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 "تحلیل و طراحی یک ساختمان هفت طبقه فوالدی "

 مقدمه

  پروژه معرفی ساختمان

 سیستم های باربر

 سانتی متر(می باشد. 52)با ارتفاع بلوک  ( از نوع تیرچه بلوکسیستم انتقال باربر ثقلی )سقف ها

 قاب خمشی معمولی ومهاربندی همگرا استا سیستم دوگانه متشکل ازدو رهرجانبی درسیستم باربر

 .می باشد

 در راستای محور طولی ازبادبندهای ضربدری و هشتی استفاده شده است.

 موقعیت وهندسۀ ساختمان 

طبقۀ دیگرمسکونی  2کاربری دوطبقۀ آن پارکینگ وطبقه می باشدکه  ۷ساختمانی ,این ساختمان

طبق تقسیم بندی آئین  ᴨمنطقه ای دارای خاک تیپ  و در قزوینمی باشد. محل احداث ساختمان 

متراست.  ۰/5 ۀ نخست که ارتفاع آنطبقغیراز مترمی باشد5/٣می باشد. ارتفاع طبقات  5۰۲۲نامۀ 

 .درنظرگرفته شده است متر2/5 نیز ارتفاع خرپشته

 .استزیر پالن همۀ طبقات مشابه و مانند شکل 
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 برخی فرضیات مدلسازی  

  سیستم باربر جانبی در هر دو جهت سیستم مختلط قاب خمشی معمولی و مهاربندی همگرا

 . می باشد

 . اتصال ستون به صفحه ستونها در دو جهت گیردار است  

  مقاطع استاندارد  ,مقاطع تیر ها و ستونهاIPE بازار و تیر ورق هستند. موجود در 

 .در طراحی سازه ضوابط ویژه بادبندهای هشتی نیز رعایت می شود 

  بارهای ثقلی به صورت بارهای سطحی معرفی می شوند و تقسیم بارهلی ثقلی بین شاهتیرها

 توسط برنامه صورت می گیرد.

 ن نامه بق آئینیروی زلزله به صورت معرفی ضریب زلزله اعمال می شود.پیچش تصادفی نیز مطا

ین بد مدنظر قرار خواهد گرفت.محاسبۀ برش پایه و توزیع ارتفاعی آن برعهدۀ برنامه می باشد.

 برنامه جرم و مرکز جرم سازه را به طور خودکار محاسبه می کند. منظور

  دال راه پله مدل نمی شود و بارهای این قسمت به صورت بارهای خطی بر روی تیرهای پاگرد

    د.اعمال می شون
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 مدلسازیترسیم و -1

 ایجاد هندسۀ سازه 

دیگر باید هندسۀ مدل را ایجاد  یا هر برنامۀ طراحی سازه Etabsعملیاتی در برنامۀ قبل از انجام هر 

ز های آن دارد.در این مثال نی مدل ایجاد شده بستگی به فرضیات مدلسازی برنامه و قابلیت نمائیم.

نخست هندسۀ مدل را به صورت گام به گام ایجاد کرده و سپس خواص و پارامترهای الزم را به آن 

             صاص می دهیم.اخت

واحد جاری برنامه را به واحدهای    ,را راه اندازی کرده و از جعبۀ کشویی واحدها  Etabsبرنامۀ  - 1

Kgf-m .تبدیل کنید 

ماده که با گفتگوی مدلهای آ جعبۀدرو را اجرا کرده   File Menu-New Modelدستور – 2

  :مل کنیدع به صورت زیر می شود.اجرای دستور فوق ظاهر

 در ناحیه Grid Dimensios(Plan)  برای وارد کردن مشخصات هندسی پالن ساختمان به ترتیب

 زیر عمل کنید :

 Yتعداد خطوط شبکۀ موازی محور   Number Line In X Diresctionدر جعبۀ ویرایشی  *

 عدد وارد کنید. 6  را

 X خطوط شبکۀ موازی محورتعداد   Number Line In Y Diresctionدر جعبۀ ویرایشی   *

 عدد وارد می کنیم. 6 را

                                                       کلیک  Edit Grid  ۀرا انتخاب کرده و بر روی دکم Custom Grid Spacing ۀگزین سپس   *

 در این جعبه به صورت زیر عمل کنید .و  کنید

      نیز   Display Grid X  ۀرا انتخاب کرده و در ناحی Grid x  ۀگزین  Display ۀدر ناحی ♦

 را انتخاب کنید . Spacing  ۀگزین

                       را وارد  Xبه ترتیب فاصلۀ محورهای جهت  Spacingشده و در ستون  در ناحیۀ جدول بندی  ♦

                 رد کنید .را وا 8,4 , 5 , 5,2 , 5 , 8,4نید.به این منظور در این ستون اعداد : ک
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فاصلۀ  Spacingرا انتخاب کرده و در ستون  Grid Yگزینۀ  Displayسپس در ناحیۀ  ♦

 وارد کنید .            8,5 , 5,5 , 5 ,  5,5 , 8,5محورها را به ترتیب: 

 به جعبۀ گفتگوی مدلهای آماده بازگردید .       Okبا کلیک روی دکمۀ  ♦

 اطالعات زیر را وارد کنید . Dimension Storyعات طباات در ناحیۀ  برای وارد کردن اطال

 وارد کنید .    7تعداد طباات را عدد   Number Of Stories* در جعبۀ ویرایشی 

برای اصالح ارتفاع  متر وارد کنید .* 5,2ارتفاع طباات را  Story Height * در جعبۀ ویرایشی

 Edit Story Data  را انتخاب کرده و بر روی دکمۀ Custom Story Dataطباۀ اول گزینۀ 

و  Heightمشخصات طباات فاط در ستون  گوی اصالح مشخصاتو گفت ۀدر جعبک کنید .کلی

 تبدیل نمائید . 2,4را به  5,2عدد   Story7ماابل ردیف 

 ۀطباات گزین ۀبرای هم Similar Toهمانطور که در این جعبه مشاهده می کنید در ستون 

Story7 طباات مشابه هم هستند و در صورت نیاز  ۀانتخاب شده بنابراین طبق پیش فرض هم

استفاده کرد. تاکید می شود که این تشابه طبااتی در همۀ حاالت  می توان از این تشابه طبااتی

انتخاب شود  Similar Storyفعال نیست و فاط اگر از جعبۀ کشویی طباات مشابه گزینۀ 

 ه در همۀ طباات اعمال خواهند شد .تغییرات روی هر طبا

 های آماده بازگردید. مجددا به جعبۀ گفتگوی مدل Okبا کلیک روی دکمۀ  *

 در جعبۀ گفتگوی مدلهای آماده بر روبر روی دکمۀ Only Grid سپس با کلیک بر  کلیک کرده و

  این جعبه را ببندید . Okروی دکمۀ 

را Similar Storie کشویی طباات مشابه گزینۀ  برای آغاز ترسیم اعضای سازه ای از جعبۀ -٣

 سمت چپ کلیک کنید تا فعال شود. انتخاب کرده ودر پنجرۀ

های سازه را در همۀ  بر می گیرد ستون با ترسیم کادری که همۀ خطوط شبکۀ نمای پالن را در -8

 طباات ترسیم کنید .
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دکمه های ظاهر شده بر روی کلیک کرده و از بین بر روی دکمۀ شناور ترسیم عناصر خطی  -5

دکمۀ کلیک کنید و مانند مرحلۀ قبل با ترسیم یک کادر تیرهای سازه را در همۀ طباات ترسیم 

 کنید.

   هید.ۀ نمایش سمت چپ نمای قاب محور را نمایش دردر پنج -6

           ترسیم بادبند ضربدری – 7

 انتخاب قاب مورد نظر 

Create Braces in Region → Bracing  X→ 
 کلیک بین دومحور 

 

 ترسیم بادبند هشتی  – 4

 انتخاب قاب مورد نظر

Create Braces in Region → Bracing  invert V 

 جاد تیر و ستونهای کنار راه پلهای

 ترسیم خطوط مرجع :

مختصات نااط وارد و  ←  Edit Reference Lines ←بر روی صفحه کلیک راست کنید   - 1

Add بزنید. 

