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هـاي ایـن انتشـارات، بـه استحضـارتان       نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شـما بـه کتـاب   

سازي و نشر  هاي مختلف آماده همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروهرساند که  می

کـار   کتاب، تمامی سعی و همت خود را براي ارائۀ کتابی درخـور و شایسـتۀ شـما فرهیختـۀ گرامـی بـه      

وب، هم از نظر هاي استاندارد یک کتاب خ اند که اثري را ارائه نمایند که از حداقل اند و تالش کرده بسته

 محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد.

هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال، باز هم احتمال بروز ایراد  رغم تمامی تالش وجود، علی بااین

دیگـر، ایـن    مبـرّا از نقـص و اشـکال دانسـت. ازسـوي      توان الزاماً و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی

اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سـعی   انتشارت بنابه تعهدات حرفه

هـاي   ویژه از طریق فراخوان به خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشکال احتمـالی کتـاب   دارد از هر طریق ممکن، به

 هاي بعدي رفع نماید. ها و ویرایش ها را در چاپ د آگاه شده و آنمنتشرة خو

که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت، نواقص  لذا دراین راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی

اید  و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام داده

شدة خود را با هزینۀ انتشارات نوآور، پس از هماهنگی بـا انتشـارات،    از اتمام مطالعه، کتاب ویرایشپس 

ایـد، لطـف کـرده     اي یادداشت نموده ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانه

شارات نوآور ارسال نمایید، عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انت

هاي بعدي کتاب اعمال و اصالح گـردد و باعـث هرچـه     ها و ویرایش تا این موارد بررسی شده و در چاپ

 پربارترشدن محتواي کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد.

منظور  هیخته و گرانقدر، بهنشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فر

که اصالحات درسـت و بجـا باشـند،     تقدیر و تشکّر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتی

شدة  رسم ادب و قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا چاپ اصالح متناسب با میزان اصالحات، به

نمایـد، و   ه انتخاب خودتـان، برایتـان ارسـال مـی    عنوان هدیه، ب آن و نیز از سایر کتب منتشرة خود را به

 شود. که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات شما تقدیر می درصورتی

کارهـاي شـما    همچنین نشر نوآور و پدیدآورندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه  

هرچـه بهتـر شـدن سـطح کیفـی و علمـی آن صـمیمانه و مشـتاقانه          عزیزان در راستاي بهبود کتاب، و

 نمایند. استقبال می
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 یکـی شـود،   مـی  در ایران شناخته Xsteelبا نام تجاري  تکال استراکچرز که معموالً افزار نرم
 

 سازي مدلبراي طراحی،  افزار نرمباشد. از این  می هاي معروف و پرطرفدار رشتۀ عمرانافزار نرم

گـردد.   مـی  فوالدي و بتنی به صورت پیشرفته استفادههاي  کارگاهی از سازههاي  و تهیه نقشه

کارگاهی هاي  و تهیه نقشه سازي مدلاسکلت فوالدي براي  تولیدهاي  معموالً در ایران کارخانه

 افـزار  نـرم با اتصاالت پیچ و مهره اي) از ایـن  هاي  با اتصاالت جوشی و هم سازههاي  (هم سازه

برند. مخاطبین آن به فارغ التحصیالن رشته مهندسی عمران محـدود نشـده و فـارغ     می بهره

تواننـد از کـاربران    می ز با یادگیري مبانی اولیه،فنی و مهندسی دیگر نیهاي  التحصیالن رشته

 باشند. افزار نرماین 

روز به روز در حال رواج و گسترش بوده به نحوي که سـاخت و تولیـد    افزار نرماستفاده از این 

باشد. بـا   می عمالً غیر ممکن افزار نرمبدون استفاده از این اي  با اتصاالت پیچ و مهرههاي  سازه

 ي که براي وجود یـک مرجـع جـامع و کـاربردي در جامعـۀ مهندسـی احسـاس       توجه به نیاز

تهیه نماییم که بتوانـد پاسـخگوي نیازهـاي دانشـجویان و     اي  شد، بر آن شدیم تا مجموعه می

 فارغ التحصیالن محترم باشد. 

