
 

 "18معرفی نرم افزار ایتبس ورژن"

 :معرفی نرم افزار ایتبس

بدون شک یکی از کاربردی ترین و قدرتمندترین نرم افزارهای مرتبط با رشته مهندسی 

 .است 18ایتبس ورژن عمران،

 باشد.یک نرم افزار تحلیلی و طراحی برای سازه های ساختمانی می نرم افزار ایتبس

این نرم افزار تمامی المان های یک ساختمان را شناسایی کرده و وظیفه آنالیز و طراحی اجزای 

 .یک ساختمان را دارد

 های تحلیلی برنامه ایتبس چیست؟مهمترین قابلیت

 شناخت تمامی المان های ساختمان -1

 محاسبه خودکار جرم سازه و مرکز جرم -2

 سازی انتقال بارهای ثقلی از کف طبقات به تیرهاشبیه -3

 …و باد سازی نیروهای مخرب جانبی از قبیل: زلزله،شبیه -4

 …یل: رمپ ها، گنبدها وای از قبآنالیز المان های پوسته -5

 توان طراحی کرد؟با نرم افزار ایتبس چه مواردی را می

 طراحی قاب های فوالدی و بتنی -1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ostovarsazan.com/%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a8%d8%b3-%d9%88%d8%b1%da%98%d9%8618/


 

 طراحی دیوارهای برشی بتنی و فوالدی -2

 طراحی تیرهای کامپوزیت )مرکب( -3

 :ارتباط ایتبس با سایر نرم افزارها

نرم  های مهندسی،احی و آنالیز سازهدر خصوص طر برنامه ایتبس عالوه بر قابلیت های چشمگیر

 .کندای با سایر نرم افزارهای مهندسی برقرار میارتباط جالب توجه افزار ایتبس

 .منتقل کنید اتوکد به ایتبس بعنوان مثال شما قادرید موضوعات را از

خروجی بگیرید برای  برنامه ایتبس توانید ازحتی برای طراحی انواع فونداسیون ها و دال ها می یا

 .که وظیفه طراحی فونداسیون را برعهده دارد Safe نرم افزار

هم برای کابر  SAP امکان انتقال اطالعات به نرم افزار ایتبس نرم افزار عالوه بر این در

 .مهیاست

 :جدیدترین ورژن نرم افزار ایتبس

 .منتشر شده است csi اخیرأ از سوی کمپانی 18ایتبس ورژن

 ادامه در که است شده اضافه برنامه این به ایتوجه جالب هایویژگی 18ایتبس ورژن در نسخه

 .کرد خواهم معرفی را هاآن

 تغییر جزئی محیط گرافیکی نرم افزار و ساده تر شدن کارکرد با این برنامه -1

 اضافه شدن آیین نامه های جدید -2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A8%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A8%D8%B3
https://www.csiamerica.com/
https://ostovarsazan.com/%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a8%d8%b3-%d9%88%d8%b1%da%98%d9%8618/


 

 های قبلیبروزرسانی آیین نامه -3

 ویرایش و ذخیره سازی پایگاه های داده -4

 خروجی گرافیکی از برنامه -5

 

 استوارسازان کاری از گروه آموزشی
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