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 رست مطالبفه
 

 مقدمھ مؤلف
 

 برنامھ طیبا مح ییو آشنا یمعرف: فصل اول
 

 ASDبرنامھ  یمعرف -١-١
 یفوالد میترس یھا تیاز قابل یبرخ -١-١-١
 .یبتن یھا سازه یاجزا یمیترس یھا تیاز قابل یبرخ -٢-١-١
 یمحاسبات یھا تیقابل -٣-١-١
 ھا تیقابل ریسا -۴-١-١
 برنامھ طیبا مح ییآشنا -٢-١
 
 ماتیو انجام تنظ یبا بخش فوالد ییآشنا: صل دومف
 برنامھ یفوالد ماتیترس طیورود بھ مح -١-٢
 یبخش فوالد ھیپا ماتیتنظ -٢-٢
 Project Preferencesپنجره  یدرخت یھا شاخھ حاتیتوض -١-٢-٢
 ماتیترس یکل ماتیتنظ -١-١-٢-٢
 برنامھ ماتیو ترس یواحد کار میتنظ -٢-١-٢-٢
 مصالح یپارامترھا میتنظ -٣-١-٢-٢
 یمقاطع فوالد یپارامترھا میتنظ -۴-١-٢-٢
 ھا یگذار و اندازه فاتیجداول، توص شیسبک نما میتنظ -۵-١-٢-٢
 ستوفریجداول ل شیسبک نما میتنظ -١-۵-١-٢-٢
 ها گذاري تنظیم سبک نمایش اندازه -2-2-1-5-2
 ھا برچسب شیسبک نما میتنظ -٣-۵-١-٢-٢
 اتصاالت شیسبک نما میتنظ -٦-١-٢-٢
 ماتیو ترس یا سازه یاستانداردھا میتنظ -٧-١-٢-٢
 واردکردن اطالعات پروژه -٨-١-٢-٢
 Preferencesدر پنجره  Structural Detailingسربرگ  یشاخھ درخت حاتیتوض -٣-٢
 

 یفوالد یھا لیھا و پروف قاب میترس: فصل سوم
 مقدمھ -١-٣
 یفوالد یھا خطوط محور انواع قاب میترس -٢-٣
 یفوالد یھا لیانواع پروف میترس -٣-٣
 یفوالد یھا انواع ورق میترس -۴-٣
 یشده فوالد خم یھا لیپروف میترس -۵-٣
 توسط کاربر شده فیتعر یھا المان میترس -۶-٣
 یفوالد یھا شبکھ میترس -٧-٣
 یفوالد یھا رورقیت میترس -٨-٣
 یرمنشوریغ یفوالد یھا ستون میترس -٩-٣
 یچندبخش یاھ ریت میترس -١٠-٣
 مقاطع مرکب میترس -١١-٣
 یزنبور النھ یرھایت میترس -١٢-٣

 برنامھ یلیتکم یابزارھا: فصل چھارم
 Toolsبا فصل  ییآشنا -١-۴
 انتقال دستگاه مختصات -٢-۴
 ءیش یھا رهیگ میتنظ -٣-۴
 اءیکردن اش یو مخف شینما -۴-۴
 شده در دو نما میمدل ترس یبرا دیمحدود کردن د -۴-۵
 شده در دو نما میمدل ترس یبرا دیباز کردن د -۴-۶
 یتیریپنجره مد شینما نییتع -٧-۴
 المان کیمشاھده اطالعات  -٨-۴



 

 

 گروه کیمشاھده اطالعات  -٩-۴
 سازه مونتاژ شده کیمشاھده اطالعات  -١٠-۴
 ھا مشخص کردن محل تقاطع المان -١١-۴
 ھا مرکز جرم المان تیمشاھده موقع -١٢-۴
 ھا وزن المان مشاھده -١٣-۴
 یفوالد یھا لیپروف فیتوص یھا لیگرفتن ازفا یخروج -١۴-۴
 DWGبھ فرمت  شده میترس  لیفا رهیذخ -١۵-۴
 روبوت یو طراح یلیارتباط با برنامھ تحل -١۶-۴
 بھ نقشھ لیتبد یبھ برنامھ برا یبعد سھ اءیواردکردن اش -١٧-۴
 ماتیترس یبردن ھوشمند نیاز ب -١٨-٤
 ماتیترس اتیخصوص شیرایو -١٩-٤
 ھا یلیفام تیریپنجره مد -٢٠-٤
 ساختن مقاطع با شکل دلخواه توسط کاربر -٢١-۴
 X یدر راستا یمحل یمسدود کردن محورھا -٢٢-۴
 شده بیمدل ترک کیاز  یقسمت ایانتخاب تمام  -٢٣-۴
 المان ایمدل  کی یبرا یدرج کد ارتفاع -٢۴-۴
 شده میترس یھا مدل ایھا  المان ییجابجا -٢۵-۴
 شده میترس یھا مدل ایھا  المان ریتکث -٢۶-۴
 بدون اتصال یھا سوراخ افتنی -٢٧-۴
 