تکـال اسـتراکچرز، انطبـاق بـا آیـین       افـزار  نرماین کتاب، عالوه بر آموزش جامع هاي  از ویژگی

باشد. بدین منظور در کلیـۀ فصـول، صـرفاً بـه      می فوالدي در ایرانهاي  رایج اسکلتهاي  هنام

و همچنین نکات اجرایی نیز گنجانـده شـده   اي  ي اکتفا نشده و نکات آیین نامهافزار نرمنکات 

کـاربردي و  هاي  ي خود، با پروژهافزار هاي نرم است تا خوانندگان محترم ضمن افزایش مهارت

 موجود در محیط کار، برآیند. هاي  شده و بتوانند به خوبی از پس چالش عملی آشنا

 اشاره شده است، عبارتند از:ها  مواردي که در این کتاب به صورت کاربردي به آن

آمـوزش   هـا،  اجزاي مختلـف سـازه   سازي مدلشامل آموزش کامل  افزار نرمآموزش جامع  .1

 سـازي  مـدل معرفـی دو روش   اي، رهاتصاالت هم جوشی و هم پیچ و مهـ  سازي مدلکامل 

 تکال استراکچرز. افزار هاي نرم استاندارد استفاده از کامپوننت

بـه صـورت   اي  مختلـف سـازه  هـاي   ) از المانافزار نرماز  گیري نقشه(ها  آموزش تهیه نقشه .2

 اسکلت فلزي.هاي  کاربردي در کارخانه

در  موردنیـاز اجرایـی  ، آمـوزش مـوارد   گیـري  نقشـه جهت بهینه سازي هایی  معرفی روش .3

براي ورود بـه بـازار کـار    ها  به دانستن آن افزار نرمکارخانه و محل نصب که در کنار کار با 

 نیاز دارید. 

موارد آیین نامه اي: به طور مثال، معرفی بهترین محل قطع ستون جهـت تغییـر فـاز بـه      .4

اقل فاصله قطع فلزي کمترین میزان پرت را داشته باشند. رعایت حدهاي  صورتی که ورق

در دوجهت ستون و ارائه راهکارهایی براي مـواردي کـه امکـان ایـن عمـل وجـود       ها  ورق

 نداشته باشد. بهترین محل براي وصله تیرها و ....

: به طور مثال، آموزش ترسیم اجزایی مانند افزار نرمآموزش موارد اجرایی در قالب آموزش  .5

 گـذاري  ناممشکالت به حداقل برسد. طریقه  نیم بال در اتصاالت اسپالیسی تا موقع نصب

که در هنگام ساخت اسکلت در کارخانه و تولید آن، اي  به گونهاي  مختلف سازههاي  المان

 و نصب مشکالت اجرایی به وجود نیاید.

 



 Takla Structures (Xsteel) 21با  ...هاي فوالدي و  مدلسازي سازه 12  

 

 دانند که از مدیریت محترم انتشارات نوآور، جناب آقاي علیرضا نصیرنیا می مولفین الزم          

 همکاران محترمشان، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشد. و      

  هاي کارگـاهی بـا   هاي فوالدي و تهیه نقشه مدلسازي سازهمولفین بر این باور هستند که کتاب 

Tekla Structures (Xsteel) 21    و تـر   با نظرات ارزشمند شما صاحبنظران و خواننـدگان ارجمنـد، کامـل

شود کـه   می تري در آینده خواهد گردید. بنابراین تقاضا طالب منسجمشده و منجر به نشر متر  جامع

یا  info@noavarpub.comجهت بهتر شدن این مجموعه، نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل 

