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دانشجو: حسن بهادری عظیم آبادی    ------------------استاد: مهندس سینا خوارزمی        آموزش نرم افزارهای مهندسی عمران 

 

  1   صفحه ---1394.... تیرماه بندرعباس –دانشکده فنی و حرفه ای سما  -----------------------------------------------------

  

 بسمه تعالی

 --- 20تا  17ساعت:  --- 15/04/1394 ---نبه دوش *جلسه اول:

 الف: مراحل انجام یک پروژه کامل فوالد و بتن:

 . ETABSنرم افزار  با - طراحی اسکلت ساختمان -1

 . SAFEنرم افزار با  –طراحی پی گسترده  -2

 ( دهانه، پیچش، طراحی تیر، طراحی ستون و ... 0.1روش  ،وارد کردن محاسبات دستی )بارگذاری ثقلی، زلزله، باد، محاسبات پرتال -3

 . WORDنرم افزار با  - 

 .---- سازه های فوالدی )سازه نگار( –( 90یا  80با نرم افزار سازه سازه های بتنی ) –تهیه نقشه های اجرایی  -4

 معرفی کتاب:ب: 

 .--- SAFEو  ETABS: محاسبات پروژه های ساختمانی با استفاده از نرم افزار   نام کتاب

 : دکتر حسن باجی. نام نویسنده

 خرید اینترنتی از سایت آدینه بوک. -یا–: خرید از کتابفروشی ها   دسترسی

 :نرم افزارهاج: معرفی 

 = طراحی کامل پی. SAFEنرم افزار * = طراحی کامل اسکلت. ETABSنرم افزار *

 د: مراحل انجام پروژه:

 بتن..........-2 فوالد..........-1

 طبقه، 4تهیه نقشه معماری، ساختمان مسکونی، حداقل -1

 بانضمام جزئیات دیوار و کف.      

 بارگذاری )مرده، زنده و زلزله(.-2

 د(.ترکیبی باشانتخاب سیستم قاب ها )الزاما در یک جهت دوگانه یا -3

 تحلیل کامل یکی از قابها برای بارهای مرده، زنده و زلزله.-4

 ترکیب بارها.-5

 طراحی تیر، ستون، بادبندها، نبشی نشیمن، اتصاالت و بیس پلیت.-6

 طراحی پی.-7

 طبقه، 4تهیه نقشه معماری، ساختمان مسکونی، حداقل -1

 بانضمام جزئیات دیوار و کف.      

 )مرده، زنده و زلزله(.بارگذاری -2

 انتخاب سیستم قاب ها )الزاما در یک جهت دوگانه یا ترکیبی باشد(.-3

 تحلیل کامل یکی از قابها برای بارهای مرده، زنده و زلزله.-4

 ترکیب بارها.-5

 طراحی تیر و ستون.-6

 طراحی پی.-7

 

********************************************************* 
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 --- 20تا  17ساعت:  --- 16/04/1394 ---سه شنبه  اول: *جلسه

 : ETABSنرم افزار الف: 

 (واحد انتخابی من کیلوگرم بر متر می باشد) الف: واحد مورد نظرمان را در قسمت پاییت سمت راست صفحه ی اصلی انتخاب می کنیم. : اولگام * 

 

*  (File  New Model  No      )اقدام به تکمیل اطالعات خواسته شده می کنیم صفحه زیر باز شده و. 

 

 وارد صفحه ی اصلی می شویم. OKو کلیک بر روی  Grid Onlyدر انتها با انتخاب *
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را انتخاب و از منوی باز شده یک یا چند نوع  (      Define  Material Properties)   گزینه ی  ،نوع مصالح مورد استفاده مشخص نمودنبرای *

𝑭𝒄  و بتن  𝑺𝟑𝟕  در این پروژ از فوالد نوع)  انتخاب می کنیم.مشخص و از مصالح مورد استفاده در پروژه را  =  (. استفاده شده است  𝟐𝟓

 بنابراین مشخصات طبق شکل زیر وارد می شود.

  : مشخصات فوالد.1

 

𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛′𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = −

ἐ
جانبی

ἐ
طولی

 

𝐹𝑜𝑟 ;  𝑆37 

𝐹𝑦 = 2400
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  

𝐹𝑢 = 3700
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  

𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑢𝑠 𝑜𝑓 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 

𝐸𝑠 = 2.1𝐸6
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  
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 : مشخصات بتن و میلگردهای مصرفی.2

 

 تعیین اثر ویژه ی بارهای لرزه ای.*برای 

    را وارد می کنیم. 2.8مسیر زیر را دنبال کرده و بر اساس آیین نامه عدد استفاده شده،   UBC97-ASDاز آنجاییکه در طراحی این پروژه از آیین نامه ی  

   (Define  Special Seismic Load Effects  Include Special Seismic Design Data  User Defined  2.8  OK     ) 

 

𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛′𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =

ἐ
جانبی

ἐ
طولی

 

𝐹
𝑦 میلگردهای اصلی

= 4000
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  

𝐹
𝑦𝑠 میلگردهای برشی

= 3000
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  

𝐹𝑐 = 24 𝑁
𝑚𝑚2⁄  

𝐸𝑐 = 2.53𝐸5
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  

 

https://mcivil.ir/


دانشجو: حسن بهادری عظیم آبادی    ------------------استاد: مهندس سینا خوارزمی        آموزش نرم افزارهای مهندسی عمران 

 

  5   صفحه ---1394.... تیرماه بندرعباس –دانشکده فنی و حرفه ای سما  -----------------------------------------------------

  

 ( را انتخاب و اطالعات مورد نیاز را وارد می کنیم.     Define  Static Load Cases*برای تعیین بارهای استاتیکی  )   

 

 :بصورت دستی محاسبه می شود در نقشهداده شده بر اساس اطالعات موجود  C*ضریب زلزله 

           Type 3الف: نوع خاک 

 ب: ساختمان مسکونی           

 ج: شهر بندرعباس        

 مهاربندی هم محور فوالدی.– Yد: در جهت  

 سیستم قاب خمشی فوالدی متوسط. – Xو: در جهت 

 

----------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑪 =
𝑨 𝑩 𝑰

𝑹
 

I= مسکونی   = 1 

A=0.30 =شهر بندرعباس 

𝑹 {
𝑹𝒙 = 𝟕
𝑹𝒚 = 𝟔 

𝑻 {
𝑻𝒙 = 𝟎. 𝟎𝟖 𝑯

𝟑
𝟒   ⇨  𝑻𝒙 = 𝟎. 𝟎𝟖 𝒙 𝟏𝟐. 𝟕𝟖

𝟑
𝟒 = 𝟎. 𝟓𝟒

𝑻𝒚 = 𝟎. 𝟎𝟓 𝑯
𝟑
𝟒   ⇨  𝑻𝒚 =  𝟎. 𝟎𝟓 𝒙 𝟏𝟐. 𝟕𝟖

𝟑
𝟒 = 𝟎. 𝟑𝟒

 