 ماتیترس تیریپنجره مد: فصل پنجم
 مقدمھ -١-۵
 یمیترس یھا و المان ایکردن اش لترینوارابزار مربوط بھ ف -٢-۵
 Modelسربرگ  -٣-٥
 Part Editionسربرگ  -٤-٥
 Positionsسربرگ  -٥-٥
 Printouts سربرگ -٦-٥
 Templatesسربرگ  -٧-٥
 ASD Centerسربرگ  -٨-٥
 

 اتصاالت: فصل ششم
 با فصل اتصاالت ییآشنا -١-۶
 اتصاالت یبند طبقھ -٢-۶
 بھ ستون ریانواع اتصال ت میترس -٣-۶
 ییبھ بال ستون توسط ورق انتھا ریاتصال ت -١-٣-۶
 ییبھ جان ستون توسط ورق انتھا ریاتصال ت -٢-٣-۶
 ییبھ بال ستون توسط ورق انتھا فیاز محور ضع ریاتصال ت -٣-٣-۶
 اتصال قاب شده توسط ورق جان بھ بال ستون -۴-٣-۶
 اتصال قابشده توسط ورق جان بھ جان ستون -۵-٣-۶
 جان یبھ بال ستون با نبش رینشده ت تیاتصال نشستھ تقو -۶-٣-۶
 انج یبھ جان ستون با نبش رینشده ت تیاتصال نشستھ تقو -٧-٣-۶
 جان ینبش ستون با کیبھ  رینشده دو ت تیاتصال نشستھ تقو -٨-٣-۶
 وصلھ یھا بھ بال ستون با ورق ریاتصال ت -٩-٣-۶
 نشستھ یبھ ستون با نبش ریاتصال ت -١٠-٣-۶
 ناو لیبھ جان ستون با پروف ریاتصال نشستھ ت -١١-٣-۶
 یسپر لیبھ جان ستون با پروف ریاتصال نشستھ ت -١٢-٣-۶
 و ورق ینبش لیبھ جان ستون با پروف ریاتصال ت -١٣-٣-۶
 ییبھ جان ستون با ورق نشستھ و ورق انتھا ریاتصال نشستھ ت -١۴-٣-۶
 ده ستونش تیبھ بال تقو ییاتصال صلب توسط ورق انتھا -١۵-٣-۶
 ستون یقرارگرفتھ رو ریاتصال ت -١۶-٣-۶
 بھ ستون دار بیش یرھایاتصال ت -١٧-٣-۶
 جان یستون در راستا ینشستھ بررو ریاتصال دوت -١٨-٣-۶
 بال یستون در راستا ینشستھ بر رو ریاتصال دو ت -١٩-٣-۶
 ستون کیبھ جان  ریاتصال دو ت -٢٠-٣-۶
 یبرش ینبش لھیوس بھ بال ستون بھ ریاتصال ت -٢١-٣-۶
 یبرش ینبش لھیوس بھ ستون بھ ریت یاتصال مفصل -٢٢-٣-۶



 

 

