورتیکه در انتهاي دیوار، ـس ل نمودن المان مرزي جان دیوار  مدرـص تـص

میلگردهاي المان مرزي دیوار و اي دو عدد از  به سـتون انتهایی از یک خاموت بسـته اسـتفاده خواهد نمود بگونه

همانگونه که در تـصویر زیر مشاهده میگردد المان مرزي جان دیوار و المان    .تمام بعد ـستون کناري را در بر بگیرد

 اند.مرزي ستون توسط خاموت بسته زرد رنگ به یکدیگر متصل شده 
 

 
 

مت   طتنظیمات این قـس منوي   قاز طری  Shear wall Reinforcing Design Configurationرابط کاربري   توـس

Design  ردن دکمه ویر زیر مالحظه میگردد  Ctrl + F6و یا فـش د، همانگونه که در تـص ترس میباـش   پارامتر این  در دـس

 .  بصورت پیش فرض در برنامه فعال میباشد
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 ACI318-19ترسیم سنجاقیها المان مرزي ویژه دیوارهاي برشی مطابق با   
 

درجــه و  135بــا قــالب هــر دو ســر ســنجاقیهاي المــان مــرزي را  ACI318-19 ظــوابط براساس افزارنرم

   .با رعایت نکاتی که در تصویر زیر مشاهده میگردد ترسیم مینمایدنیز 

نیــاز ســنجاقیها را براســاس ضــوابط تشــخیص داده و همچنــین افزار بصورت خوکــار نیــاز ویــا عــدم  نرم

ــیم  ــدرمیان ترس ــورت یک ــنجاقیها را بص ــردد، س ــت گ ــر رعای ــوابط زی ــورتیکه ظ ــان درص ــورت امک در ص

 مینماید.
 

 
 مشاهده میگردد. المان مرزي ویژه دیواراي از ترسیمات مربوط به سنجاقیهاي در تصویر زیر نمونه
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 ACI318-19محاسبه میزان خاموتهاي بسته و سنجاقیها المان مرزي ویژه براساس     
 

و براســاس تمــامی ضــوابطی کــه در تصــویر زیــر آمــده اســت میــزان  ACI318-19 مطــابق بــا افــزارنرم

فوالد برشی مورد نیاز و فواصــل مجــاز بــین آنهــا را بــراي تنگهــاي بســته و ســنجاقیهاي المــان مــرزي ویــژه 

 . دیوارهاي برشی محاسبه مینماید  
 

 
 

 

 
 

 جزییات دیواري با المان مرزي ویژه آورده شده است. مثالی از  در تصویر زیر
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 ACI318-19 باترسیم خاموتهاي بسته و سنجاقیها در المان مرزي معمولی دیوار مطابق   

 

تنگهــاي بســته و ر بصــورت خودکــار  افــزانــرماز نــوع معمــولی باشــد،  در صورتیکه المان مــرزي دیــوار  

کــه در تصــویر زیــر آمــده اســت طراحــی و   ACI318-19  دیــوار را براســاس ضــوابطسنجاقیهاي المــان مــرزي  

 نماید.ترسیم می

 
 

افزار بصــورت خودکار تغییر طول دیوار در هر طبقه با طبقه زیرینش را کنترل مینماید و در صــورتیکه میزان  نرم

ــد طول  15این تغییر کمتر ار   ــاس درصـ را براسـ ا  اقیـه ه و ســنـج بســـت اي  تنگـه بین  ه  اصـــل ـف ــد  اشـ ـب   دیوار 

محاسـبه مینماید و در غیر اینصـورت و نیز در طبقه اول فاصـله بین تنگهاي بسـته و   

 .محاسبه مینماید  سنجاقیها را براساس  
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 ACI318-19ترسیم سنجاقیهاي بیرون از المان مرزي درصورت نیاز براساس   
 

ــتر دیوار  قائم  میلگردهايمیزان    که  صــورتی در ــی بیش ــد،%   1 از  برش   به  نیاز  میلگردهااین    جانبی  مهار براي  باش

ی میباشد. برهمین اساس نرم افزار بصورت خودکار درصد فوالد میلگردهاي قائم جان دیوار را محاسبه مینماید  سنجاق

 و درصورتیکه این میزان از یک درصد بیشتر باشد، سنجاقیهاي جان دیوار را ترسیم مینماید.  

را براسـاس حداقل    ارتفاع در  ي جان دیوارهایسـنجاق  فاصـلهافزار بصـورت خودکار  نرمالزم به ذکر اسـت که  

 نماید.محاسبه می  s48d  و bd16  ،دیوار ضخامت  مقادیر؛
ایان ذکر اـست که   ـشده  مهار  میلگرد  یک بین  خالص  فاـصلهدرـصورتیکه    و یـستن  نیاز  جان  میلگردهاي  ههم  مهار ـش

اجرا گردد، که نرم افزار این مورد    درمیان  یک  د بصورتتوانمی  ،باشد کمتر سانتیمتر 15  از  مجاور  نشده  مهار  میلگرد  با

 را نیز بصورت خودکار کنترل مینماید.