 به این انتشارات ابالغ نمایید. www.noavarpub.comاز طریق منوي تماس با ما در سایت 

 بهزاد شریفی –نبیل عابدي   

 



 13 فهرست مطالب 

 

 کلّیۀ حقوق چاپ و نشر این کتـاب مطـابق بـا قـانون حقـوق مؤلّفـان و مصـنّفان و هنرمنـدان        
 

نـوآور  ، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلّق به نشـر  1350نامۀ اجرایی آن مصوب  و آیین 1348 مصوب سال

است. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارها، جداول، تصاویر ایـن کتـاب در دیگـر    

ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از کتاب به هـر شـکل    کتب، مجالت، نشریات، سایت

بـرداري، نشـر    ی دي اف از کتـاب، عکـس  از قبیل هر نوع چـاپ، فتـوکپی، اسـکن، تایـپ از کتـاب، تهیـۀ پـ       

صورت اینترنتی، سی دي، دي وي دي، فیلم، فایل صـوتی یـا تصـویري و غیـره      الکترونیکی، هر نوع انتشار به

دون اجازة کتبی از نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و پیگـرد  است، و متخلّفین تحـت    شرعاً نیز حرام ـب

 گیرند. قرار می قانونی و قضایی

چنـین،   صورت فایل ورد یا پی دي اف و موارد ایـن  توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به با

که هر سـایتی اقـدام بـه     توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتی

ت خـود قـرار   تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر نوآور را در سـای 

داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسط کارشناسان امور اینترنتی این انتشارات، که مسئولیت ادارة 

پردازند، بررسـی و درصـورت    ها می سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سایت

ز و از نظر شرعی نیـز حـرام   مشخص شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از نظر قانونی غیرمجا

(پلـیس   پلـیس فتـا  باشد، وکیل قانونی انتشارات از طریـق وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی،      می

اي و اینترنتی) و نیز سایر مراجع قانونی، اقدام بـه مسـدود نمـودن سـایت      رسیدگی به جرایم رایانه

پیگـرد قـانونی و   را مـورد  متخلّف کرده و طی انجام مراحل قانونی و اقـدامات قضـایی، خاطیـان    

 گردد. قرار داده و کلّیۀ خسارات وارده به این انتشارات از متخلّف اخذ می قضایی

که هر کتابفروشی، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چاپ دیجیتال، چاپ ریسو، اُفسـت   همچنین درصورتی

تخلّفـات کتابفروشـی    رسـانی  از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نماید، ضمن اطـالع 

مزبور به سایر همکاران و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اتحادیۀ ناشـران،  

و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجع قانونی و قضایی اقدام به استیفاي حقوق خود از کتابفروشی 

 نماید. متخلّف می

 ز روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه ا

 از نظر قانونی غیرمجاز، و شرعاً نیز حرام است. 

مــوارد انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هر گونه تخلّف از قبیل 

ـــن   ـــریق تلف ــا از ط ــب را ی ـــوق، مرات ــماره   ف ــه ش ـــوآور ب ــارات ن ــاي انتش ــاي ه و  021 66484191 -2ه

و یـا از   info@noavarpub.comو یا از طریـق ایمیـل انتشـارات بـه آدرس      09123076748

به این انتشارات ابالغ نمایند، تا از   www.noavarpub.comطریق منوي تماس با ما در سایت 

ــه    ــوگیري ب ــرم جل ــدگان محت ــود خوانن ــز خ ــده و نی ــر، پدیدآورن ــوق ناش ــد،  تضــییع حق  عمــل آی

 و قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند. عنوان تشکّر و نیز به     



 تقدیم به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پدر و مادر مهربانم.
   
 

 



 فصل اول

  مفاهیم اولیۀ تکال استراکچرز

 درباره تکال استراکچرز -1-1

فلـزي،  هاي  ید و ساخت اسکلتتولهاي  ، کارخانههکاربردي براي مهندسین ساز افزار نرمتکال استراکچرز یک 

) سـازه اسـت، بـراي    3Dسـه بعـدي (  هـاي   که بر مبناي تهیه مـدل  افزار نرمباشد. این  می طراحان سازه و ...