𝑺𝒐𝒊𝒍 𝑻𝒚𝒑𝒆 𝟑   ⇨  𝑻𝟎 = 𝟎. 𝟏𝟓     &    𝑻𝒔 = 𝟎. 𝟕     &     𝑺 = 𝟏. 𝟕𝟓     

𝑻𝟎  < 𝑻𝒙&𝒚 <  𝑻𝒔   

⇨   𝑩𝒙&𝒚 = 𝟏 + 𝑺 = 𝟏 + 𝟏. 𝟕𝟓 = 𝟐. 𝟕𝟓 

⇨   𝑪𝒙 =
𝟎. 𝟑𝟎 𝒙 𝟐. 𝟕𝟓 𝒙 𝟏

𝟕
= 𝟎. 𝟏𝟏𝟕 

⇨   𝑪𝒚 =
𝟎. 𝟑𝟎 𝒙 𝟐. 𝟕𝟓 𝒙 𝟏

𝟔
= 𝟎. 𝟏𝟑𝟕 
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 *توضیحات: 

 وارد می شود.آن طبقه مرکز جرم نیروی زلزله هر طبقه به -1

 در مقابل زلزله مقابله می کند  )یعنی نیرو را مستهلک می کند(.مرکز سختی -2

 بیشتر باشد نیروی پیچش بیشتری به ساختمان وارد می گردد.مرکز سختی و مرکز جرم هر چه فاصله ی بین -3

𝐕               نیروی زلزله ی وارد بر پایه ساختمان از رابطه ی روبرو بدست می آید:  -4 = 𝐂 . 𝐖     

V           برش پایه = C ضریب زلزله =    W وزن کل ساختمان = 

𝑭𝒊                          وارد بر هر طبقه:    ه نیروی زلزل-5 = (𝑽 − 𝑭𝒕) 
𝑾𝒊 𝒉𝒊 

∑ 𝑾 𝒉
 

W وزن طبقه ی مورد نظر =                      h ارتفاع از بیس تا طبقه مورد نظر = 

:𝒊𝒇                                            : وارده به تراز بام خرپشته  𝑭𝒕  شالقی زلزلهنیروی -6 𝑻 < 𝟎. 𝟕𝒔   ⇨   𝑭𝒕 = 𝟎         

                                                                           𝒊𝒇: 𝑻 > 𝟎. 𝟕𝒔   ⇨   𝑭𝒕 = 𝟎. 𝟎𝟕 𝐓𝐕 

 ف شده است.ذح  𝑭𝒕نیروی شالقی زلزله  آیین نامه،  چهارمدر ویرایش  نکته:

 میزان مشارکت بار زنده در محاسبه نیروهای جانبی زلزله:-7

 % 20الف: مسکونی = 

 % 20ب: اداری = 

 % 40ج: تجاری = 

********************************************************* 
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 --- 14تا  9ساعت:  --- 18/04/1394 --- پنجشنبه :سوم*جلسه 

 :Mass Source  (معرفی1

 و سپس درصد بارهای موجود را وارد می کنیم.(        Define  Mass Source  From Load)    ابتدا

 

 :(معرفی مقاطع2

 باید مقاطع اروپایی جایگزین شوند.طبق آیین نامه های داخلی  ، آمریکایی می باشند کهموجود در نرم افزارپیش فرض مقاطع 

 با استفاده از یک فایل کمکی مقاطع مورد نظر اروپایی دانلود و وارد نرم افزار شدند. 

   (Define  Frame Section  Import General        ) 

 

 

 

 

 

 

 

CPE تیرآهن النه زنبوری  Column ستون 

IPE تیرآهن نیم پهن  Beam تیر 
UNP )ناودانی )اروپایی  Brace بادبند 
UPA )ناودانی )ایرانی  Bracket دستک 

L نبشی    
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 :(ساختن فایل های مورد نیاز3

 جهت تسهیل در معرفی مقاطع به نرم افزار، با ایجاد فایل های مورد نیاز به شکل زیر عمل می کنیم.

   (Define  Frame Section  Add Auto Select List  Auto Select Name      ) 

10 Column ستون 

10 Beam تیر 

10 Brace بادبند 

10 Bracket دستک 

   

 برای  و بی مورد نباشد،برای اینکه حجم اطالعات وارده به نرم افزار زیاد 

 مقطع فوالدی قابل قبول وارد می کنیم. 10حداکثر بطور فرضی هر فایل 

 

 

 :تعریف مشخصات سقف(4

   (Define  Wall/Slab/Deck Section  Deck1   Modify/Show Section      ) 

 سپس اطالعات مورد نیاز را وارد می کنیم.
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 :(تنظیمات طراحی5

   (Option  Preferences  Steel Frame Design     ) 

  – Design Codeالف: 

 ه به روش تنش مجاز، یکی از محاسببرای 

  AISC ASD89یا  ASD-UBC97روش های 

 را انتخاب می کنیم.

  – Frame Typeب: 

 را انتخاب می کنیم. Braced Frameگزینه ی 

  – Zoneج: 

Zone 4 )انتخاب شود )شدیدترین حالت 

 – Stress Ratio Limitد: 

 انتخاب می شود 0.99بر اساس آیین نامه و ضوابط، عدد 

 مناسب است(. 4مربوط به تعداد دفعات محاسبات توسط نرم افزار است ) عدد    – Maximum Auto Iteration: و

 رسم تیر، ستون، بادبند، (6

 :دستک، سقف و ... 

 ستون    الف: 

 

 با و  آیکون ستون کلیک می کنیمروی -1

 کلیک روی نقاطی که ستون داریم، 

 اقدام به رسم ستونها می کنیم.

 

 اگر طبقات مشابهی برای ستون گذاری  نکته:

 پایین سمت راست ( را فعال کرده و بعداً ستون گذاری را انجام دهیم. -  Similar Storiesداشته باشیم، ابتدا باید گزینه ی ) 
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 کنیم. یپس از کلیک روی این آیکون، تیرهای اصلی بین ستونها را رسم م                                                                    ب: تیر

 

 Create Reference Lines on Planرا فشار داده و گزینه ی  چپکه بین دوستون قرار ندارد، ابتدا روی صفحه ی اصلی کلیک  ن یک تیربرای کشید نکته:

  سپس با وارد کردن فاصله در جهت: انتخاب شود. صفحه ی روبرو ظاهر می شود

X  یاY .نسبت به نقطه ی مورد نظر اقدام به نقطه گذاری می کنیم 

 نیز باید رعایت شود. محور مختصاتضمناٌ جهت مثبت و منفی 

 

                                                                                                              هت تیر ریزی ج: ج

 

دام به در وسط قاب، اق راستمورد نظر و در انتها کلیک  ستون هایتک تک بر روی اصلی می رویم، با کلیک  با کلیک روی این آیکون، به صفحه ی*

  می کنیم. (جهت تیر ریزی)ترسیم 

 ابتدا باشد، جهت های دیگر تغییر در جهت اولیه ی افقی است و اگر نیاز به *

 مسیر زیر را انتخابروی قاب مورد نظر کلیک کرده سپس 

   (Assign  Shell/Area  Local Axes  Rotate By Angle     )  

 می کنیم. OK در نهایت عدد زاویه ی مورد نظر را وارد و و 

 کردن عدد زاویه ی ثبت شده زیر )جهت تیر ریزی( به نمایش OK*پس از 

 درمی آید و برای محو این اعداد مسیر زیر را دنبال می کنیم.

