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 پیشگفتار

زمینـه عمـران بـه     هاي گوناگون و کاربردي در افزار نرم AUTODESKهاي اخیر شرکت  در سال

 ،REVIT، AutoCAD MEPافزارهــا مجموعــه  بــازار عرضــه داشــته اســت، از جملــه ایــن نــرم

AutoCAD Architectural ،AutoCAD Detailing توان نام بـرد، امـا همـواره مهندسـین و      و... می

بـع  افزارهـا من  کنند براي برخی از این نـرم  دانشجویان که در زمینه عمران و معماري فعالیت می

اند، از این رو برآن شدیم تا با مطالعـه چنـدین    اي به زبان فارسی در اختیار نداشته کامل و جامع

منبع خارجی به تالیف سري از کتاب هایی در زمینه عمران با اولویت آنچه که امـروز در بـازار   

 ها و منابع فارسی دچار کمبود هستیم، بپردازیم   کتاب

باشـد،   مـی  AutoCAD Detailing افـزار  نـرم ین منبع فارسی بـراي  کتابی که در پیش رو دارید اول

مند  همچنین این کتاب اولین تالش ما براي ارائه خدمات به جامع مهندسین و دانشجویان عالقه

طبان از ایـن کتـاب، بـه تـالیف     ادر زمینه عمران و معماري است. امید است پس از استقبال مخ

ــاب ــا    کت ــی ب ــه طراح ــایی در زمین  ،AutoCAD Detailing-Steel، AutoCAD Architecturalه

AutoCAD MEP، REVIT  افزار نرمو در زمینه محاسبات ETABS  وSAFE  بصورت کاربردي و

ترین دانشجویان رشـته عمـران    انجام چندین پروژه گام به گام از ابتدا تا انتها بطوریکه از مبتدي

از آن بهره مند شوند و در بازار کـار واقعـی از   مند در زمینه محاسبات بتوانند  تا مهندسین عالقه

 آن استفاده کنند.

هاي موجـود در   این مجموعه سعی بر آن داشته است تا با توضیح و تفسیر کامل تک تک آپشن

تـر نمـودن کـار ترسـیم      برنامه و کاربرد آن ابتدا کاربر را با توانایی این برنامـه در هرچـه آسـان   

دانید همواره اکثر  طورکه می هاي بتنی آشنا سازد، چرا که همان ازههاي اجرایی س هاي سازه دتایل

کننـد و   هاي اجرایی وقت زیـادي را صـرف مـی    مهندسین عمران و معماري براي ترسیم دتایل

هـاي   افزارهـایی کـه بـراي ترسـیم دتایـل      گاها این امر برایشان دردسرساز بوده و همچنین نـرم 
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بسیار گـران بـوده و جوابگـوي همـه      ،80سازه  افزار رمناجرایی در بازار موجود است همچون 

رود  باشد و امید آن مـی  ترین نرم افراز موجود در بازار می جامع افزار نرمباشد، اما این  ها نمی نیاز

هاي موجودش در زمینـه عمـران، در    افزار نرمهاي آینده با ارتقاي  در سال AUTODESKشرکت 

اي نچندان دور فعالیت  در آینده ،برآورد و مدیریت پروژه هاي طراحی، محاسبات، متره و شاخه

افزارها خواهد بـود، لـذا مـا تـالش خـواهیم       مهندسین عمران وابسته به فراگیري این نرم تمامی

هاي عمرانی منـابع فارسـی    هاي این شرکت در زمینه فعالیت افزار نرمداشت تا همراه با پیشرفت 

هرچند کوچک در جهت اعتالي جامع مهندسین  دهیم تا گامی آن را در اختیار عالقه مندان قرار

 ایران برداشته باشیم.

 

 مهندس سهیل صادقی

 مهندس سامان صادقی

 



 

 2فصل 

 برنامه کلی شرح

 شرح کلی برنامه -2-1

نهـایی و طراحـی   هـاي   تهیـه نقشـه   اي است کـه  برنامه AutoCAD® Structural Detailing برنامه

ـ اکند. پس از تکمیل طراحی و محاسبه سازه (که  می زه را تسهیلسا هاي جزئیات یک دتایل  نی

ترسـیمات   بـا  پـروژه ی فنـ  مسـتندات  باشـد)  می سازههاي  المان دییتا و محاسبات شامل مرحله

 .آن بایستی آماده شود ازین موردیی نها

بـا اصـول طراحـی دو    ایست بسیار کارآمد و آسان، و براي استفاده از آن ابتدا بایسـتی   این برنامه، برنامه

هاي موجود در یک سازه مانند تیر، سـتون،   بعدي در اتوکد آشنایی داشته باشید و در ضمن باید با المان

 همانند اتوکد است.   مخازن بتنی، نبشی، خاموت و... آشنایی داشته باشید. محیط این برنامه
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 شوید را انتخاب کنید، وارد محیط اتوکد می Homeهنگامیکه سربرگ 

 
 

ــه    ــک از گزینـــ ــر یـــ ــاب هـــ ــورت انتخـــ ــربرگ   در صـــ ــاي ســـ  ASD-Startهـــ

شـوید، در صـورت    وارد محیط طراحی مربوط به آن می 

 .باشد شوید که موضوع کتاب بعدي می می کار به محیط طراحی قالب Frameworkانتخاب 

 
 

کیل شـ تاز دو سـربرگ   هـم  شویم، که آن وارد محیط طراحی سازه فلزي می Steelو با انتخاب 

 .باشد شده است و موضوع کتاب بعدي می

 



مه) /  فصل پنجم: سا  ها بتن   ۱۳ها نمونه (ماكر

 
 

کـه از دو سـربرگ    شویم، سازه بتن آرمه می ترسیموارد محیط  Reinforcementو اما با انتخاب 

 .باشد موضوع همین کتاب که در دست دارید، میشکیل شده است، و ت

 
 

خلـق نقشـه جزییـات     براي یهایابزار ،AutoCAD Structural Detailing - Reinforcement حالت

یک هاي  ترسیم دتایل ی برايشامل مجموعه کاملی از گزینه های که ،دربر داردرا  سازه بتن آرمه

و  دشـون  مـی  میتنظـ ، آنهـا  طـراح  مهنـدس ي ازهاین، که با توجه به باشد مینقشه سازه بتن آرمه 

برنامه این است  هاي این یکی از قابلیت د.نساز می ي را فراهمبصر صورتامکان ترسیم اشیا به 

 توانید آرماتورگذاري کنید. (قالب) را می دلخواه طعاکه با استفاده از آن هر مق

    

 :شود میبخش تقسیم  سهاین برنامه به 

شامل المانهـاي   )و غیره –اشتراکات  –ها  طرح(اي از نقشه یا بخشی از یک نقشه  نسخه .1

 و...سازه هاي  المانهاي  اندازهاضافه کردن  –سازه موجود هاي  المان اصالح –نقشه

 نهایی  هاي  ایجاد نقشه .2

 مدیریت خروجی چاپ .3

AutoCAD Structural Detailing  در ترکیب باAutodesk Robot Structural خلـق   ابزارهایی براي

 کند: می را تهیه است شامل موارد زیر که یک پروژه ساختمانی کامل

  تولید مدل سازه و محاسبه سازه 