 چندگانه (فوالد، بتن، الوارهاي چوبی و ...) بسیار مفید و منحصر بـه فـرد  هاي  با متریالها  سازه دهی سازمان

سه بعدي، تحلیـل و   سازي مدل استراکچرز، پشتیبانی از مراحل مختلف تکال افزار هاي نرم باشد. از ویژگی می

 باشد. می و تهیه اتوماتیک نقشهها  طراحی سازه

دو بعـدي اجرایـی و   هـاي   توانید به صورت اتوماتیک، در هر زمانی از مدل سـه بعـدي خـود، نقشـه     می شما

واره بـه روز رسـانی شـده هسـتند و بـه      همها  ترسیمات و گزارش ها، مختلف تهیه نمایید. نقشههاي  گزارش

دهنـد. تکـال اسـتراکچرز شـامل یـک بـازة        مـی  صورت گرفته در مدل واکنش نشانهاي  تغییرات و ویرایش

توانیـد پـیش    می باشد. شما همچنین می پیش فرضهاي  و ترسیمات استاندارد و گزارشها  گسترده از نقشه

 ایجاد نمایید. Template Editorخود را با استفاده از هاي  فرض

نمایـد. بنـابراین    می تکال استراکچرز از کار کردن هم زمان چندین کاربر بر روي یک پروژة یکسان پشتیبانی

مختلف بر روي یـک مـدل یکسـان کـار     هاي  توانید با هم، در زمان واحد ولی در مکان می شما و همکارانتان

این دلیل که شما همواره به روزترین اطالعـات را در   برد، به می کنید. این عمل، دقت و کیفیت را بسیار باال

 اختیار خواهید داشت.
 

 )Main features(اصلی هاي  ویژگی 1-1-1

 باشد: می زیر را داراهاي  تکال استراکچرز ویژگی

 ها. و دالها  اساسی مانند تیرها، ستونهاي  آسان آبجکت سازي مدل 

  3بعدي (سه هاي  مفید مانند شبکه سازي مدلابزارهايD.و یک ناحیه کاري قابل تنظیم شدن ( 

 و آرماتورها.ها  پیچ ها، موجود مانند پروفیلهاي  کاتالوگی از انواع متریال 

 ها. پیچیده مانند خرپاها و پلههاي  براي ایجاد کردن سازه سازي مدلهاي  ابزار 

 اصلی.هاي  عضو انتهایی و نبشی قوسی براي اتصال اتوماتیکهاي  اتصاالت هوشمند مانند ورق 

 توانید از آن براي ایجاد اتصاالت پارامتریـک، جزییـات و    می یک ویرایشگر کامپوننت دلخواه که شما

 ها استفاده نمایید.عضو

  دیگـر ماننـد اتوکـد،    هـاي   افـزار  نـرم امکان لینک شدن جهت انتقال اطالعات بین تکال استراکچرز و

STAAD  وMicroStation. 

 متعدد فقط با یک کلیک.هاي  ي ایجاد کردن نقشهترسیمی براهاي  ابزار 
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 برش هاي  اطالعات خروجی براي دستگاهCNC. 

  قابلیتundo  وRedo مختلفی را امتحـان  هاي  توانید راه می کردن تغییرات اعمال شده، بنابراین شما

 کرده و در صورت نیاز به مدل اصلی باز گردید.

 در دسترس بوده و قابلیت انطباق پذیري با استاندارها ها  تکال استراکچرز براي گسترة وسیعی از زبان

 و مقتضیات محلی را دارد.
 