 انتخاب←ترسیم ستون های گوشه ی راه پله : نمایش پالن طباه هفتم در پنجره سمت چپ  -2

 Rubber band ←از قسمت شناورترسیم   Similar stories ←Create Columnsگزینه 

Zoom  روی موقعیت ها کلیک کنید ←با ترسیم کادر محدوده بزرگنمایی می شود 

 رسم تیرهای راه پله  -5

Draw lines   
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 نتخاب تیر راه پله ا-8

Edit menu  Copy → Edit menu → Paste → Delta=1.5 → Ok 

 ایجاد بالکن های شمالی و جنوبی :

  Edit Grid Data ←بر روی صفحه نمایش کلیک می کنیم -1

2-Add New System  

  نوع دستگاهCylindrical  

   معرفی دستگاه مختصات به صورت زیر 

 

  Number Of Grid Lines ←═  Along Radius >  2 ←Along Theta  ═> 
5 ← 

 

 Edit Grid  ← Display  ←  R Grid   ←  در سطر دوم و ستونCoordinate  

═> 20 

← T Grid ←  در قسمتDisplay Grid as ← Spacing  ←  عدد  4تا  1در ردیف های

 را وارد می کنیم  - 11/17
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← Locate System origin ← تکمیل و  2-7 تصویر جعبه بازشده را مطابقOk   نمایید 

 تصویر سازه پس از اضافه شدن دستگاه مختصات جدید مشاب شکل زیر میشود.-8

 
 رسم تیرهای قوسی بالکن :-5

→ create lines  Rubber band zoom   
 

 رسم تیرهای قائم بالکن :-6

   Create lines → Edit menu → Align Points  

 .م تا نااط گیره ی ماوس ایجاد شودهای قوسی ادامه میدهیتیرها را بعد از رسم تیر

 اختصاص نکات تحلیلی -2

 :اختصاص دیافراگم صلب-5-1

SELECT 

 : انتخاب هر طبقه به صورت جداگانه توجه*

ASSIGN - SHELL/AREA - DIAPHRAGMS - ADD NEW NAME - 
RIGID - OK 

 هر طبقه به صورت جداگانه، دیافراگم جداگانه*توجه : 
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 بستن درجات آزادی کف:-5-5

 : (BASEانتخاب گره های کف )

ASSIGN - JOINT/POINT - RESTRAINTS 

 تیک زدن هر شش درجه آزادی گره

 کنترل مفصلی یا خمشی بودن اتصاالت سازه :-٣-5

 انتخاب تیر فرعی

ASSIGN - FRAME/LINE - FRAME RELEASE PARTIAL FIXITY 

 تیک زده شود. MOMENT 3(MAJOR) END OR STARTتنها گزینه 

 مشخصات فیزیکی و مکانیکی مصالح -3

در این ساختمان از مصالح فوالدی برای اعضای اسکلت باربر و از مصالح بتنی برای مدلسازی سقف 

 .استفاده می شود.مشخصات مصالح مورد استفاده به شرح زیر است

    فوالد 

 مشخصات تحلیلی مشخصات طراحی
 منا مقدار نام مقدار

2400*10^4 Kg/m2 800 تنش تسلیم Kg/m3 جرو واحد حجم 

4000*10^4 Kg/m2 7850 تنش گسیختگی kg/m3 وزن واحد حجم 

 مدول االستیسیته Kg/m2 10^10*2.04 قیمت واحد وزن 1

 

     بتن 

در این مثال از قاب های بتن آرمه یا دیوار های برشی استفاده نخواهد شد لذا طراحی مصالح یتنی 

 ربردی نخواهد داشت و صرفأبرای تکمیل مشخصات ارائه شده اند .کا
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 مشخصات تحلیلی مشخصات طراحی
 نام مقدار نام مقدار

210*10^4 Kg/m2 245 مقاومت فشاری بتن Kg/m3 جرو واحد حجم 

4000*10^4 Kg/m2 
تنش تسلیم میلگرد 

 های طولی
2400 kg/m3 وزن واحد حجم 

3000*10^4 Kg/m2 9^10*2.5 خاموت ها تنش تسلیم Kg/m2 مدول االستیسیته 

 

Define - material properties 

 را می زنیم ADD new materialرفته و  CONCروی گزینه 

 در جعبه آخر اعداد را به صورت زیر تغییر دهید:

 

 خط اول مقاومت طراحی بتن:

cf MPa25  

لی:خط دوم تنش تسلیم فوالد میلگرد های طو  

fy MPa400  

 خط سوم تنش تسلیم فوالد میلگرد های خاموت:

300ysf Mpa
 

 می کنیم. را صفر  weight per unit valumeو   mass per unit valumeدر جعبه اولی 
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 طعاتعریف مق-4

 IPE120, IPE140 , IPE160 , IPE18 در این ساختمان از مقاطع فوالدی استاندارد موجود 

هم اکنون در سازه های فوالدی معمول برای اجتناب  همچنین مقاطع  تیر ورق استفاده می گردد. و

النه زنبوری و ... استفاده می شود که استفاده از این مقاطع ,از کاربرد مقاطع تیرورق از مقاطع دوبل 

ر و بلند به هیچ وجه مناسب و امکانپذی با توجه به عدم استاندارد بودن آنها در ساختمانهای نیمه بلند

 نیست .مخصوصا در سیستم های خمشی که ایجاد اتصال صلب بین این مقاطع دشوار است.

 

های  فوق در سیستم های با شکل پذیری باال مانند قاب همچنین استفاده از مقاطع غیراستاندارد

ی باشد.مقاطع تیرورق مورد خمشی ویژه و سیستم های مهاربندی واگرا به هیچ وجه مناسب نم

 استفاده در این مثال در ادامه ذکر شده است :

مشاهده می کنید برای نامگذاری مقاطع در ابتدای نام مقاطع ستون حرف  جدول زیرهمانطور که در 

C  و درابتدای نام مقاطع تبر حرفB . ابعاد مقاطع مدنظر برای تیرها و ستونها در  قرار گرفته است

 کر شده است :جدول زیر ذ
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 پروفیل های موجود:برای وارد کردن ماطع 

Define – Frame Section – Import I wide Flange – Euro.Pro 

 برای ساختن تیر ورق ها:

Define – Frame Section – Add I wide Flange 

ق از طری گفتنیست که می توان مااطع ایرانی از قبیل ، مااطع مرکب ، مااطع النه زنبوری و... را

 وارد کرداز طریق دستور زیر  Iran.proفایل های آماده نظیر 

Define – Frame Section – Import General 

 برای مااطع غیر منشوری

Define – Frame Section – Add Nonprismatic 

 سایر مااطع و تمامی مااطع دلخواه را می توان از طریق دستور زیر ساخت

Define – Frame Section – Add SD Section 

 کنترل فشردگی و فشردگی لرزه ای 
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 Auto Selectدر طراحی سازه های فوالدی برای تعریف و اختصاص مااطع به اعضا از روش 

List  استفاده می کنیم. بر طبق این روش نرم افزار در اولین دستور تحلیل و طراحی کلیه

موجود می باشد را کنترل کرده و ماطعی  مااطعی را که در لیست اتوماتیک داده شده به آن عضو

را که دارای نسبت تنش مناسب تری می باشد را انتخاب می کند. الزم به ذکر است که این ماطع 

تنها یک دید اولیه به طراح می دهد تا اینکه طراح با دانش مهندسی خود بهترین قطعی نبوده و 

 ماطع را با لحاظ تیپ بندی برگزیند.

Define – Frame Section – Add Auto Select list Beam – Add  

Define – Frame Section – Add Auto Select list Column – Add  

Define – Frame Section – Add Auto Select list Brace – Add  

 انتخاب مااطع مورد نظر

 تعریف حاالت بارگذاری-5

Define - static load case 
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 باید جدول زیر را در   REDUCIBLE LIVE برای حالت

OPTIONS - PREFRENCES - LIVE LOAD REDUCTION  

 وارد نمایید:

 وارد شده باشد.   AXIAL LOADS ONLYدقت  شود 
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 Define - mass source 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بارگذاری-6

 بار مرده -1-6

ب )بدون تم سقف مرکبا توجه به اینکه سیستم سقف از نوع تیرچه بلوک است می توان آن را با سیس

استفاده  (DECKمدل کرد .برای این کار از عناصر سطحی سقف مرکب ) تیرهای فوالدی مرکب (

می شود.در این صورت می توان انجام عملیات تقسیم بارهای مرده و زنده ی طبقات را به برنامه 

رفی می شوند واگذار کرد. در این روش بارهای ثقلی به صورت بارهای واحد سطح به برنامه مع

وعملیات توزیع این بارها بین تیرهای باربر توسط برنامه صورت می گیرد.عالوه بر این در این روش 

امه توسط برن ,یعنی وزن بتن سازه ای سقف  ,وزن قسمتی از سقف که در مدلسازی به کار می رود 

 د. به صورت خودکار براورد می شود و نیازی به ارائه ی آن نمی باش

 شود :می  ه جزئیات این روش ارائه درادام
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𝑘𝑔بار مرده ی طبقات با احتساب بار تیغه بندی برابر

  𝑚2 056   وبار مردۀ بام𝑘𝑔

  𝑚2  066   فرض می

𝑘𝑔بار مردۀ قسمت راه پله نیز  شود.

