
 

 

 

  

 



ណែនាំ អាំពី ETABS Version 9.7 

១. បបើកកមមវធីិ Etabs 

 

បយើងអាចបបើកកមមវធីិ ETABS បានបោយចុចបលើ icon បលើបអរកង់ ឬ Start – Program – ETABS – ETABS  

២. ចុចបរ ើសខ្នន ត ណដលរតូវបរបើបៅឯ ររុងណកង ខ្នងបរោម ណផនកខ្នងស្ត ាំ បពលកមមវធីិដាំបនើរោរ បពលបនេះ 
បយើងចុចយក      

 

៣. ចាប់បផតើមគូរបរោង 

បោយចាប់បផតើមពី៖ Menu File – New Model ឬ ចុចបលើរបូ ណដមានពាកយថា  New Model ឬ Ctrl+N 

 



បនទ ប់មកវានឹងបលចបចញនូវផ្ទ ាំងខ្នងបរោម៖ 

 

បពលបនេះបយើង យក No រចួវានឹងបចញផ្ទ ាំងខ្នងបរោម៖ រចួចុចយក OK 

 

 



៤. Save file ទុក បោយចុច Menu File – Save ឬ ចុចបលើរបូឌីសបសេត  បនទ ប់វានឹងបលចបចញផ្ទ ាំង 
Window សាំរាប់បអាយបយើងរកាឯកស្រទុក ជាអាចបរ ើសទីតាំងបផេងសាំរាប់រកាទុក។ 

៥. សនមត់លកខែៈរបស់ អងគធាតុ 

បោយចូលតម Menu Define – Material Properties ឬ ចុចតមរបូសញ្ញា   បនទ ប់មកផ្ទ ាំង window 

Define Materials នឹងបលចបចញមក រចួយកកណនលង Add New Material… 

 

៦. សនមត់មុខោត់ 

តម Menu Define – Frame Section ឬ ចុចតមរបូ  បយើងនឹងបានផ្ទ ាំង Window ខ្នងបរោម៖ 

 

មុខោត់បយើងអាចបរ ើសជា ចតុបោែណកង(Add Rectangular), រងវង់...តមតាំរវូោរ 

 



៧. សនមត់ករែីកាំលាំងណដលមានអាំបពើ 

តម Menu Define – Static Load Cases ឬ ចុចតមរបូ  បពលបនេះបយើងបានផ្ទ ាំង Window  

 

៨. សនមត់បនតុាំកាំលាំង Load Combinations 

តម Menu Define – Load Combinations ឬ តមរបូ  បយើងនឹងបានផ្ទ ាំង Window 

 

 

 



៩. សង់បរោង Structure 

តម Menu Draw – Draw Line Objects – Draw Lines in Region or at Clicks (Plan, Elev, 3D) ឬ ចុចបលើរបូ 

 

បនទ ប់មកគឺបយើងអាចគូរបានបៅបលើ Grid ណដលមានបលើបអរកង់ស្រស្ប់ បោយវធីិ Select បោយបរបើ Mouse  

 

អងេត់ពែ៍បលឿង គឺទទួលបានបរោយបពលបយើង Select Mouse បលើ Grid ដូចរបូខ្នងបលើ។ 

របបភទ Line ណបបបនេះគឺ អាចបរបើសាំរាប់គូរធនឹម ជាបដើម។ 

តម Menu Draw – Draw Line Objects – Create Columns in Region or at Clicks (Plan) ឬ ចុចបលើរបូ  

  

បដើយបរបើ Mouse Select បលើកណនលងរបសពវដូចកនុងរបូ ឬ ចុចរតង់ទីតាំងណដលចង់ោក់ បនេះបយើងនឹងបាន 
Column ទាំងបនេះប ើយ។ 

បយើងអាចផ្ល ស់បតូរ Property របស់ Column បានតមរយៈ Properties of Object 



 

បររើសបរ ើស View – Set Building View Option ឬ ចុចបលើរបូ បយើងនឹងបានផ្ទ ាំងដូចខ្នងបរោម៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



បដើមបីបមើលរបូភាពតមបលង់ 3D ឬ បលង់បដក ឬ បលង់ឈរ បរ ើស View បយើងនឹងបាន៖ 

 