 )Configurations( پیکربندي 1-1-2

متعددي براي برطرف کردن نیازهاي شرکت کنندگان متعدد صـنعت  هاي  configurationتکال استراکچرز در 

 configurationشـوید،   مـی  تکـال اسـتراکچرز   افـزار  نـرم باشد. زمانی کـه شـما وارد    می ساختمان در دسترس

 کنید. می خود را انتخاب موردنظر
 

 )Roles(ها  نقش 1-1-3

توانیـد نقـش    مـی  کنید، می را آغاز 21زمانی که شما تکال استراکچرز ، )environments(ها  در بعضی از محیط

 صـورت کـاربردي، تغییـر پیـدا     بـراي هـر نقـش بـه     افزار نرمخود را انتخاب نمایید. محیط کاربري  موردنظر

 کند. می

 باشد: می زیر در دسترسهاي  ممکن است در هر محیطی متفاوت باشد ولی عموماً نقشها  لیست نقش

 All (همه) 

 Concrete Contractor (پیمانکار اسکلت بتنی) 

 Construction Management (مدیریت ساخت) 

 Engineer (مهندس) 

 Precast Concrete Detailer )Detailer (قطعات بتنی پیش ساخته 

 Rebar Detailer )Detailer (آرماتور 

 Steel Detailer )Detailer (فوالدي 

 باشد. هاي می در واقع ترکیبی از تمامی نقش Allگزینه 
 

 )Languages( ها زبان 1-1-4

 باشد. می زیر در دسترسهاي  براي زبان 21,0تکال استراکچرز  افزار نرم
 Chinese – simplified (chs)  Chinese – traditional (cht)  
 Czech (csy)  Dutch (nld) 
 English (enu)   French (fra)  
 German (deu)   Hungarian (hun) 
 Italian (ita)   Japanese (jpn) 
 Polish (plk)   Portuguese (ptg)  
 Portuguese – Brazilian (ptb)   Russian (rus)  
 Spanish (esp)  

مخففی که در باال لیست هاي  بستگی دارند، شامل نام افزار نرمکه به زبان هایی  فولدر و فایلهاي  بعضی از نام

 باشند. می شد

 

 تغییر دادن زبان محیط کاربري 

 توانید در هر زمانی، زبان محیط کاربري تکال استراکچرز را تغییر دهید. براي تغییر دادن زبان: می شما
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  1شکل 

 کلیک کنید. …Tools > Change Languageبر روي  1

 انتخاب نمایید. Languageیک زبان را از لیست  2

 کلیک کنید. OKبر روي  3

 تکال استراکچرز را بسته و دوباره باز کنید تا بتوانید اثرات این تغییر را مشاهده نمایید. 4
 

 )Environments(ها  محیط 1-1-5

باشـد. ایـن محـیط، مشـخص      مـی اي  ت مشخص منطقه، اطالعات و تنظیماEnvironmentمنظور از محیط یا 

و الگوهاي پیش فرضی ها  مقادیر پیش فرض، اتصاالت، مقادیر متغیر، گزارش ها، نوع متریال ها، کننده پروفیل

 کنید. می است که شما استفاده

ب کنیـد.  خـود را انتخـا   مـوردنظر توانید محیط  می کنید، می تکال استراکچرز را نصب افزار نرمزمانی که شما 

 عبارتند از: 21,0تکال استراکچرز ورژن  افزار نرمقابل دسترسی در هاي  محیط
 Default environment   Australasia  
 Austria   Brazil template 
 China   Czech  
 Denmark  Finland 
 France   Germany  
 Greece   Hungary  
 India   Italy 
 Japan  Korea  
 Middle-East  Netherlands 
 Netherlands (English)   Norway 
 Poland Portugal   Russia  
 South Africa  South America  
 South-East Asia   Spain 
 Sweden   Switzerland 
 Taiwan   United Kingdom  
 United States (Imperial)   United States (Metric) 