  𝑚2
در نظر گرفته می شود.جزئیات دستیابی به اعداد فوق  056 

اعداد فوق معموال مناسب این قسمت ارائه نشده ولی با جزئیات سقفهای متداول  برای اختصار در

هستند.با توجه به اینکه سقف تیرچه بلوک توسط المان سطحی متداول سقف مرکب مدل می شود 

 بتنی سقف را در قسمتهایی که سقف مدلسازی می شود از اعداد فوق کم کنیم.لذا باید وزن قسمت 

سقف کاذب و ... نیز که تشکیل دهندۀ سایر بارهای مرده ,تیغه بندی,لوکها ب ,بارهای کف سازی

هستند به صورت بار سطحی بر روی المانهای سقف مرکب اعمال می شوند. با توجه به اینکه دال 

پله مدلسازی نمی شود لذا وزن دال بتنی آن توسط برنامه محاسبه نمی گردد و همۀ بار مردۀ این 

 واحد طول بر روی تیرهای پاگرد اعمال می شوند .قسمت به صورت بار 

 بار دیوارهای پیرامونی-2-6

در حالت کلی می توان دیوارهای پیرامونی را به چند دسته شامل دیوارهای دارای پنجره یا بدون 

 پنجره ویا دیوار های نماسازی شده و بدون نما تقسیم کرد.

𝑘𝑔ود دیوارهای نماسازی شده معموال وزن واحد سطحی حد

  𝑚2
دیوارهای بدون نما معموال  و 066  

𝑘𝑔وزن واحد سطحی حدود  

  𝑚2  066 .در این مثال برای سادگی عملیات همۀ دیوارهای  دارند

𝑘𝑔با وزن واحد سطحی برابر میانگین دو عدد فوق یعنی  پیرامونی را

  𝑚2
 در نظر می گیریم. 056  

نجره پ برای در نظر گرفتن اثر ینان از وجود پنجره ها نیز صرف نظر می کنیم.در ضمن در جهت اطم

 در عدد فوق ضرب نمود. ۷/۲  ها می توان ضریب کاهنده ای

= 2.8 m )ارتفاع دیوار در طبقات )ارتفاع خالص طبقات 

𝑊 = 2.8 × 250 = 700 
𝑘𝑔

  𝑚
   

 = 0.8 m  )ارتفاع دیوار در طبقۀ بام )جان پناه 
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 𝑊 = 0.8 × 250 = 200
𝑘𝑔

  𝑚
      

 بار زنده -3-6

بها توجهه بهه اینکهه کهاربری طبقهات       مبحه  ششهم مقهررات ملهی سهاختمان      مطابق آیین نامهه  

𝑘𝑔ساختمان مسکونی و پارکینهگ مهی باشهد بهار زنهدۀ طبقهۀ اول       

  𝑚2
بهار زنهدۀ طبقهات     , 500  

𝑘𝑔دوم تهها ششههم 

  𝑚2 200  و بههار زنههدۀ طبقههۀ هفههتم𝑘𝑔

  𝑚2  150  در نظههر گرفتههه مههی شههود. بههار

𝑘𝑔 در طبقه همکف قسمت راه پله نیز

  𝑚2
𝑘𝑔و در سایر طبقات  500  

  𝑚2
 می باشد.  200  

 خالصۀ بارگذاری ثقلی ساختمان آمده است :زیر ر جدولد

 

 زلزله  نیروی افقی-4-6

و در ارتفاع منظم بوده و ارتفاع منظم بوده وارتفاع آن  با توجه به اینکه ساختمان مورد نظر در پالن

می توان از روش استاتیکی معادل برای  5۰۲۲ئین نامۀ مطابق بر آمتر است لذا  2۲نیز کمتر از 

 بارگذاری آن استفاده کرد.

قابلیت محاسبه و توزیع خودکار بار زلزله در ارتفاع را مطابق آئین نامه های مختلف Etabs برنامۀ  

نیز که منطبق بر آئین نامه های بین  5۰۲۲ ای بارگذاری زلزله طبق آئین نامۀبر .می باشد دارا
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و محاسبۀ مقدار نیروی زلزله و  نمودرا به برنامه معرفی  Cالمللی نمی باشد  می توان ضریب زلزله 

 توزیع آن در ارتفاع را به عهدۀ برنامه گذاشت .

لذا ضریب زلزلۀ دو  ,ساختمان مشابه می باشد  yو xدوجهت از آنجا که سیستم باربر جانبی در  

 .به می شودسجهت مساوی است. در ادامه مقدار این ضریب محا
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 yو xمحاسبۀ ضریب زلزلۀ دو جهت 

بر روی خاک نوع دوم  پروژه از آنجایی که ساختمانویرایش چهارم ، 2422نامه بر اساس آیین 

و همپنین مادار برش پایه ساختمان بر اساس روابط  قرار گرفته است ضریب برش پایه ساختمان

 زیر محاسبه می گردد.

 𝑉𝑢 = 𝐶𝑊    

 𝐶 =
𝐴𝐵𝐼

𝑅𝑢
 

 𝐴 = 0.35 
 𝐼 = 1.00 

 با فرض: ρ = 1.00 

 :ساختمان  محاسبه زمان تناوب اصلی نوسان الف(

 : با فرض اینکه جداگرهای میان قابی مانعی برای حرکت قاب ها ایجاد ننمایند 

 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 ⟹ {
𝑇𝑥 = 0.08𝐻0.75 = 0.08 × 19 0.75 = 0.728 𝑠𝑒𝑐

𝑇𝑦 = 0.05𝐻0.75 = 0.05 × 19 0.75 = 0.455 𝑠𝑒𝑐
 

 ب( محاسبه ضریب بازتاب ساختمان :

 𝐵 = 𝐵1𝑁 

 Soil Type 2 ⟹ {

T0 = 0.1 sec
Ts = 0.5 sec

S = 1.50
S0 = 1.00

 

 Tx  > TS ⟹ B1,X = (S + 1) ∗ (
Ts

T
) = (1.5 + 1) ∗ (

0.5

0.728
) = 1.717 

 T0 < Ty  < TS ⟹ B1,y = S + 1 = 1.5 + 1 = 2.50 

 

 : واقع شده است خطر نسبی بسیار زیادی با از آنجایی که محل ساختگاه ساختمان پروژه در پهنه 

 TS < TX = 0.728 < 4 sec ⟹ Nx = (
0.7

4−TS
) ∗ (T − TS) + 1 

https://mcivil.ir/


                                                                     تحلیل و طراحی ساختمان های فوالدی توسط نرم افزارهای 

Etabs & Safe                                                                                                     مهندس احمد شکوه فر 

 
20 

 

                                                       = (
0.7

4 − 0.5
) ∗ (0.728 − 0.5) + 1 = 1.045 

 𝑇𝑦 = 0.455 < 𝑇𝑠 ⟹ 𝑁𝑦 = 1.00 

 𝐵𝑥 = 𝐵1,𝑋𝑁𝑋 = 1.717 × 1.045 = 1.794 

 𝐵𝑦 = 𝐵1,𝑦𝑁𝑦 = 2.50 × 1.00 = 2.50 

 ج( ضریب رفتار ساختمان:

  برای سیستم قاب خمشی فوالدی متوسط ⟹ {

𝑅𝑢.𝑥 = 5.00
Ω0,𝑥 = 2.00

𝐶𝑑,𝑥 = 3.50
 

 

  برای سیستم مهاربندی همگرای معمولی ⟹ {

𝑅𝑢,𝑦 = 3.50

Ω0,𝑦 = 3.00

𝐶𝑑,𝑦 = 4.00
 

 د( محاسبه ضریب زلزله:

 𝐶𝑥 =
0.35×1.794×1.00

5.00
= 0.125 

 𝐶𝑦 =
0.35×2.50×1.00

3.50
= 0.25 

 : Kه( ضریب 

 0.5 < 𝑇𝑥  < 2.50 ⟹ 𝐾𝑋 = 0.5𝑇 + 0.75 = (0.5 ∗ 0.728) + 0.75 = 1.114 

 TY  < 0.5 ⟹ KY = 1.00 
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برای هر طبقه وابسته به تغییر مکان  ۲2/۲منظم باشد طبق بند زیر ضریب ر صورتیکه پالن ناد

 (OVERRIDES) های آن طبقه اصالح شده و در جعبه باال قرار می گیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 می گیرد. س از انجام تحلیل صورتهمانطورکه از بند باال مشخص است تعیین مقادیر یاد شده پ

 : متر و بر اساس رابطه زیر می باشدمقادیر جدول بر حسب 

 بعد عمود بر جهت زلزله ساختمان* ۲/ ۲2* ضریب تشدید

 مورد نظر می باشد.( Yباشد اندازه بعد ساختمان در جهت موازی محور X)مثال اگر زلزله در جهت 
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 لزله در جهت متعامداثر نیروی ز-6-6
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 زلزله قائم نیروی -5-6
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از آنجایی که محل ساختگاه ساختمان پروژه در شهرستان قزوین واقع شده و شهرستان قزوین نیز 

در پهنه با خطر نسبی بسیار زیاد قرار گرفته است و با توجه  2422بر اساس طباه بندی آیین نامه 

این آیین نامه کلیه اجزای سازه ای ساختمان های قرار گرفته در  به اینکه بر طبق ویرایش چهارم

این پهنه نیز باید برای اثر نیروی قائم زلزله طراحی گردند ،این نیرو به شرح زیر محاسبه می 

 گردد:

 𝐹𝑣 = 0.6𝐴𝐼𝑊𝑃 
 

 اررت یک ببرای اعمال نیروی قائم زلزله به کلیه اعضای ساختمان این بار را بصو مثالما در این 

 سطحی یکنواخت گسترده

 توزیع نیروی زلزله در ارتفاع-6-6

 𝐹𝑖 =
𝑊𝑖ℎ𝑖

𝑘

∑ 𝑊𝑗ℎ𝑗
𝑘𝑛

𝑗=1

 

 نیروی زلزله در پالن توزیع -7-6

 قاب ها در پالن تناسب سختینیروی زلزله ای که در فوق در ارتفاع ساختمان توزیع گردید را به 

 ساختمان توزیع می نماییم.

K =
24E

hi
2(

2
∑ Kc

+
1

∑ Kb +
∑ 𝐾𝑐

12

)
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 هاترکیب بار-7

Define - load combination - Add New Combo - Load Combination type  - 
Add 

: ترکیب بار های باز شده طبق جزوه  

 D بار مرده همه حا به جزکنسول ها : 

DC بار مرده قسمت کنسول ها : 

L1 هش یا غیر قابل کاهش(: بار زنده طباات به جز قسمت کنسول )قابل کا 

 در ترکیب بار می آید در جرم زلزله نمی آید )معادل غیر قابل کاهشش می آید(   

L2   می آید 1در ترکیب بار می آید در جرم زلزله با ضریب : بار زنده تیغه معادل 

L3  بار های غیر قابل کاهش زیر :kg/m2) 522(   جرم زلزله با  در ترکیب بار می آید درمثل بار راه پله ها

 می آید 2,2ضریب 

L4  در ترکیب بار می آید در جرم زلزله با         522و خود  522: بار زنده پارکینگ و هر بار زنده بیش از

 می آید 2,2ضریب 

هر دو غیر قابل کاهش هستند ولی ضرایب آنها در ترکیب بار ها فرق می کند  L4و   L3)توجه شود که هرچند 

 ریف شوند(و باید مجزا تع

Lr  )می  2,2در ترکیب بار می آید در جرم زلزله با ضریب : بار زنده بام غیر از قسمت کنسول)غیر قابل کاهش

 آید

Lrc   )می آید 2,2در ترکیب بار می آید در جرم زلزله با ضریب : بار زنده بام ، قسمت کنسول )غیر قابل کاهش 

LC در ترکیب بار می آید در جرم زلزله نمی آید ر قابل کاهش( : بار قسمت کنسول طباات )قابل کاهش یا غی

 )معادل غیر قابل کاهشش می آید(
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 LMASS باری برابرمادار عددی :L1  وLc  طباات که فاط در جرم لزلهmass source  می آید ، این کار

اگر قابل   Lcو  L1ماادیر غیر کاهش یافته باید لحاظ شود  بنا براین خود  mass sourceبرای آن است که در 

نیست . ولی اگر به صورت کاهش  Lmassمی آیند و نیاز به بار  mass sourceکاهش نباشد مستایم در 

 نیایند mass sourceدر    Lcو  L1تعریف و اعمال شود و خود  LMASSیافته تعریف شوند باید 

Epx 

Enx 

Epy 

Eny 

0.3Ex 

0.3Ey 

 معرفی شوند. NOTIONALبارهای جانبی خطای ساخت از نوع 

، هم برای تحلیل مستایم  12مبحث  14تا 16ضروری است ،صفحه  LRFDر روش بارهای جانبی خطای ساخت د (

 هم طول موثر(

NxD بار جانبی خطای ساخت در جهت :X 

:NyD  بار جانبی خطای ساخت در جهتy 

NyDc  NxDc 

NxL1  وNyL1  

NxL2  وNyL2  

NxL3  وNyL3  

NxL4  وNyL4  

NxLr و NyLr  
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NxLrc  وNyLrc  

NxLc  وNyLc  

از مادار معرفی شده آیین نامه تجاوز نکرده و بار های خطای ساخت را فاط در  B2در اینجا فرض می کنیم که مادار 

 است( 12در پیوست مبحث  B2ترکیب بارهای ثالی لحاظ می کنیم .)رابطه 

 ترکیب بار های ثالی 

Comb1 : 1.4 D+1.4Dc + 1.4 NxD + 1.4 NxDc 

Comb2 : 1.4 D+1.4Dc - 1.4 NxD - 1.4 NxDc 

Comb3 : 1.4 D+1.4Dc + 1.4 NyD + 1.4 NyDc 

Comb4 : 1.4 D+1.4Dc - 1.4 NyD - 1.4 NyDc 

 

Comb 5: 1.2 (D+Dc) + 1.6(L1+L2+L3+L4+Lc) + 0.5(Lr+Lrc) + 1.2(NxD+NxDc )+ 

1.6(NxL1+ NxL2+ NxL3+ NxL4+ NxLc) + 0.5(NxLr+ NxLrc) 

Comb 6: 1.2 (D+Dc) + 1.6(L1+L2+L3+L4+Lc) + 0.5(Lr+Lrc) - 1.2(NxD+NxDc) - 

1.6(NxL1+ NxL2+ NxL3+ NxL4+ NxLc) - 0.5(NxLr+ NxLrc) 

Comb 7: 1.2 (D+Dc) + 1.6(L1+L2+L3+L4+Lc) + 0.5(Lr+Lrc) + 1.2(NyD+NyDc )+ 

1.6(NyL1+ NyL2+ NyL3+ NyL4+ NyLc) + 0.5(NyLr+ NyLrc) 

Comb 8: 1.2 (D+Dc) + 1.6(L1+L2+L3+L4+Lc) + 0.5(Lr+Lrc) - 1.2(NyD+NyDc) - 

1.6(NyL1+ NyL2+ NyL3+ NyL4+ NyLc) - 0.5(NyLr+ NyLrc) 

 

Comb 9: 1.2 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3 +Lc)+1(L4)+ 1.6(Lr+Lrc) + 1.2(NxD+NxDc )+ 

0.5(NxL1+ NxL2+ NxL3 + NxLc)+ 1( NxL4) + 1.6(NxLr+ NxLrc) 

Comb 10: 1.2 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3 +Lc)+1(L4)+ 1.6(Lr+Lrc) - 1.2(NxD+NxDc )- 

0.5(NxL1+ NxL2+ NxL3 + NxLc)- 1( NxL4) - 1.6(NxLr+ NxLrc) 

https://mcivil.ir/


                                                                     تحلیل و طراحی ساختمان های فوالدی توسط نرم افزارهای 

Etabs & Safe                                                                                                     مهندس احمد شکوه فر 