 
 

ط رابط کاربري   ت که کاربر توـس ایان ذکر اـس که از طریق    Shear wall Reinforcing Design Configurationـش

تواند پارامتر حداقل فوالد براي درنظر گرفتن  در دسـترس میباشـد، می  Ctrl + F6و یا فشـردن دکمه    Designمنوي 

ـسنجاقی جان را همانگونه که در تـصویر زیر مالحظه میگردد، تغییر دهد. این پارامتر بـصورت پیش فرض و براـساس  

ACI318-19  .روي عدد یک درصد تنظیم شده است 
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 میلگردهاي افقی نسبت به میلگردهاي عمودي دیوارامکان انتخاب موقعیت قرارگیري     
 

این امکان فراهم شـده اسـت که کاربران بتوانند موقعیت قرارگیري میلگردهاي افقی    افزارنرمدر نسـخه جدید        

ه متد مختلف بنا به نظر خود انتخاب نمایند. بت به میلگردهاي قائم را از بین ـس همچنین این امکان درنظر گرفته    نـس

اـست که این پارامتر براي دیوارهاي داراي المان مرزي ویژه و دیوارهاي داراي المان مرزي معمولی بـصورت    ـشده 

 جداگانه توسط کاربر تنظیم شود.
 

 
 همانگونــه کــه در تصــویر بــاال مالحظــه میگــردد، بــراي دیوارهــایی کــه داراي المــان مــرزي ویــژه هســتند     

ــارامتر  ــی  Inside of V.Barsپ ــمت داخل ــی در س ــاي افق ــا میلگرده ــد ت ــال میباش ــرض فع ــیش ف ــورت پ بص

ر شــوند و میلگردهاي قائم قرار گیرنــد تــا بــدون خــم و بــا اجــراي راحتتــر در داخــل هســته المــان مــرزي مهــا

بصــورت پــیش فــرض  Outside of V.Barsپــارامتر  براي دیوارهایی کــه داراي المــان مــرزي معمــولی هســتند

توضــیخ بیشــتر ایــن پارامترهــا   فعال میباشد تا میلگردهاي افقی در سمت بیرونــی میلگردهــاي قــائم قــرار گیرنــد.

 بهمراه تصاویر مربوطه در صفحه بعد آمده است.
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 پارامترها عبارتند از: این 

 

Outside of V.Bars  قرار میگیرند.دیوار که میلگردهاي افقی در سمت بیرونی میلگردهاي قائم در مقطع 
 

 
 
 

 
Outside of V.Bars + Curve    سمت بیرونی میلگردهاي  قسمت میانی جان دیوار در  که میلگردهاي افقی در

اما قبل از شروع المان مرزي با یک خم مناسب بسمت داخل میلگردهاي قائم متمایل    قائم در مقطع قرار میگیرند

 شده تا درون هسته المان مرزي مهار میگردند 

 
 
 

Inside of V.Bars  قرار میگیرند.دیوار میلگردهاي قائم در مقطع  داخلیکه میلگردهاي افقی در سمت 
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 امکان تعیین محل وصله میلگردهاي عمودي دیوار روي فونداسیون و یا اولین سقف     
 

این امکان فــراهم شــده اســت کــه کــاربر تعیــین نمایــد کــه وصــله میلگردهــاي   افزارنرمدر نسخه جدید  

 قائم دیوار روي فونداسیون انجام گردد و یا روي اولین سقف.

با توجه به اینکه روي فونداسیون یک مقطع بحرانی میباشد و نباید    میگردد همانگونه که در تصویر زیر مشاهده  

وصله میلگردهاي قائم اتفاق بیافتد، بنابراین این پارمتر بصورت پیش فرض فعال میباشد تا اولین وصله میلگردهاي  

 قائم روي تراز اولین سقف سازه انجام پذیرد.
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   جزییات خاموت نواحی المان مرزي دیوار توسط کاربرامکان ویرایش و یا اختصاص     
 

عالوه بر ویرایش طول المان مرزي و  ر اضافه گردیده است که کاربر  افزانرمدر نسخه جدید این امکان به       

براي المانهاي افزار  جزییات میلگردهاي عرضی محاسبه شده توسط نرمبتواند  براحتی  میلگردهاي افقی طراحی شده،  

بر روند اجراي خاموتهامرزي دیوار   کاملی  بتواند کنترل  تا  نماید  براحتی ویرایش  المان مرزيرا  طبقات   ي  در 

را در پنجره اصلی دیوار فعال    Wall-Pier Informationبراي این منظور ابتدا الیه    مختلف دیوارها داشته باشد.