 یا و ذوزنقھ یافق یھا ورق لھیسو بھ بال ستون بھ ریاتصال ت -٢٣-٣-۶
 یافق ی وصلھ یھا ورق لھیوس بھ بال ستون بھ ریاتصال ت -٢۴-٣-۶
 کننده بھ ستون و استفاده از سخت ریت میاتصال مستق -٢۵-٣-۶
 ریبھ ت ریانواع اتصال ت میترس -۶-۴
 ییاتصال دو المان توسط ورق انتھا -١-۶-۴
 یاصل ریبھ جان ت یفرع ریاتصال ت -٢-۶-۴
 کننده جان سخت یھا با ورق یاصل ریبھ جان ت یفرع ریاتصال ت -٣-۶-۴
 محور با مقاطع متفاوت با استفاده از ورق ھم ریوصلھ دوت -۶-۴-۴
 بھ کمک ورق جان ریبھ ت ریاتصال ت -۶-۴-۵
 جان یبھ کمک نبش ریبھ ت ریاتصال ت -۶-۴-۶
 جان یفاده از نبشبا است یاصل ریت کیمحور بھ  ھم یفرع ریاتصال دو ت -٧-۶-۴
 یناودان لیمحور با پروف ھم ریاتصال دو ت -٨-۶-۴
 کننده با ورق سخت یراصلیبھ ت یفرع ریاتصال ت -٩-۶-۴
 یکننده و نبش با ورق سخت یراصلیبھ ت یرفرعیاتصال ت -١٠-۶-۴
 یبرش یکننده و نبش با ورق سخت یاصل ریبھ ت یفرع ریاتصال ت -١١-۶-۴
 داریپا ینبش لھیوس بھ یاصل ریبھ ت یفرع ریاتصال ت -١٢-۶-۴
 ییاتصاالت زانو میترس -۶-۵
 ییاتصال زانو -١-۶-۵
 دوطرفھ ییاتصال زانو -٢-۶-۵
 اتصال ورق کف ستون میترس -۶-۶
 ورق کف ستون رداریاتصال گ -١-۶-۶
 ورق کف ستون یاتصال مفصل -٢-۶-۶
 یتیاتصال ورق کف ستون با ورق تقو -٣-۶-۶
 یمھار ریف ستون با استفاده از تاتصال ورق ک -۶-۶-۴
 اتصال ورق کف ستون -۶-۶-۵
 ییاتصاالت خرپا -٧-۶
 یا اتصاالت لولھ -٨-۶
 لولھ ییمھار انتھا -١-٨-۶
 گریکدیاتصال دو لولھ بھ  -٢-٩-۶
 ھا لولھ رداریاتصال گ -٣-٨-۶
 ھا لولھ یاتصال مفصل -۴-٨-۶
 ھا لولھ ییاتصال لوال -۵-٨-۶
 یصنعت یھا اتصال در قاب -٩-۶
 چیپ لھیوس بھ یاصل یرھایھا) بھ ت (الپھ ھا نیاتصال پرل -١-٩-۶
 ھا ھا) بھ ستون (الپھ ھا نیاتصال پرل -٢-٩-۶
 دار بیش ریالپھ بھ ت یرھایاتصال ت -٣-٩-۶
 ریت شاه یواقع بر رو یفرع ریاتصال ت -۴-٩-۶
 چیتوسط پ یمواز ریاتصال دو ت -۵-٩-۶
 رین تجا کننده تیتقو یھا ورق -١٠-۶
 اتصاالت یروزرسان بھ -١١-۶
 کردن اتصاالت یکپ -١٢-۶

 
 ھا از سازه ییپارامترھا میترس: فصل ھفتم

 مقدمھ -١-٧
 بادبندھا میترس -٢-٧
 رھایت شاه بند نھیس میترس -٣-٧
 چنددھانھ یھا قاب میترس -۴-٧
 یسقف یخرپاھا میترس -۵-٧
 ھا) (الپھ دار بیش یھا سقف یفرع یرھایت میترس -۶-٧
 یفلز یھا نردبان میترس -٧-٧
 یفلز یھا نردبان یمحافظ برا میترس -٨-٧
 یفوالد یھا شبکھ میترس -٩-٧
 یفوالد یھا پلھ میترس -١٠-٧
 یفوالد یھا دستگاه پلھ میترس -١١-٧
 چیمارپ یھا دستگاه پلھ میترس -١٢-٧
 محافظ یھا نرده میترس -١٣-٧



 

 

 صورت کامل سازه بھ کیساختن مجدد  -١۴-٧
 سازه با شکل ساده کیساختن مجدد  -١۵-٧
 

 ھا المان یگذار شماره: فصل ھشتم
 مقدمھ -١-٨
 ھا المان یدست یگذار شماره -٢-٨
 ھا خودکار المان یگذار شماره -٣-٨
 ھا المان  حذف شماره -۴-٨
 ھا المان  کنترل شماره -۵-٨
 

 ھا گروه: فصل نھم
 مقدمھ -١-٩
 ھا المان -٢-٩
 مونتاژ شده یھا ازهساختن گروه از س -٣-٩
 یمھندس یھا نقشھ -۴-٩
 ھا المان یگروه اطالعات -۵-٩
 مونتاژ شده یھا المان یگروه اطالعات -۶-٩
 یا قطعات سازه یگروه اطالعات -٧-٩
 

