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 :نرم افزارمعرفي 

 .باشد می ساز نقشه عمران–رو حاصل ماه ها تلاش مستمر مجموعه ی برنامه نویسی  پیشنرم افزار

قادر به ترسیم نقشه سازه های بتنی به  Etabsاین نرم افزار با استفاده از خروجی های نرم افزار 

 می باشد. زیباصورت دقیق و 

اطلاعات را به صورت منظم برای دسته بندی خروجی های ایتبس ، از برنامه سلول گرای اکسل که 

و دقیق از هم تفکیک می کند استفاده شده است.و نرم افزار نقشه ساز آن اطلاعات را فراخوانی کرده و پس 

ضمنا تنظیماتی که کاربر به نرم افزار می دهد ، در اکسل نیز ذخیره می شود از پردازش ، ترسیم می کند .

خود وارد کرده که تا کاربراین امکان را داشته باشد که برای ساختمان های بعدی بتواند از تنظیماتی 

 استفاده کند.

و ترسیم شاید مهم ترین مزیت این نرم افزار نسبت به نرم افزار های مشابه ، قیمت بسیار پایین 

نرم افزار نقشه ساز مخصوص افرادی است که کارهای ساختمانی معمولی و نسبتا  شکیل و زیبای آن باشد .

پشتیبانی نمی کند . به عنوان مثال  خاصاز کارهای  . این نرم افزارطبقه( انجام می دهند  01کوچک )تا 

 پشتیبانی نمی کند .نرم افزار نقشه ساز تیرهای شیب دار بتنی )حالتی شبیه سوله( را 

 نقشه هایی که این نرم افزار برای کاربر آماده می کند موارد زیر است :

 پلان ستون گذاری -0

 مقاطع عرضی ستون -2

 مقاطع طولی ستون  -3

 پلان تیر ریزی -4

 مقاطع طولی تیر ها -5
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 نحوه ی کار با نرم افزار

در  خروجی گرفت و سپسEtabsاست.ابتدا باید ازکار با این نرم افزار بسیار ساده به طور کلی 

و پس از انجام کلیلک می کنیم . حال وارد نرم افزار نقشه ساز می شویم  importبر روی دکمه ی اکسل 

تنظیمات )اختیاری( روی دکمه ی تحلیل و ترسیم کلیک می کنیم . دقایقی بعد نقشه ها در اتوکد ترسیم 

روند در ادامه با جزئیات نحوه ی کار با نرم افزار آشنا می شوید همچنین  شده و قابل استفاده می باشند .

 ترسیم یک نقشه را می توانید در فیلم آموزشی مشاهده بفرمایید.

 و محدودیت ها قوانین استفاده از برنامه

که نباید نام این طبقه عوض  baseنام هر طبقه ای را می توان عوض کرد مگر طبقه در ایتبس 

 شود.

 می باشد عمدی )برای کاهش هزینه پرداختی کاربران( از آن ها بعضیکه   برخی محدودیت ها

 در نرم افزار نقشه ساز قرار داده شده است. از جمله ی این محدودیت ها به شرح زیر است

 باشد  01تعداد طبقات باید کمتر از  -0

فونداسیون  سازه ها ستون هایی وجود داشته باشند که ازاز ممکن است در بعضی  -2

شروع نمی شوند )مثلا یک ستون فقط در طبقه خرپشته وجود دارد ( و یا ممکن است 

یی در سازه باشند که بدون مهار در تراز طبقات از چند طبقه عبور می کنند . ستون ها

هر چند این موارد کمی نادر هستند ولی در صورت وجود در چنین مواردی باید 

 صورت بگیرد.د در نقشه اتوکاصلاحات دستی 

عدد بیشتر باشد )تیر های به هم پیوسته  7تعداد تیر های به هم پیوسته نمی تواند از   -3

 تیر متصل به 4پشت سر هم باشند مانند شکل زیر که ( Y یا   Xیعنی در یک جهت )
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 برقرار است (معمولا ) این شرط برای ساختمان های معمولی ، هم می باشند(

 
  yیا  xگرید بندی ها نباید به صورت مورب ایجاد شوند و باید در موازات جهت  -4

)دقت شود که نرم افزار تیر های مورب را ترسیم می کند و مشکلی در این زمینه باشد.