   (Display  Show Undeformed Shape      ) 

 

 

          تعیین شده و با کلیک در وسط صفحه بادبندها را رسم می کنیم.آیکون را کلیک کرده و در فریم های از قبل این                                          د: بادبندها 

 : Yو  Xدر جهت های  C(وارد کردن ضریب زلزله 7

   (Define  Static Load Case  Modify Lateral Load       ) 

 آیتم های مربوط به زلزله را فعال و اطالعات خواسته شده را وارد می کنیم.
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 :صلب )سقف ها( های معرفی دیافراگم(8

   (Select  By Area Object Type  Floor       ) 

   (Assign  Shell Area  Diaphragms  D1  OK       ) 

 

 

 

********************************************************* 
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 --- 14تا  9ساعت:  --- 19/04/1394 --- جمعه :چهارم*جلسه 

اصالح شده  بوده که در ویرایش چهارم % 40میزان مشارکت بار زنده در کاربری تجاری  ،ویرایش سوم 2800آیین نامه ی زلزله  اساسبر یادآوری: 

 لحاظ شده است. % 20 و در حال حاضر

 مقاطع الزم برای عضوهای تعریف شده: اختصاص(1

 برای ستون ها: پیش فرض تعریف مقاطع الف:

  می کنیم تا همه ی ستون ها انتخاب شده باشند. OKرا فعال و (        Select  By Line Object  Column)     مسیربرای انتخاب ستون ها -1

یا ستون( را تایپ و پس از کلیک بر روی آن بر روی  Column(  را کلیک و کلمه )      Assign  Frame Line  Frame Sectionمسیر  )   -2

Modify/Show Property  نیز کلیک کرده و چند عدد از مقاطعی را که از قبل به سیستم داده بودیم را انتخاب و در نهایتOK .می کنیم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطور خالصه باید مسیر زیر را انتخاب نماییم:

   (  OK Modify/Show Property  Frame Section  Frame Line  Assign    OK  Column  By Line Object  Select      ) 

 ها: تیر: تعریف مقاطع پیش فرض برای ب

 یعنی تیر( را جستجو می کنیم. Beamکلمه ی ) Columnمانند مراحل گفته شده در بند الف: اما به جای 

   ( OK  Modify/Show Property  Frame Section  Frame Line  Assign    OK  Beam  By Line Object  Select      ) 

 ها: بادبند: تعریف مقاطع پیش فرض برای ج

 ( را جستجو می کنیم.بادبندیعنی  Braceکلمه ی ) Columnمانند مراحل گفته شده در بند الف: اما به جای ه

   ( OK  Modify/Show Property  Frame Section  Frame Line  Assign    OK  Brace  By Line Object  Select      ) 
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 ها: دستک: تعریف مقاطع پیش فرض برای د

 یعنی دستک( را جستجو می کنیم. Bracketکلمه ی ) Columnمانند مراحل گفته شده در بند الف: اما به جای 

   ( OK  Modify/Show Property  Frame Section  Frame Line  Assign    OK  Bracket  By Line Object  Select      ) 

 (اختصاص سقف:2

 می کنیم تا همه ی کف ها انتخاب شده باشند.  OK(  را فعال و       Select  By Area Object  Floorبرای انتخاب کفها  مسیر  )   -1

مورد  های ات سقفصبا این کار مشخ می کنیم که کلیک(  را کلیک       Assign  Shell Area  Wall/Slab/Deck  Deck1 OKمسیر  )   -2

 .کرده باشیمنظرمان را نیز به نرم افزار تعریف 

 (حذف پیش فرض های طراحی مرکب:3

1-    (Select  All    ) 

2-    (Design  Overwrite Frame Design Procedure  Steel Frame Design   OK    ) 

 

 (اختصاص نواحی صلب انتهایی:4

 و دستک ها ، ستون ها، بادبندهاهمه ی تیرها Selectگزینه ا استفاده از ابتدا  ب

 سپس مسیر زیر را دنبال می کنیم. را انتخاب کرده 

   (Assign  Frame Line  End (Length) Offsets     ) 

 می کنیم. OKرا وارد و  0.5( عدد  Rigid-zone Factorدر آخرین ردیف ) 

 

------------------------------------ 

 سانتیمتر را  25توضیح: برای هر یک از دو انتهای تیرها 

 در نظر گرفته ایم، ستون هابرای اتصال به 

 متر را وارد کنیم. 0.5بنابراین در مجموع باید عدد 
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 (مفصلی کردن تیرهای واقع در جهت مهاربندی:5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در جهت مهاربند هستند را انتخاب تیرهایی که ابتدا  

 زیرمسیر  با استفاده از و

   (Assign  Frame Line  Frame Release/Partial Fixity     ) 

 می کنیم. OKو در انتها چهار گزینه ی نشان داده شده در تصویر را فعال و 

 

 

 نکته: بصورت پیش فرض همه ی تیرها صلب می باشند.

 

 (معرفی ترکیب بارها:6

 در صورت نیاز می توان ترکیب بارهای ایرانی را با مسیر زیر به نرم افزار معرفی کرد:

   (Define  Load Combination  Add New Combo     ) 

 ی آمریکا بهره گرفته ایم اجازه می هیم سیستم بصورت اتوماتیک آن را لحاظ کند. ها که از آیین نامه اما از آنجایی
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 (چک کردن مدل:6

 با استفاده از مسیر زیر می توان نقاط ضعف طراحی در کل سازه را مشاهده و نسبت به رفع مشکل اقدام نمود.

 

   (Analyze  Check Model    ) 

 می کنیم. OKسپس تیک زدن همه ی آیتم ها و در نهایت 

 

 نها به نمایش در خواهد آمدآدرس آ ،*اگر مشکلی در طراحی داشته باشیم

 نسبت به برطرف کردن آنها اقدام و مجددا مراحل فوق را انجام بدهیمو باید 

 تا جایی که دیگر مشکلی در طراحی ما وجود نداشته باشد.

 

 ظاهر می گردد.)مشکلی وجود ندارد( *در غیر اینصورت جمله ی 

 

 (بارگذاری و تحلیل:6
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 بعنوان مثال:

 
 بالکن راپله بام طبقات

 زنده مرده زنده مرده زنده مرده زنده مرده

 270 200 300 مسکونی
 25برف: 

 300معادل بار اتاق همجوار و حداقل   300  150زنده: 

       250  اداری

   500    500  تجاری

 

را استخراج و آن را )دفترچه ی محاسباتی( مقدار وزن واحد سطح دیوارهای پیرامونی )نما / غیر نما(  Word*برای بارگذاری خطی ابتدا از فایل

 می کنیم. Etabsدر ارتفاع طبقه ی مورد نظر ضرب و در نهایت وارد 

 ارتفاع ( x) وزن واحد سطح دیوار 

 

 :Etabs بارها به نرم افزار(وارد کردن 7

 .سطحیبارهای الف: 

 مورد نظر را انتخاب می کنیم.یا کف های  سقف ها-1

2-    (Assign  Shell/Area Loads  Uniform     ) 

 عدد مربوط به هر یک از بارها را وارد کرده و -3

 کلیک می کنیم. OKبر روی گزینه ی 

 خطی تیرهای طبقات. هایب: بار

 باشد 250واحد سطح دیوار  بعنوان مثال اگر وزن

 (یریم( در نظر بگ % 30مساحت بازشوها را  )اگر x 0.7ارتفاع  x 250 )   در نتیجه = 

 مورد نظر را انتخاب می کنیم.تیرهای -1

2-    (Assign  Frame Line Loads  Distributed     ) 

 عدد مربوط به هر یک از بارها را وارد کرده و -3

 کلیک می کنیم. OKبر روی گزینه ی 
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 .نقطه ای های: بارج