 
 )Blank project(پروژة خالی 

Blank project  در واقع یکenvironment    تکـال اسـتراکچرز

هـاي   است که تنهـا شـامل محتـواي کلـی ماننـد پروفیـل      

تواند براي  می تعریف نشده بوده وهاي  پارامتریک و متریال

مربـوط بـه    اي، گردآوري مواردي مانند تنظیمـات منطقـه  

ــروژه ــا پ ــه ی ــات هــاي  کارخان ــا و اطالع مخصــوص، ابزاره

مشـمول   Blank projectاستفاده قرار گیرد.  مشخص، مورد

 باشد. می تکال استراکچرز افزار نرمنصب 

براي دانلـود یـا نصـب     Tekla Warehouseتوانید از  می شما

 استفاده نمایید. براي مثـال، شـما   blank projectمحتوا در 

آرماتورهـا،   هـا،  انـواع متریـال، پـیچ    هـا،  توانید پروفیـل  می

 Teklaمخصــوص را از هــاي  و قالــب هــا کامپوننــت، ابــزار

Warehouse تکـال اسـتراکچرز و   هاي  از میان تمامی محیط

مخصوص تولید و ساخت، دانلـود یـا نصـب    هاي  کلکسیون

 خود ایجاد نمایید.هاي  کرده و ترکیب مناسبی را براي نیاز
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را هـا   یا نصب کرده و پوشـه  قبل از آغاز پروژه دانلود Tekla Warehouseرا از  موردنظرتوانید محتواي  می شما

ایجاد نمایید، یا این که در طول پروژه این عمل را براي فولدر مدل انجام دهید. براي آغاز کردن سـاخت یـا   

در زمانی که تکـال اسـتراکچرز را    Environmentرا از لیست  blank projectبراي تنظیمات پروژة شخصی تان، 

 کنید، انتخاب نمایید: می آغاز
 

 )Single-user mode vs multi-user modeحالت یک کاربره و حالت چند کاربره ( 1-1-6

 تواند هم در حالت یک کاربره و هم در حالت چند کاربره مورد استفاده قرار بگیرد. می تکال استراکچرز

 Single-userبایسـت در حالـت    می کند، تکال استراکچرز می زمانی که یک کاربر در یک زمان با یک مدل کار

 تواند بر روي پروژه کار نماید.  می تنها یک کاربر در زمان مشخص single-userاجرا شود. در حالت 

بایسـت در حالـت    مـی  اگر چندین کاربر بخواهند به صورت هم زمان با یک مدل کار کنند، تکال اسـتراکچرز 

multi-user کنیم تنها در صورتی از حالت  می اجرا گردد. ما پیشنهادmulti-user  استفاده نمایید که بخواهید از

، یـک  multi-userاستفاده کنید. براي اجرا کردن تکال استراکچرز در حالت  multi-userاضافی حالت ها  ویژگی

 تکال استراکچرز را اجرا نماید. افزار هاي نرم به عنوان سرور، برنامه  بایست می سیستم در شبکه
 
 

 )Interface overviewبررسی محیط کاربري ( 1-2

 پردازد. می اساسی آنهاي  این قسمت به بررسی محیط کاربري تکال استراکچرز و ویژگی
 

 )Toolbarsنوار ابزارها ( 1-2-1

است که دسترسـی  هایی  نوار ابزار شامل دکمه

آســانی را بــه دســتورهایی کــه متناوبــاً مــورد 

 آورد. شـما  مـی  گیرند، فـراهم  می استفاده قرار

هـاي   ن نـوار ابزارهـا را در حاشـیه   توانید ای می

به صورت ثابت قرار داده یا این  افزار نرمپنجره 

را در هـر جـاي صـفحه نمـایش بـه      هـا   که آن

 صورت شناور رها کنید. 

 
 نشان دادن و پنهان کردن یک نوار ابزار 

 براي نشان دادن یا پنهان کردن یک نوار ابزار از روش زیر استفاده کنید:

  بر رويTools > Toolbars     کلیک کرده و سـپس بـر روي نـامtoolbar 

 کلیک نمایید.