 
29 

 

Comb 11: 1.2 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3 +Lc)+1(L4)+ 1.6(Lr+Lrc) + 1.2(NyD+NyDc )+ 

0.5(NyL1+ NyL2+ NyL3 + NyLc)+ 1( NyL4) + 1.6(NyLr+ NyLrc) 

Comb 12: 1.2 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3 +Lc)+1(L4)+ 1.6(Lr+Lrc) - 1.2(NyD+NyDc )- 

0.5(NyL1+ NyL2+ NyL3 + NyLc)- 1( NyL4) - 1.6(NyLr+ NyLrc) 

 ترکیب بار های زلزله بدون جهت متعامد

Comb 31: 1.2 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3 +Lc)+1(L4)+ 6.0(Lr+Lrc) + Epx 

Comb 34: 1.2 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3 +Lc)+1(L4)+ 6.0(Lr+Lrc) - Epx 

Comb 35: 1.2 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3 +Lc)+1(L4)+ 6.0(Lr+Lrc) + Enx 

Comb 36: 1.2 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3 +Lc)+1(L4)+ 6.0(Lr+Lrc) - Enx 

 

Comb 37: 1.2 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3 +Lc)+1(L4)+ 6.0(Lr+Lrc) + Epy 

Comb 38: 1.2 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3 +Lc)+1(L4)+ 6.0(Lr+Lrc) - Epy 

Comb 39: 1.2 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3 +Lc)+1(L4)+ 6.0(Lr+Lrc) + Eny 

Comb 20: 1.2 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3 +Lc)+1(L4)+ 6.0(Lr+Lrc) - Eny 

 

Comb 21: 0.9 (D+Dc) + Epx 

Comb 22: 0.9 (D+Dc) - Epx 

Comb 23: 0.9 (D+Dc) + Enx 

Comb 24: 0.9 (D+Dc) - Enx 

 

Comb 25: 0.9 (D+Dc) + Epy 

Comb 26: 0.9 (D+Dc) - Epy 

Comb 27: 0.9 (D+Dc) + Eny 
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Comb 28: 0.9 (D+Dc) – Eny 

 

جهت متعامد باترکیب بار های زلزله   

و نیروی قائم زلزله وارد بر ت مثل قزوین نکته : این ترکیب بار ها فاط برای مناطای است که زلزله آنها خیلی شدید اس

 کل سازه چون ضریبی از بار مرده است ، در اینجا حساب شده و به ضریب بار مرده اضافه شده است . 

FVtotal=0.6*0.35*Dead=0.21 

FVtotal=0.6*0.35*0.3*Dead=0.063 

در ترکییب بارهایی  2,265ه شده است و در ترکیب بارهایی که نیروی قائم زلزله صد درصد حضور دارند اضاف 2,21که 

 که نیروی قائم زلزله در جهت متعامد است 

نیروی قائم زلزله  با بار مرده جمع شده واز کم کردن نیروی قائم زلزله  6مبحث  5دقت شود که در ترکیب بار شماره 

آیین  7.  در ترکیب بار شماره در این ترکیب بار و ترکیب بارهای گسترش یافته آن به دالیل منطای پرهیز شده است

 نامه نیروی قائم از بارمرده کم شده و از جمع کردن آن پرهیز شده است .

Comb 92: 1.200 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3 +Lc)+1(L4)+ 6.0(Lr+Lrc) + Epx + (0.3Ey) 

+ 0.3 (Fv) 

Comb 13: 1.200 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3 +Lc)+1(L4)+ 6.0(Lr+Lrc) + Epx - (0.3Ey) 

+ 0.3 (Fv) 

Comb 13: 1.200 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3 +Lc)+1(L4)+ 6.0(Lr+Lrc) - Epx + (0.3Ey) 

+ 0.3 (Fv) 

Comb 19: 1.200 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3 +Lc)+1(L4)+ 6.0(Lr+Lrc) - Epx - (0.3Ey) + 

0.3 (Fv) 

 

Comb 33: 1.200 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3 +Lc)+1(L4)+ 6.0(Lr+Lrc) + Enx + (0.3Ey) 

+ 0.3 (Fv) 
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Comb 34: 1.200 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3 +Lc)+1(L4)+ 6.0(Lr+Lrc) + Enx - (0.3Ey) + 

0.3 (Fv) 

Comb35: 1.200 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3 +Lc)+1(L4)+ 6.0(Lr+Lrc) - Enx + (0.3Ey) + 

0.3 (Fv) 

Comb 36: 1.200 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3 +Lc)+1(L4)+ 6.0(Lr+Lrc) - Enx - (0.3Ey) + 

0.3 (Fv) 

 

Comb 37: 1.200 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3 +Lc)+1(L4)+ 6.0(Lr+Lrc) + Epy + (0.3Ex) 

+ 0.3 (Fv) 

Comb 38: 1.200 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3 +Lc)+1(L4)+ 6.0(Lr+Lrc) + Epy - (0.3Ex) + 

0.3 (Fv) 

Comb 39: 1.200 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3 +Lc)+1(L4)+ 6.0(Lr+Lrc) - Epy + (0.3Ex) + 

0.3 (Fv) 

Comb 40: 1.200 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3 +Lc)+1(L4)+ 6.0(Lr+Lrc) - Epy - (0.3Ex) + 

0.3 (Fv) 

 

Comb 41: 1.200 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3 +Lc)+1(L4)+ 6.0(Lr+Lrc) + Eny + (0.3Ex) 

+ 0.3 (Fv) 

Comb 42: 1.200 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3 +Lc)+1(L4)+ 6.0(Lr+Lrc) + Eny - (0.3Ex) + 

0.3 (Fv) 

Comb 43: 1.200 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3 +Lc)+1(L4)+ 6.0(Lr+Lrc) - Eny + (0.3Ex) + 

0.3 (Fv) 

Comb 44: 1.200 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3 +Lc)+1(L4)+ 6.0(Lr+Lrc) - Eny - (0.3Ex) + 

0.3 (Fv) 

 

Comb 45: 1.41 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3+Lc )+1(L4)+ 6.0(Lr+Lrc) + (Fv) + (0.3Ex) + 

(0.3 Ey) 
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Comb 46: 1.41 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3+Lc )+1(L4)+ 6.0(Lr+Lrc) + (Fv) + (0.3Ex) - 

(0.3 Ey) 

Comb 47: 1.41 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3+Lc )+1(L4)+ 6.0(Lr+Lrc) + (Fv) - (0.3Ex) + 

(0.3 Ey) 

Comb 48: 1.41 (D+Dc) + 0.5(L1+L2+L3+Lc )+1(L4)+ 6.0(Lr+Lrc) + (Fv) - (0.3Ex) - 

(0.3 Ey) 

 

 اثرکاهنده بار های ثالی هنگامی که نیروی قائم زلزله رو به باالست حذف شده است 64تا  84در ترکیب بار های  

Comb 92: 1.200 (D) + 0.5(L1+L2+L3)+1(L4)+ 6.0(Lr) + Epx + (0.3Ey) - 0.3 (Fv) 

Comb 03: 1.200 (D) + 0.5(L1+L2+L3)+1(L4)+ 6.0(Lr) + Epx - (0.3Ey) - 0.3 (Fv) 

Comb 03: 1.200 (D) + 0.5(L1+L2+L3)+1(L4)+ 6.0(Lr) - Epx + (0.3Ey) - 0.3 (Fv) 

Comb 09: 1.200 (D) + 0.5(L1+L2+L3)+1(L4)+ 6.0(Lr) - Epx - (0.3Ey) - 0.3 (Fv) 

 

Comb 01: 1.200 (D) + 0.5(L1+L2+L3)+1(L4)+ 6.0(Lr) + Enx + (0.3Ey) - 0.3 (Fv) 

Comb 09: 1.200 (D) + 0.5(L1+L2+L3)+1(L4)+ 6.0(Lr) + Enx - (0.3Ey) - 0.3 (Fv) 

Comb 00: 1.200 (D) + 0.5(L1+L2+L3)+1(L4)+ 6.0(Lr) - Enx + (0.3Ey) - 0.3 (Fv) 

Comb 05: 1.200 (D) + 0.5(L1+L2+L3)+1(L4)+ 6.0(Lr) - Enx - (0.3Ey) - 0.3 (Fv) 