 زلزله بر گوشه های انتهایی بر اثر برای محاسبه نیروی وارد بعنوان مثال *

 باید پس از محاسبه به روش زیر وارد نرم افزار گردد. ،هاکنسول 

 ابتدا بر روی نقطه ی مورد نظر کلیک و بعد مسیر زیر را انتخاب می کنیم-1

2-   (Assign  Joint/Point Loads  Force     ) 

 عدد را منفی وارد می کنیم زیرا جهت نیرو به سمت پایین می باشد.-3

 

 روش محاسبه: *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :QWALL(محاسبه ی 8

 این وزن فقط بر روی تیرهای سقف پشت بام وارد شده و برابر است با نصف بار خطی وارد بر تیر طبقه زیرین خودش است.*

 QWALL = 600 / 2 = 300باشد = در نتیجه  ........................................................   600اگر بار خطی روی تیر زیرین 
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 پله )پاگرد و شمشیری(:و زنده (محاسبه ی بار مرده 9

 

 

 

********************************************************* 
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 --- 20تا  17ساعت:  --- 20/04/1394 --- شنبه :پنجم *جلسه

 (وارد کردن ضرایب زلزله:1

   ( *Define  Static Load Cases     .را انتخاب، جهت نیروی زلزله را کلیک می کنیم ) 

 عدد محاسبه ی شده مربوط به هر یک را وارد می کنیم.(    Modify Lateral Load) با کلیک روی در انتها

 

 

 

 

 

 

 

 : P𝚫(وارد کردن اثر 2

   ( *Analyze  Set Analyze Option  Include P𝚫     )   سپس   ( رویSet P-Delta Parameter     .کلیک می کنیم ) 

---------------------------- 

 سپس گزینه ها و اعداد زیر را وارد می کنیم.

 

 

 

 

 

         

 

 

 تا سقف خرپشته محاسبه می شود بناوزن بام باشد، ارتفاع ساختمان از بیس م % 25هنگام وارد کردن ضریب زلزله، اگر وزن خرپشته بیشتر از نکته: 

 و اگر کمتر باشد ارتفاع از تراز مبنا تا سقف پشت بام لحاظ می گردد.
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 : اختصاص تکیه گاه(3

   ( *Select  By Story Level  Base      ) 

   ( *Assign  Joint/Point  Restraints (support)      ).را کلیک و نوع تکیه گاه را مشخص می کنیم 

 نکته: 

 سیستم مهاربندی داشته باشیم گزینه های روبرو را فعال می کنیم. Yاگر در جهت -1

 سیستم مهاربندی داشته باشیم گزینه های زیر را فعال می کنیم. Xاگر در جهت -2

 

 

 

 

 

 

 (تحلیل سازه :4

   ( *Analyze  Run Analyze   ) 

 (نمایش تالش ها :5

   ( *Display  Show Member Forces/Stress/Diagram  Frame/Pier/Spandrel Forces       ) 

 با انتخاب نوع بار در باالی صفحه و سپس انتخاب یکی از گزینه های زیر ---

   Axial Forces    الف: نیروهای محوری-

  Moment    ب: لنگر خمشی-

  Shear    ج: نیروی برشی-

 Torsion    د: لنگر پیچشی-

 د.نفوقانی در فشار و تحتانی در کشش باش هایلنگری است که تار  لنگر مثبت؟*
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 اثر توأم لنگر خمشی و نیروی محوری در ستون را می گویند.*تیرستون؟ 

 : تغییر مکان ها(نمایش 6

   ( *Display  Run Analyze  Show Table  Displacements  Displacement Data  Diaphragm CM Displacement       ) 

 

 : مرکز جرم  مرکز سختی(نمایش 7

   ( *Display  Run Analyze  Show Table  Building Output  Building Output  Center Mass Rigidity       ) 
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 :تنظیم پارامترهای بادبند(8

1-    (Select  By Line Object  Brace  OK       )  

2-    (Design  Steel Frame Design  View Revise Overwrites  OK      .و اعداد را طبق شکل وارد می کنیم  ) 

 

 

 

 (تفسیر رنگ ها :9

  .   + غیر ایمن  0.99: + محدوده ی تنش باالی   الف: قرمر 

  .   + اما رو به خطر   : بسیار اقتصادی     ب: بنفش

  .    + ایمن   : اقتصادی    ج: زرد

 .   + ایمن تر   : نسبتا اقتصادی   د: سبز

 .   + خیلی ایمن  : خیلی غیر اقتصادی  و: فیروزه ای
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 (طراحی سازه :10

   ( *Design  Steel Frame Design  Start Design/Check of Structure      ) 

 و در غیر اینصورت اقدام به تغییر مقطع مورد نظر می زنیم. ،باشد مناسب 1عدد تنش های وارده بر تیر یا ستونی کمتر از  در صورتیکه*

ی و در نهایت، مجدداً سیستم را آنالیز و تحلیل اختصاصالمان یا المان های مورد نظر را  –*جهت تغییر مقطع مورد نظر ابتدا قفل سیستم را شکسته 

 می کنیم.

 (نمایش عددی تنش ها :11

 (      Design  Steel Frame Design  Display Design Info  OKالف: )   

 

درصد نباشد و الزم باشد تا تنش ها را به صورت موردی با تغییر مقاطع  0.9تا  0.7در این مرحله بسیار اتفاق می افتد که عدد تنش های محاسبه شده بین 

 کم و یا زیاد کنیم: بنابراین مسیر زیر را دنبال می کنیم.

 :تغییر مقطع(12

 (      Design  Steel Frame Design  Make Auto Select Section Null  OKب: )      : انتخاب کل سازه.: الف

 (      Select  Clear Selectionج: )   

 د: مقطع یا مقاطع مورد نظر را انتخاب می کنیم.

 (      Design  Steel Frame Design  Change Design Section  OK)   و: 

 سازه آنالیز و در نهایت طراحی مجدد می کنیم. هـ : مجدداً
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𝑭𝒊                         (نمایش نیروی زلزله در طبقات و قابها:13 = (𝑽 − 𝑭𝒕)
𝑾𝑳

∑ 𝑾 𝑳
 

 الف: طبقات.

 *   (Display  Show Loads  Joint/Point  OK       ) 

 می کنیم OKنیروی زلزله را انتخاب کرده و 

 

 

 

 الف: قابها.

1-    (Draw  Draw Section Cut       ) 

2-  (Display  Show Deformed Shape  Display Design Info  OK      ) 

 می کنیم. OKجهت مورد نظر زلزله را انتخاب و  -3

 

 می کنیم. انتها کلیکدر خطی افقی میان دو سقف مورد نظر ترسیم و  -4
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  : گزارش گیری از نرم افزار(14

   ( *File  Print Table  Summary Report  OK       ) 

 مربوط به مشخصات پروژه اضافه می کنیم. Wordنکته: از این خروجی کپی گرفته و به فایل 

 

********************************************************* 
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 --- 20تا  17ساعت:  --- 21/04/1394 --- یکشنبه :ششم *جلسه

 .کنترل دریفت*

 نکته: بهتر است عالوه بر محاسبه ی دستی برای باالبردن دقت کار وزن مصالح را از ایتبس استخراج کنیم.