 گردند.  می نوار ابزارهاي قابل مشاهده با یک تیک در کنار نامشان مشخص

 

 تغییر دادن ابعاد یک نوار ابزار

توانید ابعاد نوار ابزارهایی که شناور هستند را تغییر  می شما

 دهید، به این صورت که:

بر روي یـک لبـۀ نـوار ابـزار نگـه       ماوس را گر اشاره 1

  2شکل 

 3شکل 

 4شکل 
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ماوس به شکل یک فلش  گر اشارهدارید تا زمانی که 

 دو طرفه تبدیل شود.

نماییـد تـا بـه ابعـاد و شـکل       dragلبۀ نـوار ابـزار را    2

 تان دستیابی پیدا کنید. موردنظر
 

 حرکت دادن یک نوار ابزار

 کنید: براي حرکت دادن یک نوار ابزار، یکی از اعمال زیر را انتخاب

 این عمل را انجام دهید: براي
که در لبۀ سمت چپ یا باالي یک نوار ابزار ثابت شده قرار اي  نقاط گیرهبر روي  حرکت دادن یک نوار ابزار

دارد، کلیک کنید (یا بر روي نوار عنوان یک نوار ابزار شناور)، و نوار ابزار را به یک 
 نمایید. dragمکان جدید 

Drag ر ابزار آن کردن یک نوا
 برنامههاي  سوي پنجره

 کردن نوار ابزار، پایین نگه دارید. dragرا ضمن  Ctrlدکمه 
 ماند.  می نوار ابزار به صورت شناور باقی

 

 )Mini Toolbarنوار ابزار کوچک ( 1-2-2

زمانی که شما بر روي یک آبجکت در یک مـدل یـا   

 گر اشارهدر کنار  Mini Toolbarنقشه کلیک نمایید، 

 شود.  می ماوس ظاهر

Mini Toolbar  شــامل دســتورهایی بــراي ویــرایش

توانید نوار ابزار را به وسیله پنهان کردن دستورها و یا با  می باشد. شما می کردن مشخصات آبجکت پرکاربرد

 تعریف شده توسط کاربر، به صورت دلخواه تغییر دهید.هاي  و مشخصه macrosاضافه کردن 

فعلی تکال استراکچرز شما قابلیت ویرایش نداشت، ایـن   configuration) با استفاده propertiesاگر مشخصات (

 شوند. می به صورت تیره ظاهر Mini Toolbarمشخصات در 
 

 نشان دادن و پنهان کردن نوار ابزار کوچک

 ، یکی از اعمال زیر را انجام دهید.Mini Toolbarبراي نشان دادن یا پنهان کردن 

  بر رويTools > Options > Mini Toolbar .کلیک کنید 

  از میانبر کیبوردCtrl + K  .استفاده نمایید 
 

 تغییر دادن موقعیت و فاصله نوار ابزار کوچک

 هاي دیگـر تغییـر دهیـد. بـراي مثـال شـما      عضورا به نسبت  Mini Toolbarتوانید موقعیت و فاصلۀ  می شما

 ظاهر شوند. وعضتوانید تصمیم بگیرید که در سمت چپ  می

 از روش زیر استفاده نمایید: Mini Toolbarبراي تغییر دادن موقعیت و فاصله 

 حرکت داده تا آن را به نمایش درآورید. Mini Toolbarماوس را بر روي  گر اشاره 1

 شود. می تبدیل ماوس به شکل  گر اشارهدکمه چپ ماس را پایین نگه دارید.  2

 کنید. dragرا به یک مکان جدید  Mini Toolbarو را پایین نگه داشته  Ctrlدکمه  3
 

 قفل کردن موقعیت نوار ابزار کوچک 

را در یک موقعیت مشخص بر روي صفحه تثبیت نماییـد و در ایـن صـورت آن     Mini Toolbarتوانید  می شما

 5شکل 

 6شکل 