 

Comb 57: 1.200 (D) + 0.5(L1+L2+L3)+1(L4)+ 6.0(Lr) + Epy + (0.3Ex) - 0.3 (Fv) 

Comb 58: 1.200 (D) + 0.5(L1+L2+L3)+1(L4)+ 6.0(Lr) + Epy - (0.3Ex) - 0.3 (Fv) 

Comb 59: 1.200 (D) + 0.5(L1+L2+L3)+1(L4)+ 6.0(Lr) - Epy + (0.3Ex) - 0.3 (Fv) 

Comb 60: 1.200 (D) + 0.5(L1+L2+L3)+1(L4)+ 6.0(Lr) - Epy - (0.3Ex) - 0.3 (Fv) 
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Comb 61: 1.200 (D) + 0.5(L1+L2+L3)+1(L4)+ 6.0(Lr) + Eny + (0.3Ex) - 0.3 (Fv) 

Comb 62: 1.200 (D) + 0.5(L1+L2+L3)+1(L4)+ 6.0(Lr) + Eny - (0.3Ex) - 0.3 (Fv) 

Comb 63: 1.200 (D) + 0.5(L1+L2+L3)+1(L4)+ 6.0(Lr) - Eny + (0.3Ex) - 0.3 (Fv) 

Comb 64: 1.200 (D) + 0.5(L1+L2+L3)+1(L4)+ 6.0(Lr) - Eny - (0.3Ex) - 0.3 (Fv) 

 

Comb 65: 1.41 (D) + 0.5(L1+L2+L3)+1(L4)+ 6.0(Lr) - (Fv) + (0.3Ex) + (0.3 Ey) 

Comb 66: 1.41 (D) + 0.5(L1+L2+L3)+1(L4)+ 6.0(Lr) - (Fv) + (0.3Ex) - (0.3 Ey) 

Comb 67: 1.41 (D) + 0.5(L1+L2+L3)+1(L4)+ 6.0(Lr) - (Fv) - (0.3Ex) + (0.3 Ey) 

Comb 68: 1.41 (D) + 0.5(L1+L2+L3)+1(L4)+ 6.0(Lr) - (Fv) - (0.3Ex) - (0.3 Ey) 

Comb 69: 0.837 (D+Dc) + Epx + (0.3Ey) + 0.3 (Fv) 

Comb 70: 0.837 (D+Dc) + Epx - (0.3Ey) + 0.3 (Fv) 

Comb 71: 0.837 (D+Dc) - Epx + (0.3Ey) + 0.3 (Fv) 

Comb 72: 0.837 (D+Dc) - Epx - (0.3Ey) + 0.3 (Fv) 

 

Comb 73: 0.837 (D+Dc) + Enx + (0.3Ey) + 0.3 (Fv) 

Comb 74: 0.837 (D+Dc) + Enx - (0.3Ey) + 0.3 (Fv) 

Comb 75: 0.837 (D+Dc) - Enx + (0.3Ey) + 0.3 (Fv) 

Comb 76: 0.837 (D+Dc) - Enx - (0.3Ey) + 0.3 (Fv) 

 

Comb 77: 0.837 (D+Dc) + Epy + (0.3Ex) + 0.3 (Fv) 

Comb 78: 0.837 (D+Dc) + Epy - (0.3Ex) + 0.3 (Fv) 

Comb 79: 0.837 (D+Dc) - Epy + (0.3Ex) + 0.3 (Fv) 
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Comb 80: 0.837 (D+Dc) - Epy - (0.3Ex) + 0.3 (Fv) 

 

Comb 81: 0.837 (D+Dc) + Eny + (0.3Ex) + 0.3 (Fv) 

Comb 82: 0.837 (D+Dc) + Eny - (0.3Ex) + 0.3 (Fv) 

Comb 83: 0.837 (D+Dc) - Eny + (0.3Ex) + 0.3 (Fv) 

Comb 84: 0.837 (D+Dc) - Eny - (0.3Ex) + 0.3 (Fv) 

 

Comb 85: 0.69 (D+Dc) + Fv + (0.3Ex) + (0.3Ey) 

Comb 86: 0.69 (D+Dc) + Fv + (0.3Ex) - (0.3Ey) 

Comb 87: 0.69 (D+Dc) + Fv - (0.3Ex) + (0.3Ey) 

Comb 88: 0.69 (D+Dc) + Fv - (0.3Ex) - (0.3Ey) 

 اثرکاهنده بار های ثالی هنگامی که نیروی قائم زلزله رو به باالست حذف شده است 124تا  44در ترکیب بار های  

Comb 89: 0.837 (D) + Epx + (0.3Ey) - 0.3 (Fv) 

Comb 90: 0.837 (D) + Epx - (0.3Ey) - 0.3 (Fv) 

Comb 91: 0.837 (D) - Epx + (0.3Ey) - 0.3 (Fv) 

Comb 92: 0.837 (D) - Epx - (0.3Ey) - 0.3 (Fv) 

 

Comb 93: 0.837 (D) + Enx + (0.3Ey) - 0.3 (Fv) 

Comb 94: 0.837 (D) + Enx - (0.3Ey) - 0.3 (Fv) 

Comb 95: 0.837 (D) - Enx + (0.3Ey) - 0.3 (Fv) 

Comb 96: 0.837 (D) - Enx - (0.3Ey) - 0.3 (Fv) 
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Comb 97: 0.837 (D) + Epy + (0.3Ex) - 0.3 (Fv) 

Comb 98: 0.837 (D) + Epy - (0.3Ex) - 0.3 (Fv) 

Comb 99: 0.837 (D) - Epy + (0.3Ex) - 0.3 (Fv) 

Comb 100: 0.837 (D) - Epy - (0.3Ex) - 0.3 (Fv) 

 

Comb 101: 0.837 (D) + Eny + (0.3Ex) - 0.3 (Fv) 

Comb 102: 0.837 (D) + Eny - (0.3Ex) - 0.3 (Fv) 

Comb 103: 0.837 (D) - Eny + (0.3Ex) - 0.3 (Fv) 

Comb 104: 0.837 (D) - Eny - (0.3Ex) - 0.3 (Fv) 

 

Comb 105: 0.69 (D) - Fv + (0.3Ex) + (0.3Ey) 

Comb 106: 0.69 (D) - Fv + (0.3Ex) - (0.3Ey) 

Comb 107: 0.69 (D) - Fv - (0.3Ex) + (0.3Ey) 

Comb 108: 0.69 (D) - Fv - (0.3Ex) - (0.3Ey) 
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 اختصاص مقاطع-8

 اختصاص مقطع عناصر خطی-8-1

همانطور که در قسمت پیش گفته در سازه های فئالدی برای تعریف و اختصاص مااطع جهت راحتی 

 Auto Select Listکار و همچنین بدست آوردن یک دید اولیه از وضعیت مااطع از سیستم 

های قبل به روش زیر عمل می  برای اختصاص مااطع تعریف شده در قسمت استفاده می کنیم.

 کنیم:

1. Select – Select by Line Object Type - Beam 

ASSIGN - FRAME LINE SECTION – Auto Select List Beam 

 

2. Select – Select by Line Object Type - Column 

ASSIGN - FRAME LINE SECTION – Auto Select List Column 

3. Select – Select by Line Object Type - Brace 

ASSIGN - FRAME LINE SECTION – Auto Select List Brace 

 اختصاص عناصر سطحی-8-2

ASSIGN - SHELL/AREA - WALL/SLAB/DECK SECTION - 
MODIFY SHOW SECTION   - Deck1 – OK 

 اختصاص بارها-9

 سطحیبارهای -1-9

SELECT انتخاب سطوح مورد نظر به شیوه دلخواه 

ASSIGN - SHELL/AREA LOADS - UNIFORM 

   : انتخاب

LOAD CASE 
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 وارد کردن مقدار بار

 :انتخاب جهت : معموال 

DIRECTION: GRAVITY 

 خطیبارهای -2-9

SELECT ه :تیر های مورد نظر به شیوه دلخوا انتخاب 

ASSIGN - FRAME/LINE LOADS - DISTRIBUTED 

 

 بار های نقطه ای-3-9

SELECT انتخاب سر ستون های دلخواه در هرطبقه : 

ASSIGN - JOIN /POINT LOADS - FORCE 

بار گذاری یکنواخت فقط در این قسمت 

مقدار بر حسب کیلوگرم بر متر وارد شود و 

در قسمت های باال هیچ باری وارد نشود. 