نیست . تنها نباید گرید بندی ها مورب باشند )که معمولا طراحان گرید مورب نمی 

 دهند(

باشند و میلگردهای عرف در ایران استفاده شده  checkمقاطع ستون باید به صورت  -5

 ....(و01باشد.)به عنوان مثال میلگرد 

تیر های متصل به هم باید اختلاف ارتفاع نسبت به هم نداشته باشند ) در غیر این  -1

 صورت همه تیر های متصل به هم با ارتفاع اولین تیر ترسیم می شوند (

ترسیم می شود ولی فعلا  2.7.9مانند  9002جهت تیرچه ها برای خروجی های ایتبس  -7

 ترسیم نمی شود . 9002 و 9002برای ایتبس های 

محدودیت های زیر نیز جهت سبک شدن فایل ها و تسریع در ترسیم اضافه شده  -8

است)که بعضا به راحتی قابل افزایش بوده و می توانید به ما اطلاع دهید تا در صورت 

 دهیم( امکان آن ها را برایتان افزایش
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a.  عدد محدود شده است )در ساختمان های  51تعداد ستون های هر طبقه به

 معمول این کاملا مناسب است (

b.  عدد محدود شده است)در ساختمان های  041تعداد گرید ها برای هر طبقه به

 معمول این کاملا مناسب است (

c.  عدد محدود  291مقاطع سطحی موجود مانند سقف ها ، رمپ ها و ... به تعداد

شده است  )این مورد برای ترسیم جهت تیرچه ها کاربرد دارد( )در ساختمان 

 های معمول این کاملا مناسب است (

d.  تعدادPOINT  عدد محدود شده است)در ساختمان های  041ها برای سازه به

 معمول این مناسب است (

e.  ده است و عدد ش 211تعداد مقاطع موجود در بانک مقاطع ستون ها محدود به

مقطع محدود شده  011تعداد مقاطع ستونی که در سازه استفاده شده است به 

عدد است ،  211است . در صورتی که تعداد مقاطع بانک ایتبس شما بیش از 

قبل از خروجی گرفتن با پاک کردن مقاطع اضافی در ایتبس این محدودیت را 

این تعداد را افزایش دهیم  رفع کنید و یا به ما اطلاع دهید تا در صورت امکان

 عدد محدود شده است 251ضمنا تعداد مقاطع تیر ها نیز به .

f.  عدد محدود شده است )به عنوان  711تعداد المان های ستون در کل سازه به

می گوییم ستون باشد  71طبقه باشد و در هر طبقه  01مثال اگر سازه شما 

شده است( مسلما این تعداد برای سازه های  711تعداد کل المان های ستون 

 معمول کفایت می کند .

g.  تعدادJOINT  عدد محدود شده است و تعداد کل المان های  0211های تیر به

عدد محدود  511نیز به  Yعدد و در جهت  511به  Xتیر در سازه در جهت 

  شده است که در سازه های معمول مناسب می باشد .

h. 5511حی تیر ها )سکشن های طراحی در ایتبس( به تعداد کل مقاطع طرا 

مقطع مناسب است  25و تعداد مقاطع طراحی هر تیر تا  محدود شده است.
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متر این تعداد را ساپورت می کند()در صورت  02)معمولا تیرهای با طول 

به شما اطلاع داده می شود و  find errorبیشتر بودن این تعداد در قسمت 

نجا ارائه می شود ( )این تعداد در سازه های معمول مناسب راهکار نیز در هما

 است(

 Etabsخروجي گرفتن از

همچنین دقت  را زده باشیم هم طراحی را . runدر ایتبس دقت داشته باشیم که هم 

)مهندسینی که با واحد دیگر عادت به باشد . kg/mحتما روی  Etabsداشته باشیم واحد 

تغییر دهند و  kg/mطراحی دارند تنها باید در مرحله ی خروجی گرفتن ، موقتا واحد را به  

 سپس خروجی بگیرند( 

ابتدا به قسمت فایل رفته و مسیری را که .در تصاویر زیر مراحل خروجی را مشاهده می کنیم 

 .در تصویر زیر مشخص است را پی می گیریم 
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سپس در پنجره ای که باز می شود ، باید گزینه هایی را که در تصویر مشخص است انتخاب 

 را فشار دهیم . okکنیم ودکمه ی  

 

فایل ایجاد شده را باید در 

و نام ذخیره کنیم  Cدرایو 

 naqshesazفایل را به 

به املای  تغییر دهیم.