ឬ បៅបលើផ្ទ ាំង Toolbar ចុចបលើរបូ  

 សញ្ញា ប ើងបលើ-ចុេះបរោម បនេះ សាំរាប់ចុច បមើលជាន់ទីតាំងណដលបយើងចង់បមើល ករែីបរោងផទេះ
ណដលបយើងគូរ មានបរចើនជាន់ ប ើយបយើងអាចបធវើោរណកណរបរតង់ទីតាំង ណាមួយណដលចង់ បធវើោរណក
ណរប។ 

១០. ោរភាា ប់បរើងទាំរ 

បដើមបីបមើលបអាយបឃើញបរើងទាំរ បយើងរតូវបរ ើសយក បលង់ឈរ រចួបរ ើសយក Assign – Joint/Point – Restrains 

(Support) ឬ ចុចបរ ើសយករបូ  បយើងនឹងបានផ្ទ ាំងខ្នងបរោម៖ 



 

រចួបរ ើសយក បរើងទាំរ ណដលបយើងរតូវបរបើ។ 

១១. ោរោក់បនទុក 

បដើមបីោក់បនទុក យកបររើសយក Structure ឬ ធនឹម ឬ សសរ ណដលរតូវោរោក់បនទុក ឬ ណដលវានឹងរងអាំបពើ, 
បោយយក Assign រចួបរ ើសយករបបភទកាំលាំងណដលបយើងរតូវបរបើ៖ 

 

មកដល់រតឹមកណនលង ោក់បនទុកបនេះ ខ្ុាំគិតមិតតអនកអាន របណ លជាយល់បានខលេះៗ អាំពីរបូរាង និង បាំបរ ើបាំ
រាស់ របស់ ETABS បបើបទេះជា Version ថ្មីៗ បចញមកបនតបនទ ប់ក៏បោយ ក៏លកខែៈននោរបរបើរបាស់ មិន
សូវខុសោន ណដរ។ ប ើយអវីណដលរតូវបធវើបនត គឺ Run Analysis និង បមើលលទធផល ណដលខ្ុាំនឹង បធវើោរបង្ហា ញ 
កនុងឧទ របនតបនទ ប់ បដើមបីបអាយបងបអូន ង្ហយយល់ជាង។ 

 

 



ឧទ រែ៏១៖ គែនកាំលាំងកនុងនន បរោងរងនូវកាំលាំងដូចរបូ។ កាំលាំងពរង្ហយបសមើ   គឺ Dead Load. កាំ
លាំងរបមូលផតុាំ P1 គឺ Live load, រឯី កាំលាំងរបមូលផតុាំ P2 គឺជាកាំលាំងខយល់។ អងគធាតុបបតុង មានរបឹង 
B20(#250),                ,           ,      ។ 

 

ដាំបូងបយើង គូរបអាយបាន Structure ដូចបៅនឹងអវីណដលបគបអាយកនុងសមមតិកមម៖ 

 

 



បដើមបីបាន Grid ខ្នងបលើ បយើងអាចចូល ណកកនុង Edit Grid Data : 

 

បដើមបីសាំរលួដល់ោរបោេះស្រស្យ ខ្ុាំកាំែត់យក សសរមានមុខោត់        និង ធនឹម        

បយើងចូល កាំែត់មុខោត់របស់ Structure ណដលបៅទីបនេះមាន ធនឹម នឹង សសរ៖ 

 បរោយពីបរ ើសយក Frame Sections… បយើងបាន៖ 



 

1 បរ ើសយក Add Rectangular បោយស្របយើងកាំែត់ ថាសសរបយើង រាងជាចតុបោែណកង  

2 ប ម្ េះរបស់ សសរ ណដលបយើងកាំែត់យក រតូវោន នឹងមុខោត់ទាំ ាំ ២០ គុែ ៣០ សង់ទីណមរត 

3 បយើងវាយទាំ ាំរបស់ វាចូលកនុង បនេះបដើមបបីអាយ របូរោម វាស្គ ល់ថាមានសសរទាំ ាំ នឹង 

4 ទីបនេះបយើងអាចបរ ើសយក ជារបបភទ បបតុងណដក, ណដក,...តមណដលបយើងចង់គែន 

5 បយើងអាចកាំែត់លកខែៈបផេងបទៀតរបស់បបតុងណដក (Concrete)  

បនទ ប់ពីចុច OK បយើងនឹងទទួលបានអងគធាតុបបតុងណដល        ណដលចង់បាន។ 

 

ដូចោន កនុងោរកាំែត់ធនឹម        



 