 یکار نیماش یابزارھا: فصل دھم
 مقدمھ -١-١٠
 خط کی لھیوس ھا بھ برش المان -٢-١٠
 یچندخط کی لھیوس ھا بھ برش المان -٣-١٠
 خط کی  ھا بھ اتصال المان -۴-١٠
 اتصال یالمان برا کیمناسب کردن  -۵-١٠
 ھا لیطول پروف شیافزا -۶-١٠
 ھا لیکاھش طول پروف -٧-١٠
 یفوالد یھا خم کردن ورق -٨-١٠
 یفوالد یھا حذف کردن خم ورق -٩-١٠
 یفوالد یھا لیکردن پروف میتقس -١٠-١٠
 یفوالد یھا لیمتصل کردن پروف -١١-١٠
 یفوالد یھا کردن ورق میتقس -١٢-١٠
 یفوالد یھا متصل کردن ورق -١٣-١٠
 کمان  جادیا -١۴-١٠
 ساز میدر محل ن ھا لیبرش پروف -١۵-١٠
 ھا ورق یبر رو دیرئوس جد جادیا -١۶-١٠
 ھا حذف رئوس ورق -١٧-١٠
 ھا ورق یھا پخ در گوشھ جادیا -١٨-١٠

 
 ھا و جوش ھا چیپ: ازدھمیفصل 

 مقدمھ -١-١١
 ھا  و سوراخ ھا چیپ یاجرا -٢-١١
 شده میترس یھا و سوراخ ھا چیکردن پ یکپ -٣-١١
 ھا و سوراخ ھا چیپ اتیخصوص رفتنیپذ -۴-١١
 ھا چیپ یاجرا -۵-١١
 ھا چیحذف پ -۶-١١
 ھا چیگروه پ یبردن ھوشمند نیاز ب -٧-١١
 جوش یاجرا -٨-١١
 جوش لھیوس زمان چند المان بھ اتصال ھم -٩-١١
 ردن جوشک یکپ -١٠-١١

 
 ماتیترس شیرایو: فصل دوازدھم

 مقدمھ -١-١٢
  ماتیترس شیسبک نما رییتغ -٢-١٢
 دهش بیترک یھا سازه یبرا فیدرج برچسب توص -٣-١٢
 ھا المان یبرا فیدرج برچسب توص -۴-١٢



 

 

 ھا جوش یبرا فیدرج برچسب توص -۵-١٢
 یدرج برچسب کد ارتفاع -۶-١٢
 اتیساختن پنجره جزئ -۶-١٢
 المان کیختن مقطع از سا -٧-١٢
 المان کیساختن خودکار مقطع از  -٨-١٢
 مقطع کیعمق  رییتغ -٩-١٢
 دیچرخش المان در پنجره د -١٠-١٢
 اسیمق رییتغ -١١-١٢
 ھا یگذار اندازه شیسبک نما رییتغ -١٢-١٢
 ھا یگذار کردن اندازه قفل -١٣-١٢
 لیطو یھا المان یساز کوتاه -١۴-١٢
 ھا یساز حذف کوتاه -١۵-١٢
 ماتیترس یبردن ھوشمند نیاز ب -١۶-١٢
 دید یھا پنجره یینما بزرگ -١٧-١٢
 دید یھا پنجره ییکوچک نما -١٨-١٢

 
 ستوفریجداول ل: زدھمیفصل س

 مقدمھ -١-١٣
 ستوفریجداول ل تیریمد -٢-١٣
 مصالح ستوفریجدول ل -٣-١٣
 ھا لیر پروفستوفیجدول ل -۴-١٣
 ھا ورق ستوفریجدول ل -۵-١٣
 یکار نیبدون ماش یھا و ورق ھا لیپروف ستوفریدول لج -۶-١٣
 برحسب شکل مقاطع ھا لیپروف ستوفریجداول ل -٧-١٣
 مونتاژ شده یھا سازه ستوفریجدول ل -٨-١٣
 پروژه یھا تعداد المان ستوفریجدول ل -٩-١٣
 شده ساختھ یھا المان ستوفریجدول ل -١٠-١٣
 ھا چیپ ستوفریجدول ل -١١-١٣
 ھا واشرھا ومھره ھا، چیپ توفرسیجدول ل -١٢-١٣
 ستوفریجداول ل یروزرسان بھ -١٣-١٣

 
 چاپ یبرا یساز آماده: فصل چھاردھم

 مقدمھ -١-١۴
 چاپ خودکار یبرا یساز آماده -٢-١۴
 شیچاپ و نما یساختن الگوھا -٣-١۴
 چاپ خودکار -١۴-۴
 دیجد Layout جادیا -١۴-۵
 ھاLayoutحذف  -١۴-۶
 ھا لولھ شرفتھیچاپ پ -٧-١۴

 
 وستیپ

 مراجع



 

 

 

 

 