توجه  naqshesazصحیح 

  بفرمایید.

خروجی را هم تیک  )می توانید همه

بزنید ولی این کار باعث پایین آمدن 

 سرعت ترسیم می شود(

برای خروجی گرفتن از 

 را انجام دهید مطابق با تصاویر شماره گذاری شده مراحل 2101و  2105ایتبس 
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فایل ذخیره کردید و نام آن را به درستی اصلاح کردید   cپس از اینکه خروجی را در درایو 

 را که از ما دریافت کرده اید ، باز کنیداکسلی 

برخی تنظیمات را باید اولین باری که از این اکسل استفاده می کنید ، وارد کنید که شرح 

 .  )اگر این کار انجام نشود ، دکمه ها غیر فعال می مانند ( خواهیم داد

روی با توجه به ورژن ایتبس و آیین نامه ای که در ایتبس انتخاب کرده اید در اکسل 

ذخیره  Cکلیک کنید . با زدن این دکمه ، اطلاعاتی که در درایو   importی ها دکمهیکی از 

 کرده بودیم وارد اکسل می شود تا این اطلاعات در ادامه تحلیل شود .
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 .افزار نقشه ساز را باز کنید نرم  

اولین گام این است که بررسی کنیم آیا خروجی 

های ایتبس ما کامل و صحیح می باشد یا خیر . 

 FINDروی گزینه ی  HELPبرای این کار در بخش 

ERROR  ، کلیک کنید . اگر اروری مشاهده کردید

را  NO ERRORابتدا آن را رفع کنید و اگر کلمه ی 

 مشاهده کردید ، ادامه دهید .

ال ممکن است اروری مشاهده کنید که می گوید واحد شما متر نیست )در به عنوان مث 

این صورت باید واحد خود را در ایتبس هنگامم خروجی گرفتن به متر تغییر دهید و سپس 

 خروجی بگیرید (

و یا ممکن است اروری که برخی از کنترل های آیین نامه را انجام می دهد مشاهده  

شرایط آیین  8فلان مقطع ستون شما در طبقهد درصد میلگرد کنید مثلا اروری که می گوی

نامه را ارضا نمی کند . در این صورت بهتر است باز به ایتبس رفته و طراحی خود را اصلاح 

ولی اگر به هر دلیلی خواستید ترسیم انجام شود می توانید این قبیل ارور ها را نادیده کنید 

 گرفته و ترسیم خود را انجام دهید 
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اگر می خواهید از تنظیمات پیش فرض اولیه )یا تنظیماتی که قبلا خودتان برای  

ساختمان قبلی که با استفاده از این نرم افزار ترسیم کرده اید ( استفاده کنید ، می توانید اصلا 

 وارد تنظیمات نشوید و مستقیما به تحلیل و ترسیم بروید

ی دکمه انجام تمامی تحلیل ها و ترسیم ها کلیک در صفحه اصلی نرم افزار ، روکار  این برای

 دقایقی بعد تمامی نقشه ها در اتوکد ترسیم شده است . کنید .

 از سازه  امکان ترسیم بخش هاییآشنایی بیشتر با 

تحلیل انجام می دهد که دو مورد  4نرم افزار نقشه ساز بر روی اطلاعات دریافتی اش ،  

آن برای ستون ها است )در این دو تحلیل ، ستون ها را تیپ بندی کرده و نام مشخصی به 

( ( و دو تحلیل بعدی نیز مربوط به تیر می باشد )در C1ستون های یک تیپ می دهد )مثلا 

های که در ایتبس پیوسته به هم بوده اند را در کنار هم قرار می دهد و به  این دو تحلیل ، تیر

انجام تمامی تحلیل ها و ترس یم . با زدن دکمه ی ( By 1آنها یک نام می دهد )به عنوان مثال 