 

 

 

 

𝚫𝐦 = 𝟎. 𝟕 𝑹 𝚫𝐰     − −       𝚫𝐰 = 𝐔𝐧 − 𝐔𝐧−𝟏        :بررسی وضعیت موجود* 

 

 0.02hدر نتیجه =  0.7sT<   و   025h0.در نتیجه =  T<0.7sاگر  : مجازبررسی وضعیت *

 

𝚫𝐦 تغییر مکان نسبی واقعی در طرح– 𝚫𝐰 تغییر مکان نسبی همان طبقه– U حرکت جانبی تغییر مکان– hارتفاع همان طبقه 
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𝒌𝒈   نکته: در هنگام محاسبه باید واحد را به* 𝒄𝒎⁄    .تبدیل کنیم 

1-    (Display  Show Table  Displacement  Data  Diaphragm CM Displacement      )   

 .را انتخاب می کنیمگفته شده در شکل های از منوهای باال سمت راست فقط نیرو-2

 

 

 

 

 

 طبقه پایین  Ux(max)طبقه باال و  Ux(max)در انتها از صفحه ی پایین -3

  دریفت مجازدریفت موجود و گذاری در روابط یرا انتخاب و با جا

 و مقایسه آنها باهم وضعیت را بررسی می کنیم. 

 (اگر موجود از مجاز کمتر باشد، مورد تایید است)

 

 نیز اعمال و محاسبات و مقایسه را کنترل می کنیم.   Uy(max)را برای  3مراحل -4

 

********************************************************* 
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  28   صفحه ---1394.... تیرماه بندرعباس –دانشکده فنی و حرفه ای سما  -----------------------------------------------------

  

 --- 20تا  17ساعت:  --- 23/04/1394 --- سه شنبه :هشتم *جلسه

 

  :واژگونی*کنترل 

 را دارد. Yو  Xنیروی زلزله تمایل به واژگون کردن سازه حول محورهای -

𝒕𝒐𝒏را به    Etabs *نکته: در هنگام محاسبه باید واحد 𝒎⁄    .تبدیل کنیم 

 

 

 

1-    (File  Print Table   Summary Report OK    ) .و جدول زیر را انتخاب می کنیم 

 

 (.را انتخاب می کنیم     بیشتر)     عدد      می کنیم. بالعکس اقدامو  هاYبه ستون  Mxبرای پیدا کردن 
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  29   صفحه ---1394.... تیرماه بندرعباس –دانشکده فنی و حرفه ای سما  -----------------------------------------------------

  

 بعنواننیز را  YCCMو  XCCMمسیر زیر را دنبال کرده و -2
𝑿
 (. انتخاب می کنیم را  همکف مربوط به طبقه )     عدد    انتخاب می کنیم.  ↔

 

3-   ( *File  Print Table  Summary Report  OK     )  

 ( را انتخاب می کنیم. Moyو  Moxاز فایل باز شده قسمت نشان داده شده در زیر را پیدا کرده و لنگرهای واژگونی) 
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  30   صفحه ---1394.... تیرماه بندرعباس –دانشکده فنی و حرفه ای سما  -----------------------------------------------------

  

 محاسبه و مقایسه می کنیم. Yو  Xدر نهایت با استفاده از اعداد استخراج شده در مراحل قبل، روابط زیر را در هر دو جهت -4

𝐌𝐎𝐱  لنگر واژگونی 

𝐌𝑹𝐱 = 𝑾 .
𝑿
وزن         𝐖     ---و---لنگر مقاوم    ↔

𝑿
 مرکز جرم                             ↔

 است. و پایدار بیشتر از لنگر واژگونی باشد، سازه مناسبدر جهت مورد نظر اگر لنگر مقاوم نکته: *

 

 می باشد اما در ویرایش چهارم بعنوان حداقل از این ضریب استفاده نمی شود. Fs=1.75 حداقل ویرایش سوم ضریب ایمنی 2800در آیین نامه 

 

********************************************************* 
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  31   صفحه ---1394.... تیرماه بندرعباس –دانشکده فنی و حرفه ای سما  -----------------------------------------------------

  

 --- 14تا  9ساعت:  --- 25/04/1394 --- پنجشنبه :نهم *جلسه

 ()گرفتن خروجی از ایتبس --منتقل کنیم؟  Safeرا به  شده ساخته Etabs*چگونه فایل 

 ، مسیر زیر را دنبال کرده و فایل را در مکان مورد نظر ذخیره می کنیم. Etabsکردن مدل در نرم افزار  Designو  Analyzeپس از  -1

   ( *File  Export  Save Story as Safe V8.0  OK       ) 

 از منوی سمت چپ گزینه ی وسط را فعال و سپس 

 می کنیم. Okرا انتخاب و  Baseاز کشویی باال سمت راست، 

 می کنیم. OKیروها را انتخاب کرده ، در نهایت کلیک و همه ی ن Select Casesبر روی 

 

 می کنیم. اجراو مراحل زیر را  فعالرا  Safeنرم افزار  -2

   ( *File  Import  Save v6.V7.F2K       ) 

 ( وارد کردن مشخصات مصالح:1

*    (Define  Slab Properties Modify       ) .و مشخصات مد نظر را طبق جدول زیر وارد می کنیم 
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  32   صفحه ---1394.... تیرماه بندرعباس –دانشکده فنی و حرفه ای سما  -----------------------------------------------------

  

 ( وارد کردن ضریب ارتجاعی خاک:2

𝒌𝒈و بر حسب  1.2تا  0.8بین توسط آزمایشگاه تععین گردیده که برای پروژه فعلی نکته: این ضریب  𝒄𝒎𝟑⁄ انتخاب شده است. 

   ( *Define  Soil Supports Add  Modify/Show Properties       و ).0.8عدد  = عدد دلخواه را وارد می کنیمE6𝒌𝒈 𝒎𝟑⁄  800000یا      

 

 :ترکیب بارهای کنترل فشار خاک( 3

 

   ( *Define  Load Combination  Add New Combo       )  و مشخصات مد نظر را همانند شکل تکمیل وOK .می کنیم 

 کنیم. نوع ترکیب بار زیر را بترتیب وارد می 5بصورت کلی 

 

 

1 –  UP1 = 1L + 1D 

2-   UP2 = 0.75L + 0.75D + 0.75EPX 

3- UP3 = 0.75L + 0.75D + 0.75ENX 

4-  UP4 = 0.75L + 0.75D + 0.75EPY 

5-  UP5 = 0.75L + 0.75D + 0.75ENY 
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  33   صفحه ---1394.... تیرماه بندرعباس –دانشکده فنی و حرفه ای سما  -----------------------------------------------------

  

 ( ترسیم پی:4

1-   ( *Draw  Draw Area Object         ) 

 ی پی را رسم و در انتها در وسط پی راست کلیک می کنیم. با استفاده از چپ کلیک محدوده-2

ر ب رصورت نیاز به تعیین بیس پلیت ها، ابتدا آیکون نشان داده شده در شکل را کلیک کرده و در نهایت ابعاد بیس پلیت را وارد می کنیم، حالنکته: د

 روی تمام ستون های پالن کلیک کرده تا بیس پلیت مورد نظر ترسیم شود.
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  34   صفحه ---1394.... تیرماه بندرعباس –دانشکده فنی و حرفه ای سما  -----------------------------------------------------

  

 ( رسم نوارهای طراحی:5

*    (View  Set X-strip Layer         ) روی آیکون نشان داده شده در شکل کلیک و نوارهای جهتX  نوارهای قرمز رنگرا رسم می کنیم( X) 