0تمام باالیی ها   

در صورتیکه بار به قسمتی از تیر وارد 

باشد.)بار های ذوزنقه ای(شده   

UNIFORMو در  قسمت       صفر وارد  

شود.  می  
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 بارگذاری به شکل زیر عمل می شود برای کنترل -4-9

 برای بار های سطحی

Display - show loads - shell/area - Select load case - ok 

 برای بار های نقطه ای

Display- show loads - joint/point -Select load case - ok 

 برای بار های خطی

Display - show loads - frame/line -Select load case - ok 

 گذاریراز با قبلپیوستگی های سازه  نا حلیل برای کنترلت-11

 به قسمت errorsو   warningsبرای کنترل 

File - last analysis run log 

 .مراجعه شود

 

باری که به سمت پایین باشد بر خالف دو 

 قسمت قبل باید به صورت منفی وارد شود.
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  تحلیل سازه -11

Menu – Analyze – Set Analyze Option 

 !هست یا خیر  delta-P  بح  در خصوص اینکه آیا نیازی به-1-11
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i
P: 

Define - load combimation - dead + live 

Display - show tables - select cases - Combos (dead + live) - analysis 

results - building output - story shears  

 BOTTOMو سپس برای هر طبقه فقط   Pستون  dead+liveبرای 

i
V: 

Display - show tables - select cases - Combos (EPX) - analysis results - 

building output - story shears  

 BOTTOMو سپس برای هر طبقه فقط   VXستون  EPXبرای 

Δwi: 

Display - show tables - select cases - Combos (EPX) - analysis results - 

displacement - diaphragm CM displacements 

 و سپس هر طبقه را فقط از طبقه زیرین خود کم می کنیم.  UXستون  EPXبرای 

های آن و لزوم انجام آن به عنوان پیش نیاز تحلیل طیفی و  آنالیز مودال و تعداد مود-2-11

 تاریخچه زمانی
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 کنترل کردن مدل پیش از تحلیلبرای 

Menu – Analyze Check Model  

 سازهتحلیل 

 

Menu – Analyze – Run Analisis 

 نتایج تحلیلکنترل -12

 جانبی طبقاتکنترل تغییر مکان  -1-12
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 Δwi: 

Display - show tables - select cases - Combos (EPX) - analysis results - 
displacement - diaphragm CM displacements 

 و سپس هر طبقه را فقط از طبقه زیرین خود کم می کنیم.  UXستون  EPXبرای 

 :(ستون هاوجود نیروی کششی زیاد در ) upliftکنترل   -2-21

Display - show table - reactions - fz > 0 

 طراحی سازه-13

 تعیین پارامتر های طراحی مهم-1-13

1. Select – Select by Line Object Type – Column  

Design – Steel Frame Design – View / Revise Owerwrites 

 

2. Select – Select by Line Object Type – Beam  

Design – Steel Frame Design – View / Revise Owerwrites 

 

3. Select – Select by Line Object Type – Brace  

Design – Steel Frame Design – View / Revise Owerwrites 
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 دستور طراحیاجرای 

Design – Steel Frame Design – Start Design / Check Structure 

 کنترل نتایج طراحی سازه-14

 کنترل نسبت تنش ها-2-14

Design – Steel Frame Design – Display Design Info – P-M interaction 

ratio  

 ست کوچکتر از یک باشند.نسبت تنش ها می بایکلیه 

 بدون مهاربند در سیستم دوگانهخمشی کنترل قابهای -1-14

 save asابتدا 

  %52سپس کاهش بار زلزله تا 

 سپس حذف دیوار برشی

Select - by area object type - wall 

 ”Delete“ :دکمه  

 تحلیل

 

 طراحی 

 1۲۲-٣۲انتخاب ترکیب بار های اصلی بدون 

Design - select design combo 

 طراحی سازه

Design - start design check of structures 
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 کنترل نسبت های تنش

Design - display design info - P-M interaction ratio 

 باشد. 1و نسبت کوچکتر  ستونها باید پاسخگو باشند 
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 طراحی فونداسیون

 گام اول :

File - export - safe v8.0/f2k 

Story export - base 

Export from loads and loads from above 

  :در صورتیکه دال دو طرفه در طبقات مد نظر باشد گزینه

Export from loads only  

 .انتخاب می شود

 می کنیمsave فایل را در فولدر مورد نظر 

 گام دوم:

Safe - import - safe.f2k file 

 گام سوم:

 چک کردن بارها  

 :Etabsدر  

 :baseانتخاب نقطه روی 

Display - show tables - analysis results - reactions - support reactions-

select case/Combo (دلخواه) 

 :SAFEدر  

 ، کلیه نیرو ها مشخص است.loadsکلیک راست: در تبِ 
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 ترسیم پی :گام چهارم

هایی  Grid lineوارد می شود،   Etabsموجود که از  Grid lineدر اطراف  بودن برای دقیق تر

 .را که به فاصله نصف عرض پی نواری مورد نظر می باشند با استفاده از دستور زیر ایجاد می کنیم

Define - coordinate systems - modify /show systems 

 ordinatesها در حالت  gridاضافه کردن 

 :برای ترسیم

Draw - draw rectangular slab/area 

 :ی پی های کجبرا

Draw - grids 

Draw - draw slab/area 

 برای پاک کردن تیر های اضافی بین گره های دیوار برشی:

Select - Beam Properties -Wall1 - W 

 در صفحه کلید  DELدکمه 

 - draw beam/lines Draw :برای ترسیم شناژ ها از دستور

 Draw - draw columns :برای ترسیم شمع ها از دستور
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  :برای ترسیم دیوار از دستور 

 Draw - draw walls 

 

 (.می شودuplift مانع از  شمع )                   safeمفهوم ستون در

 شناژ                   safeمفهوم تیر در 
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 : نکته 

 چه ارتفاعی از دیوار در محاسبات سختی دال پی موثر است؟)کامال تجربی است(

ℎ = √𝐵2 − (
𝐵

2
)2 

ℎ = √1.52 − 0.752 = 1.29𝑚 = 1.3 𝑚 

 

 

 

 

 

 :گام پنجم

 ترسیم نوار های طراحی 

Draw - draw design - strips 

 

 y strip layer A             در جهت 

 x strip layer B             در جهت 

90cm 

B/2=0.75 B/2=0.75 

h 

300mm 

H=4m 
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 نصف عرض پی نواری است.متر ( ۷2/۲عرض نوار )

 

 م ششم :گا

 اختصاص موارد تحلیل:

 اختصاص مقطع به شناژ ها

 انتخاب شناژ های مورد نظر

ASSIGN - BEAM DATA - PROPERTIES 
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 خط دوم اصالح خصوصیات بتن به شرح زیر:در
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 اختصاص مقطع شمع:

 انتخاب شمع مورد نظر:

ASSIGN - COLUMN/BRACE DATA - PROPERTIES 

 

 اختصاص دال به پی:

                                Assign - slab properties - add new property :پی انتخاب
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 تنظیم مصالح در همین صفحه خط دوم:

                                                                در صفحه جدید:

  َAdd copy of material 
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 اختصاص مقطع به دیوارها:

 ا به تفکیک باال و پایین پی:انتخاب دیوار ه

Assign - wall/ramp data - properties 

 

 اختصاص خاک به زیر پی  گام هفتم :

 انتخاب پی

Assign - support data - soil properties 

 در پنجره باز شده:

 )ضریب فنریت(:  svkمحاسبه 

svK  درsafe  2به صورت پیش فرض ∗ به جای  محاسبه کرده ومی باشد که ما آن را باید  104

 این عدد پیش فرض قرار دهیم.

ksv =
1.3𝐺

𝐵(1 − 𝛾)
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G 2 (= مدول برشی خاک بر حسب(KN/m  برای محاسبه آن ابتدا مدول برشی اولیه خاک به

 شرح زیر به دست می آید:

�̥� =
𝛾 𝑉𝑠2

𝑔
 

 sV بسته به نوع خاک( 5۰۲۲)ازآیین نامه  = سرعت موج برشی خاک 

 𝛾= تقریبا وزن( 3مخصوص خاکKN/m 5۲) 

 g =۰1/9 متر بر مجذور ثانیه 

 :محاسبه می شودG از فرمول باال مادار G0 را از جدول محاسبه کرده و با محاسبه  G/G0مادار 