 تمامی تحلیل ها و همچنین ترسیم ها انجام می شود. ها

بخشی از سازه را می  گاهی ممکن است احتیاج به ترسیم کل سازه نباشد و تنها 

خواهیم ترسیم کنیم ) به عنوان مثال در یکی از مقاطع ستون اصلاحی انجام داده ایم و 

کرده ایم . و تنها می خواهیم مقاطع ستون ترسیم شود . در  IMPORTخروجی ها را مجدد 

 fileبر روی دکمه های مشخص در صفحه ی اصلی نرم افزار یا در قسمت می توانیم این حالت 

 کلیک کنیم .
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 بخش تنظیمات 

 می شویم .   toolsبرای رفتن به بخش تنظیمات وارد قسمت 

 

 سپس پنجری زیر باز می شود

 

 تنها مواردی که نیاز به توضیح بیشتری دارند را بیان می کنیم . ، در بخش تنظیمات 

 ایهدر قسمت ارتفاع میلگرد انتظار طبقات و ضخامت سقف ها با کلیک بر روی دکمه  

 می توانیم مقدادیر مد نظر را وارد کنیم. مربوطه
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دو  کاور مقاطع عرضی ستوندر قسمت  

حالت وجود دارد .اگر هیچکدام از دو گزینه را 

انتخاب نکنیم پیش فرض نرم افزار گزینه ی 

می  قبل استفاده کرده ایماست که در سازه ی 

( نرم افزار by programباشد . در گزینه اول )

کاور ستون ها را با استفاده از کاوری که در 

ایتبس و هنگام ساخت مقاطع وارد شده است ، 

باید دقت کرد که کاوری که  محاسبه می کند.

وارد می شود از لبه ی ستون تا  9.7.4درایتبس 

. در حالی که  مرکز میلگرد طولی می باشد

مبحث نهم ، کاور را از روی میلگرد در نظر می 

 گیرد .

به عنوان مثال اگر مقطع فوق را در نظر  

 5بگیریم ، کاوری که در اتوکد ترسیم می شود 

سانتی متر ،  5سانتی متر نیست بلکه باید از 

 01نصف قطر میلگرد های طولی ) که در اینجا 

 می شود . 3.4شود . در این حالت کاور ترسیمی هستند( و همچنین قطر خاموت کم 

می توانیم میزان کاور را برای تمامی مقاطع وارد  by your selfبا انتخاب گزینه دوم یعنی 

 کنیم.

 صفحه ی زیر باز می شود  با کلیک بر روی دکمه ی 
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مقاطع عرضی با  2یا  0موارد موجود در این صفحه نیز واضح بوده و بعضا مانند ترسیم مدل 

 کرنر با امتحان کردن گزینه ها و مشاهده ترسیم ، مشخص می شود .

 

 

 

می توانیم فاصله ی تنگ های ستون در ناحیه بحرانی و  ادامه صفحه ی اصلی تنظیمات در

 ناحیه میانی را بررسی کنیم .

است . در این حالت باید فاصله  by your selfپیش فرض نرم افزار گزینه ی بالایی یعنی 

توسط کاربر وارد شود ) طول ناحیه ویژه در هر حال توسط نرم افزار محاسبه می شود(  ی خاموت ها

نرم افزار فاصله خاموت های را طبق ضوابط مبحث نهم محاسبه  by program. با انتخاب گزینه 

 موضوعرا در محاسبه خاموت ها در نظر نمی گیرد و این  AV/sمی کند . دراین حالت ، نرم افزار 

 کنترل شود .ستون ها ، و بعد از تحلیل باید در مرحله بعد
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توصیه ی ما این است که فاصله ی خاموت های ستون توسط کاربر وارد شود . زیرا 

فاصله ای که از ضوابط آیین نامه حاصل می شود معمولا غیر اجرایی و خارج از عرف مهندسی 

است که اگر بخواهیم این فاصله ها را می باشد . اما مشکلی که اینجا مطرح می شود این 

خودمان وارد کنیم ممکن است خارج از ضوابط آیین نامه باشد . برای رفع این مشکل می 

)اگر می خواهیم از دکمه ی تحلیل و ترسیم استفاده کنیم ، بعد  بعد از تحلیل ستون هاتوانیم 

