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هثحث ضطن همشسات  2-1-8-1-7-6تا تشسسی ضَاتظ هٌظوی ساختواى دس استفاع آى تش اساس تٌذ : همذهِ 

اص ایي هدوَػِ ضَاتظ لثل اص عشاحی کاهل ساختواى ( ج)ٍ  (ب)ّای ضَین کِ کٌتشل لسوتهلی هتَخِ هی

اها ایي دٍ لسوت ایي تٌذ . غیش هوکي  ٍ اص عشفی کٌتشل ایي دٍ هَسد تِ سٍش دستی ًیض تمشیثا غیش هوکي است 

: اص هثحث ضطن تِ لشاس صیش ّستٌذ

دسصذ  80ٍ یا کوتش اص دسصذ سختی خاًثی عثمِ سٍی خَد  70ای کوتش اص سختی خاًثی دس ّیچ عثمِ( ب -1

ای کِ سختی خاًثی آى کوتش اص هحذٍدُ ػٌَاى ضذُ دس ایي تٌذ عثمِ. هتَسظ سختی سِ عثمِ سٍی خَد ًثاضذ 

. ضَد ًاهیذُ هی عثمِ ًشمپزیش تلمی ضذُ ٍ تاضذ ، اًؼغاف

هماٍهت ّش عثمِ . دسصذ هماٍهت خاًثی عثمِ سٍی خَد ًثاضذ  80ای کوتش اص هماٍهت خاًثی ّیچ عثمِ( ج -2

. ًوایٌذ تشاتش تا هدوَع هماٍهت خاًثی کلیِ اخضای هماٍهی است کِ تشش عثمِ سا دس خْت هَسد ًظش تحول هی

 عثمِ ضؼیفای کِ هماٍهت خاًثی آى کوتش اص حذٍد ػٌَاى ضذُ دس ایي تٌذ تاضذ ، ضؼیف تلمی ضذُ ٍ عثمِ

. ضَد ًاهیذُ هی

، سٍش تؼییي سختی ٍ هماٍهت خاًثی دس  ETABSستفادُ اص ًشم افضاس دس ایي ًَضتاس سؼی ضذُ است کِ تا ا

عثمات ساصُ ساختواى ضشح دادُ ضَد تا تِ تثغ آى اهکاى تشسسی ضشایظ عثمات ًشم ٍ ضؼیف دس ساصُ ساختواى 

. هیسش ضَد 

ُ ّویي دلیل داسد ٍ ب ETABSفشض ضذُ است کِ خَاًٌذُ ایي ًَضتاس آضٌایی کافی تا دستَسات ًشم افضاس : تَخِ 

. ضَد اص رکش خضئیات دستَسات ایي ًشم افضاس دس ایٌدا خَدداسی هی
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( عثمِ ًشم)  ETABSهثحث ضطن تا استفادُ اص ًشم افضاس  2-1-8-1-7-6اص تٌذ ( ب)کٌتشل لسوت  

 : ETABSتؼییي سختی خاًثی عثمات دس ًشم افضاس  

. تاالتش است ٍ اساسا ًیاصی تِ ایي کٌتشل ًیست  تش تیطتش اص عثماتدس اکثشیت هَاسد سختی عثمات پاییي

: تشخی هَاسد استثٌایی کِ هوکي است تاػث ایداد عثمِ ًشم ضَد تِ ضشح صیش است 

استفاع عثمِ یا عثمات پاییي تیطتش اص عثمات تاالیی ) اختالف صیاد تیي استفاع عثمات پاییي ٍ تاال  -

آیذ کِ عثمات پاییي تِ ػلت کاستشی تداسی پیص هیتِ عَس هثال ایي هسالِ ٍلتی ( . ساختواى تاضذ 

 .استفاع تیطتشی داضتِ تاضٌذ 

دس عثمات پاییي ( ّای خوطی فَالدی یا تتٌی تِ عَس خاظ لاب) ای ًشم ّای ساصُاستفادُ اص سیستن -

 .دس عثمات تاالتش ( تِ عَس خاظ تادتٌذ یا دیَاس تشضی ) ای سخت ّای ساصٍُ سیستن

ًیاص تِ کٌتشل ایي تٌذ ٍخَد داضتِ تاضذ ، همذاس سختی ّش یک اص عثمات دس ًشم افضاس تِ ضکل اگش دس ساصُ 

: صیش لاتل هحاسثِ است 

ضَد ، یؼٌی تشای کلیِ هشاحل صیش تؼذ اص تحلیل ٍ عشاحی کاهل ساختواى دس ًشم افضاس اًدام هی: تَخِ 

. ای ًْایی ضذُ تاضٌذ ل ساصُتایست کلیِ اتؼاد هماعغ تِ کاس سفتِ دس هذتؼییي سختی هی

 Save Asتِ لسوت  Fileتشای ایي کاس اص عشیك هٌَی . کٌین ای سا تِ اسن خذیذی رخیشُ هیهذل ساصُ -1

 .گیشین تا ایي کاس دس ٍالغ اص هذل کپی هی. کٌین هشاخؼِ کشدُ ٍ هذل سا تِ ًام خذیذی رخیشُ هی
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 هشدُای ٍ هثال اص ًَع تاس ًَع تاس سا غیش لشصُ.  کٌینیک حالت تاس خذیذ سا دس ًشم افضاس تؼشیف هی -2

 تِ گستشدُ صَست تِ یا ٍ کٌین اػوال خشم هشکض ًضدیک ایًمغِ تِ تَاًینهی سا تاس ایي . کٌینهی هؼشفی

 آى دس سا عثمِ سختی خَاّینهی کِ است خْتی اهتذاد تش ػوَد کِ عثمِ هحیغی تیشّای عشیك اص عثمِ