 مهندسی سوگندنامه

هاي جهان محیط بر انسان و جوامع انسانی است  اگر فضیلت دانشمندان و تدوین قانونمندي

ها براي بهبـود و شـرایط زیسـت و کـار      منزلت و وظیفه مهندسان، به کار گرفتن این قانونمندي

د و این تالش است که حرکت باش ها و تالش مستمر براي حل مشکالت جوامع انسانی می انسان

سازد. با عنایت به این وظیفه سنگین حـال اینکـه ایـن     ي تعالی میسر میسو بهجوامع انسانی را 

کنم که در هر قـدم و   ام در مقام یک مهندس آگاهانه سوگند یاد می محور را برگزیده حرفه انسان

 اقدام:

ت، فرامـوش نکـرده و کـاري انجـام     نعمت آنهاسـ  ها و ولی زمین را که زادگاه و گورگاه انسان

زیست وارد آیـد. میهـنم    اي به محیط اي از امکانات آن بیهوده مصرف شود و خدشه ندهم که ذره

اي از خاطر دور نداشته و حراست از فرهنگ منابع مادي و معنـوي آن را در همـه    ایران را لحظه

 ها سرلوحه کار خود قرار دهم.ساحه

شهروندان خود را دلیل وجود خویش و حرفه خویش دانسته خود را کـارگزار امـین و مـورد    

ها تلقی کرده و از منابع آنان چون مردمک چشم مراقبت کـنم و در هـیچ شـرایطی از     اعتماد آن

اي عدول ننمایم و منافع جمع را بر منافع فردي خود  موازین شرف منزلت انسانی و اخالق حرفه

 .محترم بدانم

اي از آموختن و آموزش دادن  ی آگاه قادر به انجام این وظایف باشم لحظهباوجدانبراي اینکه 

 فروگذار نکنم.

شـناس   عنوان حرفه مندي وظیفـه  باشد که با پایمردي و پایبندي به سوگند خویش بتوانم به

 احساس غرور کنم.



 

 

 

 

 

 مؤلفمقدمه 

ي طراحـی و تولیـد    ینـه درزمهـا   رکتتـرین شـ   ترین و قوي یکی از قدیمی Autodeskشرکت 

برداري، مکانیـک و...   سازي مهندسی ازجمله عمران، معماري، نقشه بعدي و شبیه افزارهاي سه نرم

تجـاري   بانـام افـزاري   یس و اقدام به تولید نـرم تأسمیالدي  1982باشد. این شرکت در سال  می

AutoCad   صـوالت ایـن شـرکت در    نمود که پس از موفقیت آن باعث معروفیـت و گسـترش مح

 هاي مختلف مهندسی گردید. زمینه

افزارهاي اختصاصی عمران و معمـاري   میالدي در ادامه تولید نرم 2010این شرکت در سال 

م باناهاي بتنی و فوالدي  هاي سازه ي تولید و ترسیم نقشه ینهزمافزاري در خود اقدام به تولید نرم

Autodesk Structural Detailing     آشـناي   افـزار نـام   افـزار همـان نـرم    نمـود. در حقیقـت ایـن نـرم

AutoCad ی در برخورد اول ممکن است ایـن  و حت باشد که اکثر مهندسان با آن آشنا هستند می

است، اما با این تفاوت که جهت سهولت در  AutoCadافزار  این همان نرم که یدنماحس را ایجاد 

شـده   هاي اجرایی دریاي آزاده بتنی و فوالدي ابزارهایی بسیار کاربردي به آن اضافه ترسیم نقشه

 است.

افزارهـایی   محاسبات سازه با اسـتفاده از نـرم   دانیم در کشور ما پس از انجام طور که می همان

اسـتفاده   AutoCadافـزار رایـج    هایی اجرایی یا از نـرم  براي تهیه نقشه Sapو یا  Etabs ،Safeنظیر 

افزارهـاي تولیـد    گردند و یا از نـرم  هاي اجرایی تهیه می شود و با صرف وقت بسیار زیاد نقشه می

شود که البتـه هزینـه    محاسباتی فوق را دارند استفاده میافزارهاي  داخل که امکان اتصال به نرم

 باشد. توجه می ها نیز بسیار قابل تهیه و استفاده از آن

پرداختـه و   Steel)ASD (Autodesk Structural Detailing -افـزار  در این کتاب به معرفـی نـرم  

هاي  تا با استفاده از ابزارهاي موجود در این برنامه به آموزش کاربردي تولید نقشهام  سعی نموده

هـاي   ن نقشـه افزاري بسـیار مناسـب بـراي تهیـه ایـ      نرمي فوالدي و معرفی ها سازهاجرایی انواع 

 بپردازم.