 ، کلیک کنیم . AV/S checkعبارت از انجام ترسیم ها و اتمام کار( روی 

در پنجره ای که باز می شود ، در سمت راست ، کمترین فاصله ی خاموت ها طبق ضوابط 

آیین نامه  برای تمامی ستون ساختمان مد نظر ما را گزارش می دهد و در چپ می توانیم 

AV/s  را که از ایتبس گرفته ایم کنترل کنیم . اگرAV/s  جواب گو نباشد باید فاصله ی

 خاموت ها را کم کرده و یا از نمره خاموت بزرگتری استفاده کنیم .
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جواب داده  Av/sهمانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنیم کمترین فاصله ی خاموتی که 

سانتی متر است و این نشان می دهد که باید جایی اشتباه شده باشد. در  2.5است ، حدود 

 این اخطار ممکن است نمایش داده شود : AV/sاقعی با کلیک روی متن کنترل چنین مو

 

 اخطار زیر باز می شود .  okبا کلیک بر روی 

 

نام مقطع و طبقه ی آن را به  yesاین پنجره بسته شده و با کلیک روی  Noبا کلیک بر روی 

 شما گزارش می دهد . همانند تصویر زیر:

 

  

http://naqshesaz.ir/
http://naqshesaz.ir/


NAQSHESAZ 
با استفاده از خروجی های ترسیم نقشه سازه بتنی 

  Etabsنرم افزار 

 

   Naqshesaz.ir 
    Enjoy with drawing by naqshesaz 

39 

 

توجه داشته باشیم که در برخی از آیین نامه های موجود در ایتبس ، پیشفرض  

element type  در حالتductile  می باشد . دراین سطح از شکل پذیری فاصله خاموت ها

برابر با حالت شکل پذیری متوسط تفاوت داشته باشد . در واقع برای  01شاید بیش از 

 خارج کرد . ductileرا از حالت  element typeساختمان های غیر ویژه باید  

برای کنترل این موضوع به ایتبس رفته و پس از طراحی ، روی یک ستون راست کلیک  

کرده و مسیر زیر را پی می گیریم .

 

بوده و بنابر  ductileستون ها در حالت  element typeهمانطور که مشاهده شد ،  

را اصلاح  element typeنتیجه ی صحیحی نداده است . حال یا باید در ایتبس  Av/sاین 

و یا طبق ترسیم کنیم کنترل و برای تیر و ستون( و دوباره خروجی گرفته و سازه را (کرده 

تاثیر گذار نیست ، از این کنترل صرف  Av/sتجربه ی مهندسی خود ، اگر مطمئن هستیم که 

فاصله آیین نامه یا فاصله ای که خود به نرم افزار می دهیم ، ترسیم می نظر کرده و سازه را با 

 کنیم.

، نرم افزار علاوه بر خاموت دور تا دور ، سنجاقک ها را نیز در راستای  Avدر محاسبه  

 خود در نظر می گیرد .
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 تنظیماتي که باید در اولین بار استفاده ازنرم افزار، در اکسل و اتوکد انجام شود

می شویم و همانند تصاویر زیر،  optionو سپس  fileبرای وارد کردن تنظیمات وارد در اکسل 

 تنظیمات را وارد می کنیم.
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 با زدن این دکمه ، پنجره ی زیر باز می شود
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.ما  ممکن است بعد از تحلیل ، در اکسل هشدار زیر را دریافت کنیددقت کنید گاهی  

در اکسل برای عملیات هایی  که نیاز به تحلیل عددی داشته اند از رفتار سیکلیک استفاده 

کرده ایم .  این کار اشتباه نیست و اکسل تنها یک هشدار می دهد . هنگامی که این هشدار را 

 .کلیک کنید cancelدیدید روی 

 

 

 دهیم.وارد اتوکد می شویم تا یک تنظیم هم در اتوکد انجام  -
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را تایپ کنید تا وارد تنظیمات شوید ، سپس ذخیره خودکار  OPTIONSدر اتوکد کلمه ی 

را بردارید . )ذخیره خودکار باعث می شود در آن چند ثانیه ای که ذخیره کردن زمان می برد ، 

 ترسیم سازه انجام نشود (

 

 

 

 

 

 

 

http://naqshesaz.ir/
http://naqshesaz.ir/


NAQSHESAZ 
با استفاده از خروجی های ترسیم نقشه سازه بتنی 

  Etabsنرم افزار 

 

   Naqshesaz.ir 
    Enjoy with drawing by naqshesaz 

24 

 

 نمونه ترسیم های نرم افزار
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