បៅទីបនេះ បនទ ប់ពីបយើងចុច ណកណរបនឹងោក់ប ម្ េះធនឹមអស់ប ើយ បយើងចុចយក Reinforcement វានឹង
បលចបចញផ្ទ ាំងខ្នងស្ត ាំ ណដលអាចបអាយបយើង ណកណរបស្រសទប់ោរពារ នឹងបរ ើសយក វាបអាយរតវូ គឺ Beam 

មិនណមន Column បទ។  

ចូលកាំែត់អងគធាតុ ទីបនេះបយើងកាំែត់បរបើ បបតុង B20(#250)  

 បនទ ប់មកបយើងបាន៖ 

 

បៅទីបនេះ បយើងអាចបរ ើសយក CONC(Concrete) បរបើបានណដលសាំបៅយក បបតុងណដក ឬ អាចបរ ើសយក 
Add New Material សាំរាប់បណនថមអងគធាតុ ណដលបយើងរតូវបរបើ។ ចឹងបយើងណថ្ម អងគធាតុ បបតុងណដក B20 

ណដលមានលកខែៈខ្នងបរោម៖ 



 

ចាំបពាេះបបតុង អាចមានណកណរបរបលួខុសោន ខលេះតមសតង់ោររបស់របបទសនិមួយៗ ចឹងមុនបរបើ បយើងរតូវ
ដឹងថា បគតាំរវូបអាយបរបើតមសតង់ោរណាមួយ បបើមិនដឹងបទ បយើងអាចកាំែត់យកតមកាំពយូរទ័របាន 

ចូលកាំែត់របបភទកាំលាំង៖ 

 

បោយបរ ើសយក Static Load Cases បយើងបាន៖ 



 

រតង់កណនលង Load បយើងអាចសរបសរប ម្ េះ កាំលាំងណដលបយើងចង់ណថ្ម ប ើយក៏អាច លុប DEAD និង LIVE 

ណដលមានស្រស្ប់ផងណដរ។ ទីបនេះខ្ុាំណថ្ម WIND ណដលជាកាំលាំងខយល់ចូលបអាយរតវូនឹង ឧទ រែ៏។ 

ករែីចង់ Combine Load ឬ រតូវណតបរបើបយើងអាចចូលតម 

 

ឬ 

  



 

ចាប់បផតើមគូរ Structure ៖ 

គូស សសរ 

 



បយើងបធវើោរគូស សសរ បោយចុចបលើរបូដូចខ្នងបលើ ប ើយបររើសបរ ើស Property បអាយរតូវផងណដរ 

- បររើសយក 

            
ឬ Icon បៅបលើ របូដូចខ្នងបលើ 

- បររើសបរ ើសយក Property                                        

 
- ចាប់បផតើមគូស បោយ Select បលើទីតាំងណដលចង់ោក់ សសរបនេះ 

គូស ធនឹម  

- ដូចោន ណដរបយើងអាចចូលតម

        
ឬ ចុចបលើបអរកង់តមរបូខ្នងបរោម 



- បរោយមកបរ ើសយក Property ណដលរតូវបរបើ ប ើយគូសទញពីចាំនុច បដើមបៅចាំនុច ននធនឹមជាោរ
បស្រសច 

 

 

 

 



Select ធនឹមដូចខ្នងបលើ បដើមបីោក់កាំលាំង           

 

ចូល Assign – Frame/Line Loads – Distributed  

 

តមសមមតិកមម           ប ើយជារបបភទ DEAD Load 

តមរបូ វាមានទឹសបៅ មកបរោម ប តុបនេះបទើបបយើង យក Direction ជា Gravity 

បោយស្រវាជាកាំលាំង មិនណមន មូ៉ម៉ង់ បទើបបយើងបរ ើសយក Forces 

វាជាកាំលាំងពរង្ហយរាបបសមើ ចឹងបយើងវាយតាំនលបលខរតង់ កណនលង Uniform Load = 20 



បរោយពីចុច OK បយើងនឹងបានរបូដូចខ្នងបរោម៖ 

 

ោក់កាំលាំង         , ដាំបូង Select ធនឹមទាំងអស់ រចួបធវើតមរបូ៖ 

 



 

បយើងដឹងថា          រតង់ចាំកណាត លធនឹមខ្នងបលើ ណដលមានរបបភទជា Live Load នឹងមានទឹសបៅ 
មកបរោម តមទាំនញដី ចឹងបានជាបយើងបាំបពញដូចខ្នងបលើ។  

បៅទីបនេះ រតូវចាាំថា បររើសយក Add to Existing Loads បដើមបីបចៀសវាងោរោក់ រាំនួសកាំលាំងណដលមាន 
ស្រស្ប់ អាចបធវើបអាយបានកាំលាំងបនេះវញិ... 