درخواهند یافت کـه   ASD - Steelخوانندگان محترم پس از مطالعه کتاب و آشنایی با برنامه 

افزار بسیار آسان بـوده و   ي فوالدي با استفاده از این نرمها سازههاي اجرایی  تولید و ترسیم نقشه

 مراتـب  بـه  AutoCadفـزار رایـج   ا ها با استفاده از این برنامه در مقایسه بـا نـرم   سرعت تولید نقشه

هـا و اتصـاالت رایـج در     یـل پروفي انـواع  ساز مدلبیشتر خواهد بود، چراکه در این برنامه امکان 

توان آنها را بر اساس گزارش محاسبات با استفاده از ابزارهاي بسـیار   یمکشورمان وجود داشته و 

صل اول کتـاب بـه معرفـی برخـی از     ین زمان ممکن تولید نمود. در فتر کوتاهکاربردي برنامه در 

توانند براي آشنایی بیشتر  یمهایی این برنامه بسیار کاربردي پرداخته که کاربران محترم  ییتوانا

 با این برنامه به فصل اول از کتاب حاضر مراجعه کنند.

هاي مختلف این کتاب تالش خود را براي معرفی و آشنایی  ها و بخش اینجانب در تمام فصل

ترسـیمات مـوردنظر    یراحت بهدگان عزیز با کلیه ابزارها انجام داده تا پس از مطالعه بتوانند خوانن



 

 

مانند فصل اتصاالت سعی نمودم تـا اطالعـات    ها فصلهمچنین در برخی از  خود را انجام دهند.

 اجرایی را در کنار ابزارهاي این برنامه براي فهم بیشتر توضیح دهم.

شـود، در حقیقـت    معرفی می ASDاختصار  بانامکه  Autodesk Structural Detailingار افز نرم

 Autodesk Robot Structuralاي و قدرتمنـد   وق حرفـه افـزار محاسـباتی و آنـالیزي فـ     مکمل نرم

Analysis Professionsl یکی دیگر از محصوالت شرکت ،Autodesk باشد کـه امکـان خروجـی     می

هاي اجرایی انواع سـازه   و تولید نقشه ASDافزار  افزار قدرتمند در نرم گرفتن از محاسبات این نرم

هاي بعدي و پس از معرفی  موفقیت کتاب حاضر در گام و پروردگارباشد که با امید به عنایت  می

ی راحتـ  بـه منـد   خواهم پرداخت تا کاربران عالقـه  Robotافزار  به آموزش نرم ASDافزار  کامل نرم

 افزار انجام دهند. هاي اجرایی را خود را با استفاده از این دو نرم بتوانند محاسبات و تولید نقشه

از مطالعـه   و استقبال خوانندگان عزیز قرارگرفته و بتواننـد  موردتوجهامید است کتاب حاضر 

 افزارهاي بعدي حمایت کنند. آن نهایت استفاده را ببرند و اینجانب را در معرفی نرم

 قلـم  من، درشتی و کوتاهی بر همواره که بزرگوارم معلم دو این عزیزم، مادر و پدر ازدر انتها 

بـی   یاوري و یار زندگی هاي عرصه تمام در و اند گذشته مهای کنار غفلت از کریمانه و کشیده عفو

و همسـر مهربـانم کـه در تمـامی طـول نگـارش ایـن کتـاب بـا           انـد  بـوده  من براي داشت چشم

 کنم. ؛ صمیمانه تشکر میهایش درکنارم بود یدلگرم

 

 با تشکر

 مهندس محسن بیرنگ
Info@noavarpub.com 



 

 

 فصل اول

 معرفی و آشنایی با محیط برنامه

 ASDمعرفی برنامه  -1-1

آن را  ASDاختصـار   بانـام کـه در ایـن کتـاب     Autodesk Structural Detailing 2014مـه  برنا

 افزارهـا  نـرم  تـرین  ، یکـی از کـاربردي  )Autodesk( شـرکت اتودسـک  محصول نماییم،  می معرفی

. پـس از انجـام   باشـد  لیستوفر سـازه مـی  جداول  هیهاي فاز دو اجرا و ته ترسیم نقشه ي ینهزمدر

 هاي اجرایی براي تهیه نقشه Etabs & Safe & Sap افزارهاي متداول اي توسط نرم محاسبات سازه

اسـتفاده   تولید داخل متیق افزارهاي گران نرمیک سري از هاي بتنی و فوالدي یا بایستی از  سازه

را انجام  کار افزار اتوکد و با صرف وقت بسیار زیادي این صورت دستی و به کمک نرم نمود و یا به

هـاي   نقشـه پس از طراحی سازه بتنی و فوالدي قادر خواهید بود افزار شما  به کمک این نرم داد.