 

  سرعت موج برشی را برای خاک با تیپ سهm/s175در نظر بگیرید 

 υ می باشد. 2/2= نیز ضریب پواسون خاک بوده که تاریبا 

  ضریب فنریت هرچادر کمتر باشد نشست بیشتر است و مناسب نیست.مادار 

)3N/mE+04 (KSoil subgrade modulus: 3.84 

 گام هشتم:

 ترکیب بار
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 سه دسته ترکیب بار دارد:

: / /

/ /

/ /

:

:

/ / /

/ /

design Dead Live

Dead Live E

Dead E

soil pressure Dead Live

Dead Live E

Dead E

uplift Dead Live

Dead Live E

Dead E

 

  

 

 

  

 

 

  

 

1 25 1 5 1

1 1 2 1 2 8

0 85 1 2 8

1 1 1

1 1 1 8

1 1 8

1

0 75 0 75 0 75 8

0 75 0 75 8

 

1) Define - load combination - add new combo 

2) Define - convert combinations to nonlinear uplift cases 

 گام  نهم:

Design - design preferences - design code CSA----2004 

 phi concrete= 0.65                                  :                                  نست کهآمهم 

  نمی باشد و در غیر  52-122در صورتیکه پالن منظم باشد نیازی به ترکیب بار های

 تا افزایش می یابد. 84به  17اینصورت تعداد ترکیب بار ها از 
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 میلی متر ۷2 :حداقل پوشش میلگرد های دال پی 

 میلی متر 2۲ :شش تیرحداقل پو 

 :گام دهم 

Design - select design combo 

 ترکیب بار طراحی 1۷همه بیرون فقط 

  :گام یازدهم

 کنترل تحلیل و طراحی:

 :upliftکنترل فشار زیر خاک و 

Display - show reaction forces - Soil pressure 
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دهنده فشار  و عدد منفی نشاناست  upliftدر این کانتور عدد مثبت نشان دهنده تنش کششی و 

 (.که از ظرفیت بار بری خاک بیشتر نشودخاک)

 مقادیر  S49تا  S1یا  S17 تا  S1)کنترل ظرفیت بار بری خاک( یعنی برای 

 

 باید از مقدار ظرفیت باربری خاک کمتر باشد.

 در غیر اینصورت افزایش ابعاد پی و یا قرار دادن پی شمع توصیه می شود. 
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چک شود طول ناحیه با تنش صفر از  U49تا  U1یا از  U17تا  U1 یعنی برای )کنترل برکنش(

یک چهارم طول پی نواری در جهت آن بیشتر نشود در غیر اینصورت افزایش ابعاد پی و یا قرار 

 دادن پی شمع توصیه می شود.

 کنترل نتایج طراحی:

 کنترل برش پانچ 

Display - show punching shear design<1 

ری در مورد پاسخگو بودن برش پانچ برای نقاط بحرانی می بایست یک بار به قبل از تصمیم گی

در صورت پاسخگو نبودن باید ضخامت پی یین نامه ایران این نقاط چک شوند،صوت دستی طبق آ

 را افزایش داد.

 کنترل اضافه آرماتور 

 الف(میلگردهای طولی

Display - show slab design 
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 yهههای طراحههی جهههت نوار یی و پههایینیی گویههد در الیههه بههاالتنظیمهات ایههن صههفحه بههه مهها مهه 

 نیاز است. 18چند تا اضافه آرماتور 18cm@18عالوه بر 

 به عنوان مثال در شکل زیر باید موارد به شکل زیر تکمیل گردد:
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ر درصد در نظر گرفته و مقادیر به شرح زی 12/۲بنابراین ابتدا مقدار میلگرد کلی را بر مبنای 

 محاسبه می گردد:

 صد تعیین شود:در 12/۲د های کلی باید بر مبنای بنابراین در مثال حاضر مقدار میلگر
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  .اضافه آرماتور نداریم                  درصد آرماتور  < %15 حالت اول(

 

 

 

 

 

        min ,SA =20.15/100*900*1500=2025mm   معیار پایه                       Φ18       

 :به شرح زیر محاسبه می شود 14حال تعداد میلگرد ها برای میلگرد 

                          
2025

𝜋(18)2

4

= 8@18          

 محاسبه فاصله آزاد از وسط اولین میلگرد تا وسط آخرین میلگرد:

11500mm-2*75mm (cover) =1350mm        

 تعداد فواصل بین میلگردها(: ۷=۰-1) احداکثر فاصله میلگرده

  1350/7=196mm=19.6cm 

 Φ18@18𝑐𝑚                                     در نظر میگیریم 18cmفاصله بین میلگردها را 

 

 

 

 و برای نقاطی که اضافه میلگرد وجود دارد دو حالت داریم:

اضافی  1۰میلگرد  ٣حداقل  (12/۲)همان  1۰Φ @ 1۰اضافه میلگرد زیاد)یعنی عالوه برالف( 

 مورد نیاز باشد همانند:

90cm 

150cm 

Φ18@18cm 
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 در صد آرماتور در نظر می گیریم: 02/6 در این حالت ابتدا معیار را

 می باشد و به همان منوال باید فاصله و تعداد میلگرد ها به دست آید: 81باز هم معیار میلگرد 

0.25/100*1500*900=3375 2mm  معیار پایه                   Φ18 

3375

𝜋(18)2

4

= 14@18 

350/13=100mm                        Φ18@100𝑚𝑚   

   %0.25  حال اگر در نرم افزار میلگرد های کلی را بر مبنای حالت

1۲ @ 1۰Φ  میلگرد اضافی در باالی پی خواهیم داشت. 0تعداد  8در نظر بگیریم برای حالت 

 

 
 

 درصد 02/6در نرم افزار میلگرد های کلی را بر مبنای حالت  حال اگر

 1۲ @ 1۰Φ  اضافی در پایین پی خواهیم داشت.  میلگرد 6تعداد  4نظر بگیریم برای مقطع در

 این:بنابر

 

 

 

 

c 

Φ18@10𝑐𝑚 

Φ18@18𝑐𝑚 
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اضافی مورد  1۰میلگرد  5حداکثر  (12/۲)همان  1۰Φ @ 1۰)یعنی عالوه بر اضافه میلگرد کم

 )سفره پایینی( این مثال: 2و  ) سفره باالیی( 5 د همانند حالتنیاز باش

 گیردنظر قرار می  برابر مقدار میلگرد محاسباتی مد 1/٣٣

1.33*(2025+254) = 3031.07                   

3031

π(18)2

4

= 11Φ18 

 1350/11=120mm                 Φ18@120𝑚𝑚   

 

 

 

 

 

 0حالت                                               

 

 

 

 

 2حالت                                              

میلی متر مربع در قسمت قبل  5575همانطور که متوجه شدید دلیل این امر را می توان در مادار 

از   safeبرابر مادار محاسباتی  55/1در این قسمت دنبال کرد همانطور که متوجه شدید  5251و 

 کمتر است. 25/2ای  بیشتر و از مادار حداقل آیین نامه 15/2حداقل آیین نامه ای 

c 

Φ18@12𝑐𝑚 

 

 

 

 

 

Φ18@18𝑐𝑚 

c 

Φ18@18𝑐𝑚 

Φ18@12𝑐𝑚 

1Φ18 
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برابر طول مهاری میلگرد  ٣/1امتداد مقاطع یاد شده برابر طول همپوشانی الزم می باشد. که برابر 

برابر قطر میلگرد طولی  22 کششی مستقیم می باشد تعیین می گردد. و به صورت تجربی برابر

 مبح  نهم محاسبه می گردد. 1۰می باشد. که طبق فصل 

 میلگردهای عرضی:(2

 عرضی میلگرد حرارتی مالک می باشد.در خصوص میلگرد های 

 

 

  :و در این مثال

 ۲,۲۲۲9       که برای الیه باال یا پایین                    ۲,۲۲1۰

 بنابراین:

2*1000=810mm0.0009*900mm 

810

𝜋(16)2

4

= 4.036 

Φ16@200𝑚𝑚1000/5=200mm                                  5Φ16 

 

 

 

متر 1برای 

 طول
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 میلگرد های گونه:

 

 

 

 و در این مثال:

/ / (cov ) ( .)
@c

b b

d s er dis
A A mm mm

 
      21 6 1 6 75 200

240 254 18 18 200
100 100 
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