   ( *View  Set Y-strip Layer        روی آیکون نشان داده شده در شکل کلیک و نوارهای جهت  )Y  نوارهای قرمز رنگرا رسم می کنیم( Y) 

 

 عرض مناسب جهت ترسیم نوارها:-

       برای نوارهای کناری =
𝑳𝒏

𝟒
 

       برای نوارهای میانی =
𝑳𝒏

𝟐
 

 

-------------------- 

 *یک راه ساده برای ترسیم خطوط کمکی:

 زردرنگبا استفاده از آیکون ترسیم خط، یک خط -1

 شکل مقابل رسم می کنیم. Dتا  Aاز نقطه  راهنما

 خط رسم شده را با کلیک انتخاب می کنیم.-2

3-    (Edit  Replicate       .را انتخاب می کنیم ) 

  

 

 

 

 

 

 می کنیم. OKوارد کرده و  Yجهت  ( در 2-مربوط به عرض نوار را ) مثال:  درصفحه بازشده کناری عدد-4

 انجام داده و خطوط راهنما را کشیده تا در نهایت نوارهای طراحی رسم شوندمرحله ی چهار را برای هر دو جهت -5

 نکته: پس از رسم نوارهای قرمز، خطوط زردرنگ راهنما را باید پاک کنیم.

https://mcivil.ir/


دانشجو: حسن بهادری عظیم آبادی    ------------------استاد: مهندس سینا خوارزمی        آموزش نرم افزارهای مهندسی عمران 

 

  35   صفحه ---1394.... تیرماه بندرعباس –دانشکده فنی و حرفه ای سما  -----------------------------------------------------

  

 ( وارد کردن محیط برش منگنه ای:5

 

 ابتدا تمام ستون ها را انتخاب می کنیم.-1

2-   ( *Assign  Point Loads         ) طبق شکل اعداد را وارد کرده وOk .می کنیم 

 

 اختصاص مقطع پی:( 6

 با کلیک کردن در وسط محدوده ی پی آن را انتخاب می کنیم.-1

2-   ( *Assign  Slab Properties  Add New Property        طبق شکل اعداد را وارد کرده و  )Ok .می کنیم 
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  36   صفحه ---1394.... تیرماه بندرعباس –دانشکده فنی و حرفه ای سما  -----------------------------------------------------

  

 :ضریب ارتجاعی خاک( اختصاص 7

 

 با کلیک کردن در وسط محدوده ی پی آن را انتخاب می کنیم.-1

2-   ( *Assign  Soil Support  Soil1  OK         ) 

 می کنیم. Okد را وارد کرده و طبق شکل عد-3

 

 

 

 

 ( تنظیمات طراحی:8

 

1-   ( *Option  Preferences  OK  Design        ) 

 را انخاب و کلیک می کنیم. ACI 318-02آیین نامه -2

 

 

 

 

 

 :بارگذاری( 9

 ابتدا پی را انتخاب می کنیم. -1

2-   ( *Assign  Surface Loads  OK  Design   )   

  می کنیم. OKوارد کرده  350و بار زنده را   800بار مرده را  -3
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  37   صفحه ---1394.... تیرماه بندرعباس –دانشکده فنی و حرفه ای سما  -----------------------------------------------------

  

 ( تنظیمات آنالیز:10

1-   ( *Analyze  Set Option  Iterative For Uplift  OK   )   

 طبق شکل اطالعات را وارد می کنیم. -2

 

 

 (تحلیل سازه:11

   ( *Analyze  Run Analysis   )   

 

 (کنترل فشار خاک:12

𝒌𝒈واحد به تغییر ابتدا  -1 𝒄𝒎⁄  1.2تنش مجاز داده شده توسط آزمایشگاه مکانیک خاک )فرض اینکه جام می دهیم. را ان 𝒌𝒈 𝒄𝒎𝟐⁄  )باشد. می 

2-   ( *Display  Show Reaction Forces  Soil Pressure    ) 

  32صفحه  3طبق شکل بارهایی را که در بند -3

 می کنیم. OK( را انتخاب و  UP1)بعنوان مثال 

 

 (طراحی پی:13

   ( *Design  Start Design    ) 

 

 (نمایش برش پانچ:14

1-   ( *Design  Display Punching Shear Ratio   ) 

 قابل قبول می باشند، در غیر اینصورت یا باید ضخامت پی را افزایش داد،  1اعداد زیر -2

 استفاده کنیم. تقویتی یا در قسمت های ضعیف از میلگردهای برشی
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  38   صفحه ---1394.... تیرماه بندرعباس –دانشکده فنی و حرفه ای سما  -----------------------------------------------------

  

 (طراحی میلگردهای اصلی و تقویتی:15

1-   ( *Design  Display Slab Design Info   ) 

 را انجام داده و اعداد را وارد می کنیم.طبق شکل تنظیمات -2

 

 

********************************************************* 
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  39   صفحه ---1394.... تیرماه بندرعباس –دانشکده فنی و حرفه ای سما  -----------------------------------------------------

  

 --- 20تا  17ساعت:  --- 06/05/1394 --- سه شنبه :دهم *جلسه

 روش پرتال برای محاسبه ی نیروهای جانبی )زلزله( استفاده می شود.**
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  40   صفحه ---1394.... تیرماه بندرعباس –دانشکده فنی و حرفه ای سما  -----------------------------------------------------

  

 دهانه برای محاسبه ی بارهای ثقلی )مرده و زنده( استفاده می شود. 0.1روش **

 الف: بار مرده:
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  41   صفحه ---1394.... تیرماه بندرعباس –دانشکده فنی و حرفه ای سما  -----------------------------------------------------

  

 ب: بار زنده:
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  42   صفحه ---1394.... تیرماه بندرعباس –دانشکده فنی و حرفه ای سما  -----------------------------------------------------

  

 --- 12تا  9ساعت:  --- 08/05/1394 --- پنج شنبه :یازدهم *جلسه

 )طراحی سازه بتنی در ایتبس( 

 ساخت مقاطع برای سازه های بتنی:*

کرده و  Save asرا آن : نظر باینکه برای مدل سازی ساختمان بتنی از همان پالن ساختمان فلزی استفاده می کنیم، لذا کافیست الف

 برای مدل سازی بتنی به نام دیگری ذخیره کنیم.

 و ...(ون ها، تیرها، بادبندها : همه ی مقاطع فلزی )ستب

 را انتخاب و حذف می کنیم. 

 

 نی:( ساخت مقاطع بت1

( *Define  Frame Section Add Rectangular  Ok   ) 

 

 

 

 

 تعداد و شماره ی میلگردها( را ثبت می کنیم. مشخصات )ابعاد ستون،-1

 یعنی بتن را انتخاب می کنیم. CONCکلمه -2

 طول و عرض مقطع بتنی را مشخص می کنیم.-3

 

 

 کلیک می کنیم. Reinforcementو در انتها بر روی 
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  43   صفحه ---1394.... تیرماه بندرعباس –دانشکده فنی و حرفه ای سما  -----------------------------------------------------

  

 صفحه زیر باز می شود و تنظیمات الزم را انجام می دهیم.

 

 *مراحل باال را جهت مقاطع مورد نیاز دیگر برای ستون و همچنین تیرها نامگذاری و تعریف می کنیم.

  C50X50-12F25مثالً برای نامگذاری ستون ها ...... 