خود را با باالترین دقت در محیط این برنامه و با در اختیار داشتن تمام ابزارهـاي برنامـه   اجرایی 

در  سـپس سـازه را متـره و جـداول لیسـتوفر متنـوعی را       ،اتوکد در کمترین زمان ترسیم نموده

ادامـه بـه    درافـزار   بـا ایـن نـرم   براي آشنایی بیشتر . صورت هوشمند تولید نمایید به صورت نیاز

 .پردازیم هاي برنامه می معرفی برخی از قابلیت
 

 هاي ترسیم فوالدي برخی از قابلیت -1-1-1

 زنبوري، خرپاها و... هاي فوالدي از قبیل بادبندها، تیرهاي النه ترسیم انواع المان -

ها نـوع اتصـال از قبیـل     هاي فوالدي: در این برنامه بیش از ده ترسیم انواع اتصاالت سازه -

سـازي و   ی قابـل مـدل  راحت بهها، بادبندها و...  تصاالت جوشی، پیچی، پرچی اتصال بولتا

 ترسیم است.

هـاي صـنعتی از    هاي سازه هاي غیر منشوري فوالدي جهت ترسیم نقشه سازي المان مدل -

 ها. قبیل سوله

هـاي فـوالدي غیـر     سازي کامل قـاب  افزار در بخش فوالدي، مدل هاي نرم از دیگر قابلیت -

 باشد. ها می شوري و ترسیم اتصاالت آنمن

وارد نمودن مقاطع فوالدي در برنامه: هـر نـوع    منظور بهساخته  هاي پیش استفاده از فایل -

پروفیل فوالدي مانند مقاطع مرکب ایرانی با هـر نـوع پیچیـدگی بـا معرفـی مشخصـات       

 یف و ترسیم است.تعر قابلاستاتیکی المان 



 

 

 اي فوالدي.ه هاي انواع پلکان ترسیم نقشه -

 هاي فوالدي. شیت بندي اتوماتیک نقشه -

اي بـه همـراه    هـاي لولـه   هـاي هـوایی بـا المـان     هاي خاص نظیر پـل  قابلیت ترسیم سازه -

 اتصاالت.

 هاي صنعتی. فوالدي سازه چنددهانههاي  ترسیم قاب -

فوالدي و خرپاهـا بـا شـکل و مشخصـات اسـتاتیکی و       چنددهانههاي  امکان ترسیم قاب -

 واه با شیب و بدون شیب در برنامه وجود دارد.هندسی دلخ

 

 ی.بتن هاي اجزاي سازه هاي ترسیمی برخی از قابلیت -1-1-2

 ها با تمام جزئیات و مقاطع ترسیم تیرها و ستون -

 .هاي بتنی ها و شمع ترسیم انواع پی -

 .ها حائل و دالدیوار ترسیم انواع المان سطحی از قبیل دیوارهاي برشی و  -

 .ها با اشکال خاص هاي غیر منشوري و المان ترسیم المان -

 .پله ترسیم انواع راه -
 

 هاي محاسباتی قابلیت -1-1-3

 .محاسبه وزن کل آرماتور مصرفی در سازه -

تولید جداول لیستوفر: در این برنامه امکان تولید و ترسیم انواع جداول لیسـتوفر مربـوط    -

نـوع اتصـاالت، نـوع فـوالدي کـه      ها برحسب نوع مقطع،  به مقاطع فوالدي و اتصاالت آن

 شده و... وجود دارد. ها ساخته مقاطع از آن

 

 ها سایر قابلیت -1-1-4

 ول لیستوفر کاربردي براي کل سازه و یا یک المان خاصاارائه جد -

 ها تیپ بندي خودکار المان -

 ها قابلیت تنظیم نحوه نمایش تمامی خروجی -

 در محیط برنامه بعدي اجراي تمامی دستورات اتوکد دوبعدي و سه -

 ها ساخته به همراه کلیه جزییات اجرایی آن هاي پیش هاي اجرایی المان ترسیم نقشه -

 المللی نظیر هاي معتبر بین نامه قابلیت اعمال ضوابط ترسیمی آیین -
ACI-318-08 - AISC - CISC - ARBU - SAISC - AISCF - ASTM - BS 

 افزارها ارتباط با سایر نرم -

 افزارهاي دریافت فایل از نرمقابلیت ارسال و  -
AutoCad - ArchiCad –Robot Structure – Revit – Xsteel - 3DMax - 3DSmax – Saze 80 

 
 آشنایی با محیط برنامه -1-2

 شویم. در این قسمت با محیط کلی برنامه آشنا می

 