کنید تا رابط کاربري نمایش و یرایش اطالعات طراحی دیوار همانند  نمایید و سپس روي دیوار مورد نظر کلیک  

 .تصویر زیر نمایان گردد

جزییات فوالد   Boundary Zone Tie Detailهمانگونه که در تصویر مشاهده میگردد، کاربر میتواند در قسمت  

اي دیوار مورد نظر و  آنرا بر  Overwrite changesعرضی مورد نظر خود را درج نماید و سپس با فشردن کلید  

 در طبقه مورد نظر خود ثبت نماید.
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 ترسیم خاموتها بصورت از هم جدا روي لیبل خاموت دیوار بمنظور فهم بهتر چیدمان آنها    
 

فراهم گردیده است که   امکان در نسخه جدید  این  دیوار،  المان مرزي  به جزییات زیاد خاموتهاي  با توجه 

امکان  خاموت المان مرزي ترسیم شوند تا    متن جزییات خاموتهاي المان مرزي دیوار بصورت از هم جدا در باالي  

   آنها براي آرماتوربندها فراهم گردد. راحتترفهم 

 
رابط کاربري تنظیمات ترسیمات    منظور پس از صدور فرمان ترسیم دیوارهاي برشی از طریق ابزار  براي این 

توسط پارامتر مشخص شده در تصویر  دیوار برشی همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد نمایان خواهد شد.

با اسکیل کوچک روي متن جزییات و همچنین    زیر میتواند درج یا عدم درج خاموتها و سنجاقیهاي المان مرزي

 .مقیاس آنها را براحتی تعیین نمایید
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 آرماتورهاي افقی دیوار تا انتهاي دیوار توسط کاربر   قالب امکان تعیین فاصله    
 

قالب میلگردهاي افقی دیوار تا  این امکان فراهم شده است که کاربران بتوانند فاصله  افزارنرمدر نسخه جدید،      
همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد دو روش مختلف براي اینمنظور ارائه    .انتهاي دیوار را تعیین نمایند

افزار فاصله قالب تا انتهاي دیوار را بصورت اتوماتیک بر اساس کاورهاي تعیین  گردیده است؛ در روش اول نرم
د. همانگونه که میدانید  شده محاسبه مینماید و در روش دوم کاربر میتواند یک طول ثابت براي این منظور تعیین نمای

 سانتیمتر درنظر گرفته شود. 15، این طول میبایست کمتر از ACI318-19 براساس
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 ترسیم اندازه گذاري ضخامت فونداسیون در نماي ارتفاعی دیوارهاي برشی   
 

اندازه       امکان درج خطوط  فراهم گردیده  در نسخه جدید  برشی  فونداسیون زیر دیوارهاي  گذاري ضخامت 

رابط کاربري تنظیمات    منظور پس از صدور فرمان ترسیم دیوارهاي برشی از طریق ابزار  است. براي این

 ترسیمات دیوار برشی همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد نمایان خواهد شد.  

 
خطوط  درج  عدم  ویا  درج  نیز  و  فونداسیون  ضخامت  میتواند  زیر  تصویر  در  شده  مشخص  پارامتر  توسط 

 گذاري فونداسیون در نماي ارتفاعی دیوارها را تعیین نمایید.اندازه 
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 نمایش ماکزیمم تنش فشاري و نوع المان مرزي در الیه اطالعات عمومی دیوارها  
 

افزار انتخاب شود،  نرم  Layer Displayاز قسمت    Wall – Pier Informatioدر نسخه جدید، درصورتیکه الیه       
نام پایر، نام سکشن، نسبت طرفیت مورد   عالوه بر اطالعاتی از قبیل همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد،  

نوع المان مرزي دیوار و نیز ماکزیمم تنش    ؛ میزان فوالد برشی دیوار، پارامترهاي  و   نیاز به ظرفیت موجود مقطع
فشاري دیوار نیز نمایش داده خواهد شد و با کلیک روي هر دیوار اطالعات بیشتري براي آن دیوار در طبقات 

 هد شد.  مختلف نمایش داده خوا
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 تغییراتی در رابط کاربري تنظیمات ترسیم دیوارها بمنظور مدیریت راحتتر پارامترها   

 
هاي  از رابط کاربري ویرایش اطالعات و ترـسیم نقشهتر  در نـسخه جدید بمنظور اـستفاده راحتتر و کاربردي

کاربران براحتی بتوانند جزییات طراحی دیوارها را مـشاهده و یا تغییراتی ایجاد ـشده اـست تا    ـسازه دیوار برـشی  

 ویرایش نمایند.  

ــریع به رابط کاربري پیکربندي    همچنین در باالي این فرم دکمه  ــی راحت و س ــترس بمنظور دس

ت تا کاربر بتواند براحتی تنظیمات را تغییر و نتیجه آنها را در ده اـس ی تعبیه ـش  تنظیمات طراحی دیوارهاي برـش

 این پنجره مشاهد نماید.
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 آپدیت مقادیر مربوط به محاسبه قیمتهاي بتن و فوالد   

 

با توجه به تغییرات اســاســی در قیمتهاي مصــالح، قیمتهاي فوالد و بتن مورد اســتفاده در در نســخه جدید      

 محاسبه هزینه سازه اصالح و آپدیت گردید.

 

  
 افزار بمنظور راحتی بیشتر کاربران تغییراتی در روابط کاربري نرم     

 

بمنظور راحتی بیشتر کــاربران 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 افــزارنرمبیشــتر    احتــیبمنظور ر    و خروجیهــاي   ی، اصــالح برخــی باگهــا و نیــز افــزایش کیفیــت گرافیک

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

 .گردیده است
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