 

បយើងបានទីតាំកាំលាំង          ដូចរបូខ្នងបលើ 



ោក់កាំលាំង ខយល់៖ ដាំបូងបររើសយក កណនលងណដលរតូវ ោក់កាំលាំងខយល់ចូលសិន

 



រតង់បនេះ បយើងរតូវបយើងរតូវបរ ើសយក បអាយរតវូោន តមសមមតិកមមរបស់បយើង ប ើយចាាំថា កាំលាំងខយល់
កនុងសមមតិកមមគឺ មានទឹសបៅ ស្រសបតម អ័កេ X ប តុបនេះ ប ើយបានជាបយើង វាយបលខធមមត បបើវាមាន
ទឹសបៅផទុយបយើងរតូវា សញ្ញា  “ – “ ។ 

 

ោរោក់បរើងទាំរ (Support) 

បយើងអាចោក់តាំពីចាប់បផតើម គូរ Structure ក៏បាន បោយបរ ើសយកទីតាំងណដលរតូវោក់ ប ើយបរ ើស បអាយ
រតូវតមសមមតិកមមផងណដរ។                 

 



 

បោយស្រណត របបភទទាំរ ខុសោន  ចឹងបយើងរតូវបរ ើសមតងមួយ បដើមបងី្ហយស្រសួល។ 

 

បនទ ប់មក យកចូល Edit – Auto Relabel All…  

 

 



បដើមបីរតតួពិនិតយបមើល Structure ណដលបយើងបានគូរថា រតឹមរតូវ ឬបៅ? បយើងអាចចូលពិនិតយបានបោយ 
ចុចតម៖            

 

 

បពលណដលបចញផ្ទ ាំងមួយបនេះ បយើងរគីសយកនូវអវីណដលបយើងចង់បឃើញបលើបអរកង់។ 



ខ្ុាំសូមបធវើោរបង្ហា ញខលេះ តមរយៈរបូខ្នងបរោម៖ 

 

ទីបនេះ បយើងបឃើញថា ធនឹមគឺ ទាំ ាំ        ប ើយសសរទាំង ២ គឺទាំ ាំ        

បយើងអាចពិនិតយបមើលករែីកាំលាំងណដលបយើងបាន ោក់បលើ Structure តមរយៈ

 

បរោយពីពិនិតយថា ោម នអវីខវេះខ្នត ឬ រតូវបណនថមបទ បយើងអាចបធវើោរ Run Analysis បានបដើមបទីទួលបាន   
កាំលាំង របតិកមមក៏ដូចជាមូ៉ម៉ង់ផងណដរ។ 

 

 



បយើងអាចចូលបធវើោរ Run Analysis តមរយៈ                       

 

 

បនទ ប់មកបធវើោរបររើសបរ ើស តាំរយុណាមួយណដលបយើងចង់បធវើោរ Run Analysis។ ទីបនេះ ខ្ុាំបធវើោរបររើស
បរ ើស ណតបលង់ XZ បទ តមរយៈលាំហាត់ឧទ រែ៏បនេះ។ ប ើយបនទ ប់មក បធវើោរ Run Analysis ណតមតង  

 

 

 

 



បរោយពីបធវើោរ Run Analysis បយើងបាន៖ 

 

បរោយពីបនេះ បយើងអាចបមើលលទធផល 

 

 

 

 



ចូលបមើលលទធផល កាំលាំងរបតិកមម ណដលទទួលបាន៖ 

 

 

បយើងអាចបមើលលទធផលបផេងៗ បទៀតបានផងណដរ ដូចជា Axial Force, Shear 2-2, … បោយរោន់ណត បររើស
បរ ើសយកវា រចួ ចុច OK ជាោរបស្រសច។ 



បរោយពីបានលទធផលទាំងបនេះប ើយ បយើងអាច ទញវាបចញមកបរបើបាន តមរយៈ

 

 

បយើងអាចបររើសបរ ើសកណនលង ោក់វា ប ើយ យកណតលទធផលណាណដលបយើងចង់បានបុ៉បណាណ េះ។ 



 