 

 

  Aplication Menuعالمت قرمزرنگ باال گوشه سمت راست  -1-2-1

و...  Open ،Save ،New ،Exportوان بـه دسـتورات عمـومی برنامـه نظیـر      ت در این قسمت می

 )1-1دسترسی پیدا کرد. (شکل 
 

 
 1-1شکل 

 

 دسترسی آسان نوارابزار -1-2-2

 Aplication Menuباشد که محل قرارگیري آن در کنار قسـمت   شامل دستورات پرکاربرد می

یـا دسـتورات    Open ،Save ،Newظیـر  توان دسـتورات عمـومی ن   باشد. در این قسمت نیز می می

 )2-1را اضافه نمود. (شکل  Redoو  Undoپرکاربرد که نیاز به استفاده سریع دارند نظیر 
 

 
 2-1شکل 

 
 )Ribbon )Main Menuاصلی یا  نوارابزار -1-2-3

در ایـن قسـمت قـرار دارنـد. ایـن       (Tab)هـایی   صورت سربرگ به ASDابزارهاي اصلی برنامه 

 باشد: هاي زیر می شامل سربرگ نوارابزار
 
1-2-3-1- Tab ASD – Start 

باشـد کـه از    با برنامه اتوکد وجود این سربرگ مـی  ASDشاید بتوان گفت تنها تفاوت برنامه 

را اجرا نمود که در این کتاب تنها بـه توضـیح کامـل     ASDتوان دستورات برنامه  این قسمت می



 

 

باشـد کـه ابزارهـاي     صورت زیر می ل سه قسمت بهشود. این سربرگ شام این بخش پرداخته می

 ها اجرا نمود: توان برحسب نیاز از طریق یکی از این قسمت را می ASDبرنامه 

1-2-3-1-1- Steel :توان ابزارهاي فوالدي برنامه را اجرا نمود کـه   با انتخاب این گزینه می

ترسیم انواع مقاطع و المان  در این کتاب (جلد دوم) به توضیح این سربرگ و ابزارهاي آن جهت

 باشد: هاي زیر می پردازیم. این سربرگ شامل بخش فوالدي می

اي از  تـوان بـه مجموعـه    در ایـن سـربرگ مـی   : ASD – Modelسربرگ  -1-2-3-1-1-1

ابزارهاي ترسیمی، ویرایشی و ابزارهایی جهت انجام تنظیمـات بخـش فـوالدي دسترسـی پیـدا      

انـواع اتصـاالت و    ترسـیم وجود در این سربرگ ابزارهـایی جهـت   هاي م ترین بخش نمود. از مهم

هـا و اشـکال مـوردنظر     ها با یکدیگر جهت ایجاد انواع قاب مقاطع فوالدي و همچنین ترکیب آن

سازي انواع جـوش، پـیچ و    توان به ابزارهایی جهت مدل باشد. عالوه بر آن در این سربرگ می می

طـور   هاي کتاب با تمامی ابزارهاي ایـن سـربرگ بـه    فصل پرچ دسترسی پیدا کرد. در ادامه و در

 )3-1کامالً و مفصل آشنا خواهیم شد. (شکل 
 

 
 3-1شکل 

 

اي از  تـوان بـه مجموعـه    در این سربرگ می: ASD – Drawingsسربرگ  -1-2-3-1-1-2

ابزارهاي توصیفی، ترسیمی، ویرایشی و ابزارهایی جهت خروجی گرفتن از برنامه دسترسی پیـدا  

هاي موجود در این سربرگ ابزارهـایی جهـت ایجـاد انـواع جـداول       ترین بخش کرد. یکی از مهم

شـده را در ایـن    هـاي نمـایش تنظـیم    باشد. انـواع سـبک   ها می لیستوفر و گرفتن خروجی از آن

هـاي مختلفـی تقسـیم     توان انتخاب و اعمال نمود. این سربرگ نیز خـود بـه بخـش    سربرگ می

طور مفصل توضیح خـواهیم داد. (شـکل    هاي بعدي کتاب به ها در فصل آنگردد که در مورد  می

1-3( 
 

 
 4-1شکل 

 

1-2-3-1-2- Reinforcement: هاي بتنـی را   توان ابزارها و قابلیت با انتخاب این گزینه می

در جلد اول به توضیح کامل این سربرگ و ابزارهاي آن پرداختیم و آموختیم کـه   ؛ کهاجرا نمود

هـاي مسـلح و غیرمسـلح بتنـی بـا       توان انواع المان استفاده از ابزارهاي این قسمت میچگونه با 

 جزئیات کامل ترسیم نمود.