C  =Column     50     ستونx50   12       = ابعاد ستونF25  =12  25عدد میلگرد شماره 

  B50X50-12F20و برای نامگذاری تیر ها ...... 

B  =Beam          40تیرx40          12= ابعاد ستونF20  =12  20عدد میلگرد شماره 

  ( حذف پیش فرض مفصلی بودن:2

 آورده ایم باید گره های مفصلی را حذف کنیم )زیرا در مقاطع بتنی گره مفصلی وجود ندارد( Save asنکته: چون فایل مورد استفاده را از سازه فلزی 

 

 ابتدا همه ی ستونها و تیرها را انتخای می کنیم.-1

2-(Assign  Frame Line Frame Releases/Partial Fixity  Ok    ) 

 می کنیم. OKرا فعال و  No Releaseطبق شکل روبرو -3
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  44   صفحه ---1394.... تیرماه بندرعباس –دانشکده فنی و حرفه ای سما  -----------------------------------------------------

  

 : تکیه گاه تعریف( 3

 

1-(Select  By Story Level   Base  Ok    ) 

2-(Assign Joint/Point  Restraints/Supports     ) 

 می کنیم. OKطبق شکل تکیه گاه گیردار را انتخاب و -3

 

 ( تعریف آیین نامه:4

1-(Options  References   Concrete Frame Design  Ok    ) 

 

 

 :)کاهش سختی( هاضریب ترک خوردگی تیروارد کردن ( 5

 

 ابتدا تیرها را انتخاب می کنیم.-1

 

2-(Assign  Frame/Line   Frame Property Modifier   ) 
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  45   صفحه ---1394.... تیرماه بندرعباس –دانشکده فنی و حرفه ای سما  -----------------------------------------------------

  

 ( وارد کردن ضریب ترک خوردگی ستون ها )کاهش سختی(:6

 

 را انتخاب می کنیم. ستون هاابتدا -1

 

2-(Assign  Frame/Line   Frame Property Modifier  Ok    ) 

 

 

 ( رسم دیوارهای برشی:7

 دیوارهای برشی را رسم می کنیم.استفاده از دستور نشان داده شده  با*
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  46   صفحه ---1394.... تیرماه بندرعباس –دانشکده فنی و حرفه ای سما  -----------------------------------------------------

  

 ( مش کردن دیوارهای برشی:8

 

1-(Select  By Area   Wall  Ok    ) 

2-(Edit  Mesh Area  Ok    ) 

 طبق شکل اعداد مورد نظر را وارد می کنیم.-3

 

 زیر دیوار برشی: NONE( وارد کردن خط 9

 

1-(Select  By Story Level   Base  Ok    ) 

 روی آیکون ترسیم خط کلیک کرده و طبق شکل-2

   می کنیم.   NONEگزینه ی دوم را       

 را زیر دیوار برشی ها به رنگ سبز NONEدر نهایت خط -3

 ترسیم می کنیم.

 

 نقطه ای:( بارگذاری خطی، سطحی و 10

 

********************************************************* 
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 --- 12تا  9ساعت:  --- 09/05/1394 --- جمعه :دوازدهم *جلسه

 

 محاسبه ی وزن سرویس پله.-1

 

 بارگذاری سطحی.-2

 

 بارگذاری خطی.-3

 

 بارگذاری نقطه ای.-4

 

 

********************************************************* 
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 --- 20تا  17ساعت:  --- 10/05/1394 --- شنبه :سیزدهم *جلسه

 ( تعریف نواحی صلب انتهایی:1

 

1-(Select  All     ) 

 

2-َ(Assign  Frame Line  End (length) Offsets   Rigid Zone Factor     ) 

 

 تعریف دیوار برشی:( 2

1-(Define  Wall/Slab/Deck Section  Slab   Modify/Show Section     ) 

 اطالعات الزم را وارد می کنیم. روبرو طبق شکل-2

 وارد صفحه ی زیر شده و  کلیک، Set Modifiersدر انتها بر روی -3

 تنظیمات اعمال می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغییر است )برای  0.70تا  0.35*توضیح: سختی دیوار برشی بین 

 (0.7و ترک نخورده  0.35دیوارهای ترک خورده 
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  49   صفحه ---1394.... تیرماه بندرعباس –دانشکده فنی و حرفه ای سما  -----------------------------------------------------

  

 ( نامگذاری ستون های متصل به دیوار برشی:3

 ابتدا ستون های دوطرف دیوار برشی را انتخاب می کنیم.-1

2-َ(Assign  Frame/Line  Pier Label     ) 

 می کنیم. OKرا تایپ و  P1نام -3

 مراحل فوق را برای سایر دیوارهای برشی نیز انجام می دهیم.-4

 

 ( نامگذاری دیوار برشی:4

 ابتدا دیوار برشی را انتخاب می کنیم.-1

2-َ(Assign  Shell/Area  Pier Label     ) 

 می کنیم. OKو  نامگذاری P1 دیوار را همنام با ستون های مجاور یعنی نام-3

 مراحل فوق را برای سایر دیوارهای برشی نیز انجام می دهیم.-4

 )دیوار برشی(: Wall30( اختصاص 5

1-(Select  By Area Object  Wall    OK     ) 

2-(Assign  Shell Area  Wall/Slab/Deck Section    Wall30  OK     ) 

 :تنظیمات ظوابط لرزه ای( 6

 

1-(Define  Special Seismic Load Effect      ) 

 

2-(Do Not Include Seismic Design Data   OK      ) 
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  50   صفحه ---1394.... تیرماه بندرعباس –دانشکده فنی و حرفه ای سما  -----------------------------------------------------

  

 : P-Δ( اثر 7

1-(Analysis  Set Analysis  Include P-Delta  Set P-Delta Parameter  ) 

 

 اعداد مربوط به بار مرده و زنده را وارد می کنیم. روبرو طبق شکل-2

 

 آنالیز: (8

*( Analysis  Run Analysis   ) 

 

 :(متوسط)انتخاب قاب خمشی ( 9

 نکته: همیشه بعد از هربار آنالیز کردن باید این مرحله مجدداً انتخاب شود.

1-( Select  All    ) 

2-( Design  Concrete Frame Design  View Revise Overwrite   ) 

 ( انتخاب می کنیم. Sway Intermediate –طبق شکل نوع قاب را )خمشی متوسط -3
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 ( دیزاین )طراحی(:10

*( Design  Concrete Frame Design  Start Design/Check…   ) 

 ( نمایش نسبت تنش های ستون ها:11

𝒌𝒈واحد را به -1 𝒎𝒎⁄ .تبدیل می کنیم 

2-( Design  Concrete Frame Design  Display Design Info   ) 

 

 بیشتر باشند. 1نکته: در اسکلت بتنی تنش ها نباید از 

 

********************************************************* 
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 --- 15تا  12ساعت:  --- 29/05/1394 --- پنجشنبه :چهاردهم *جلسه

𝛒کنترل    ( 1 =
𝑨𝒔

𝒃.𝒅
 : 

 درصد مناسب است  6تا  1*این نسبت بین 

 درصد باشد. 3تا  1بهتر است این بازه بین عنوان توصیه باما در 

*( Design Concrete  Display Design Info  Rebar Percentage   ) 

 می کنیم. )این نسبت فقط برای ستون ها نمایش داده می شود(. OKرا انتخاب و  Rebar Percentageطبق شکل روبرو -2

 دیوار برشی:مقطع ( طراحی 2

 طراحی دیوار برشی باید بعد از دیزاین و تحلیل انجام شود.)یعنی نرم افزار باید قفل شده باشد(.نکته: 

1-( Design  Shear Wall Design  Define Pier Section for checking   Add New Pier Section ) 

 نامی را برای دیوار برشی انتخاب و در نهایت روی طبق شکل زیر  -2

 کلیک می کنیم تا صفحه ی ترسیم دیوار مانند شکل  Section Designerروی 

 باز شود.

 صفحه ی شطرنجی جهت ترسیم مقطع دیوار برشی فعال می گردد.-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1شکل   

2شکل   

3شکل   
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  53   صفحه ---1394.... تیرماه بندرعباس –دانشکده فنی و حرفه ای سما  -----------------------------------------------------

  

 دیوار برشی را با استفاده از ابزار موجود در صفحه ترسیم می کنیم.-4

 

5-( Draw  Draw Structural Shape  I/Wide Flange  ) .تا شکل روبرو ترسیم شود 

 روی شکل رسم شده راست کلیک کرده و طبق شکل زیر اعداد مورد نظر را وارد می کنیم.-6
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  54   صفحه ---1394.... تیرماه بندرعباس –دانشکده فنی و حرفه ای سما  -----------------------------------------------------

  

 کردن، دیوار برشی شما به صورت شکل زیر ترسیم می شود. OKو  6پس از وارد کردن اعداد در مرحله -7

 

 

 میلگردهای دیوار برشی:رسم -8

 

 و در نهایت روی صفحه کلیک می کنیم. (  Draw  Draw Reinforcement Shape  Rectangular Pattern الف: )

 

 ب: روی شکل ترسیم شده راست کلیک کرده و مشخصات مورد نیاز را در جدول زیر وارد می کنیم.
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 راست کلیک کرده و نمره مورد نظرمان را وارد می کنیم.تغییر شماره میلگردها: روی میلگرد مورد نظر -9

 *در نهایت دیوار برشی بصورت زیر ترسیم می گردد.

 

 ( اختصاص مقطع دیوار برشی:3

  (  Select  By Area Object  Wall )الف: 

 (  Design  Shear Wall Design  Assign Pier Section For Checking  General Pier Section )ب: 

 

 

 می کنیم. OK در انتها انتخاب و جدول طبق شکل دیوار طراحی شده را در دوطرف
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 ( دیزاین دیوار برشی:4

* ( Design  Shear Wall Design  Start Design  ) 

 

 :بررسی نسبت تنش های دیوار برشی ( 5

 را بررسی می کنیم.*روی دیوار برشی را راست کلیک کرده و نسبت تنش ها 

 کمتر باشد. 1نکته: بسته به نظر طراح نسبت تنش دیوار برشی تثبیت می شود که باید مقدار آن از 

 می باشد. برای این پروژه مناسب 0.7 تا 0.5نسبت تنش بین 

 

 

********************************************************* 
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 --- 21تا  18ساعت:  --- 01/06/1394 --- شنبهیک :پانزدهم *جلسه

 نیروی زلزله توسط قاب در جهت دیوار برشی: % 25تحمل  (1

 نیروی زلزله را تحمل کند. % 25 ،در سمتی که دیوار برشی وجود داردو قاب خمشی باید بتواند به تنهایی طبق آیین نامه نکته: 

 می گیریم. Save Asالف: از فایل تمام شده اصلی 

 فایل جدید را اجرا و از حالت قفل خارج می کنیم.ب: 

 تقسیم کرده و ضریب زلزله ی جدید را دوباره بصورت زیر تعریف می کنیم. 4ج: عدد ضریب زلزله ی وارد شده در جهت دیوار برشی را بر 

   (Define  Static Load Case  Modify Lateral Load       ) 

 

 ( سختی دیوار برشی:2

 را انتخاب می کنیم. وارهاالف: دی

 ( OK Assign  Shell Area  Shell Stiffness Modifier )  ب: 

 ج: همه ی اعداد صفحه ی بازشده را برابر صفر قرار می دهیم.

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************* 
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  58   صفحه ---1394.... تیرماه بندرعباس –دانشکده فنی و حرفه ای سما  -----------------------------------------------------

  

 --- 21تا  19ساعت:  --- 02/06/1394 --- شنبهدو :شانزدهم *جلسه

 بتن.پروژه ی نکته ی مهم در سیف 

 نامگذاری ستون ها:( 1

 ستون ها را با ابعاد موجود رسم می کنیم. -1

 همه ی ستون ها را انتخاب می کنیم. -2

3-   (OK Define  Slab Properties  Add New  ) 

 و مشخصات الزم را زبق شکل روبرو وارد می کنیم. 

 برابر موجود در نظر گرفت. 5نکته: ضخامت ستون را بر اساس آیین نامه باید 

 

 ( اختصاص ستون های نامگذاری شده:2

 همه ی ستون ها را انتخاب می کنیم. -1

2-   (OK Assign  Slab Properties  Column  ) 

 

 

********************************************************* 
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  59   صفحه ---1394.... تیرماه بندرعباس –دانشکده فنی و حرفه ای سما  -----------------------------------------------------

  

)مدرس محترم( کمال سپاس و امتنان را سینا خوارزمی در آخر بر خود واجب دانسته تا خالصانه و از صمیم قلب از آقای مهندس -*    

داشته باشم زیرا با سعه ی صدر و امانتداری کامل، تمام اطالعات مورد نیاز جهت آموزش مطالب فوق برای ارائه ی یک پروژه ی دانشجویی 

 در اختیار ما قرار دادند. کامل و جامع را

 

)مدیر گروه عمران( که با ترغیب و تشویق دانشجویان به سمت یادگیری نرم افزارهای مرتبط با امیر اصالح تشکر از آقای مهندس -*    

 رشته ی تحصیلی، لطفی فراموش نشدنی را به ما اهدا نمودند.

 

 بابت در اختیار گذاشتن کالسدکتر فرزاد حسین زاده ا بندرعباس آقای تشکر از معاونت آموزشی دانشکده فنی و حرفه ای سم-*    

 درسی.

 

تمامی مندرجات این جزوه را بر اساس برداشت شخصی خود از مطالب گفته شده در کالس ویرایش کرده ام. لذا در صورت وجود -    

هر گونه ایراد، مشکل، غلط امالیی و یا هر نقص دیگر به اینجانب مرتبط می باشد و بسیار خوشحال خواهم بود اگر جهت بهبود و اصالح 

 ات خودتان را از طریق آدرس های داده شده در زیر ارسال بفرمایید.مطالب، نظرات و انتقاد

 

   E-mail: hbaa73@gmail.com    -----    Website: hassan-bahadori.blog.ir . 

 

صورت باز تمامی دانشجویان رشته ی مهندسی عمران تقاضا دارم پروژه های فوالد و بتن را خودشان شخصاً و یک خواهش دوستانه: -*    

ا هانفرادی انجام بدهند، تا عصاره این دوره ی تحصیلی چهارساله را با لذت و با فهم و درایت بچشند. باور کنید با فراگیری این نرم افزار

 )چه بصورت شرکت در دوره های آموزشی، چه به روش های دیگر( دریچه و دنیای جدیدی را پیش روی خود باز خواهید کرد.

 

 1394ماه مرداد –هادری حسن ب –با تشکر 
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https://mcivil.ir/