.  کٌین اػوال ّاستَى اًتْایی ًماط تِ ایًمغِ تاسّای صَست تِ یا ٍ کٌین اػوال  ، کٌین هحاسثِ خْت

 یا ٍ عثمِ خشم هشکض سٍی تش تاسّا ایي تشآیٌذ اهتذاد کِ تاضذ ایگًَِ تِ تایذ تاس اػوال حال ّش تِ

 . گیشد لشاس آى ًضدیک

 Assign / Joint /Point/Restraints(Supports) گضیٌِ عشیك اص سا ًظش هَسد عثمِ ّایستَى پاییي ًماط -3

 , Translation X ,Translation Y ساستاّای دس سا ًماط ایي حشکت کِ است کافی ایٌدا دس.  کٌینهی همیذ

Translation Z تثٌذین . 

 دس آى خشم هشکض هحل سد ٍ ًظش هَسد عثمِ دس سا ساصُ خاًثی ضکل تغییش همذاس ٍ کٌینهی آًالیض سا هذل -4

 . کٌینهی استخشاج  ضذُ تؼشیف تاس حالت

 دس.  تَد خَاّذ عثمِ آى سختی ، عثمِ خاًثی ضکل تغییش تِ عثمِ تِ ضذُ ٍاسد تاس همذاس تمسین حاصل -5

 . تاضین داضتِ دلت افضاس ًشم دس خاسی ٍاحذّای تِ است الصم هشحلِ ایي

 . کٌین هحاسثِ تاال دس ضذُ گفتِ سٍش تِ اصلی خْت دٍ ّش تشای تایذ سا سختی ایي -6

 تٌذ ایي ضشایظ تشسسی اهکاى ، آٍسدین تذست ساصُ اصلی خْت دٍ دس سا عثمات سختی همادیش ایٌکِ اص تؼذ

 ًاهٌظن استفاع دس ساصُ ، کشد ءاسضا سا ًشم عثمِ ضشایظ ساصُ اص ایعثمِ اگش.  ضَدهی فشاّن ضطن هثحث اص

 دسهثحث هٌذسج ضشایظ عثك تش سا ساصُ هذلساصی ٍ کشدُ هشاخؼِ اصلی فایل تِ تایستهی ٍ  تَد خَاّذ
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 دٍتاسُ سا ساصُ عشاحی ٍ آًالیض هشاحل کلیِ ٍ کشد اصالح ًاهٌظن ّایساصُ دستاسُ دیگش هثاحث ٍ ضطن

 . کشد تکشاس

 (ضؼیف عثمِ)  ETABS افضاس ًشم اص استفادُ تا ضطن هثحث 2-1-8-1-7-6 تٌذ اص( ج) لسوت کٌتشل 

 ساختواى عثمات خاًثی هماٍهت تؼییي

 صَست تِ یا ٍ دّذًوی سخ ّیچَلت تمشیثا کِ است یهَاسد اص ، ًشم عثمِ ضشایظ هاًٌذ ّن ضؼیف عثمِ ضشایظ

-سیستن اص(  است تیطتش ًیض صلضلِ ًیشٍی کِ)  تشپاییي عثمات دس کِ است آى تٌذ ایي الصهِ.  افتذهی اتفاق ًادس

 ّایدیَاس ضخاهت یا عَل کاّص ًظیش هَاسدی.  ضَد استفادُ تشیضؼیف یا ( تؼذاد ًظش اص)  کوتش هماٍم ّای

 ضذُ تادتٌذی ّایدّاًِ تؼذاد یا ٍ تادتٌذّا سایض کاّص ، تاالتش عثمات تا همایسِ دس تشپاییي عثمات دس تشضی

 هسالِ ایي تاػث است هوکي کِ است هَاسدی اص تشپاییي عثمات دس ّاستَى اتؼاد کاّص ، تشپاییي عثمات دس

 اص استفادُ تِ هدثَس ساصُ خاًثی ضکل تغییش کٌتشل خْت تاالتش عثمات دس است هوکي استثٌایی هَاسد دس.  ضًَذ

 ایي دس اگش . گشدد تشسسی تایذ تٌذ ایي ضشایظ حالت آى دس کِ ضَین تشپاییي عثمات تِ ًسثت تشیلَی ػٌاصش

 یک ّش تشای عثمِ ّش دس سا هماٍهت ایي تایستهی ، تاضین داضتِ عثمِ خاًثی هماٍهت هحاسثِ تِ ًیاصی ضشایظ

 حل ساُ یک ػٌَاى تِ خْت دٍ اص یک ّش دس هماٍهت هحاسثِ تشای. ًوایین هحاسثِ X ٍ Y اصلی خْت دٍ اص

 : کٌینهی ػول صیش ضشح تِ تمشیثی
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 : کٌینهی ػول صیش صَست تِ اصلی فایل دس اػضا هماعغ ضذى ًْایی اص تؼذ

 Save As لسوت تِ File هٌَی عشیك اص کاس ایي تشای.  کٌینهی رخیشُ خذیذی اسن تِ سا ایساصُ هذل -1

 الثتِ.  گیشینهی کپی هذل اص ٍالغ دس کاس ایي تا.  کٌینهی رخیشُ خذیذی ًام تِ سا هذل ٍ کشدُ هشاخؼِ

 . تاضذ هشحلِ ایي اًدام تِ ًیاص کِایي تذٍى داد اًدام سا صیش هشاحل ًیض اصلی فایل ّواى دس تَاىهی

 تِ سا(  هتؼاهذ خْت دسصذ 30 تا خْت آى صلضلِ تاسّای دسصذ 100 ضاهل)  خْت آى تاسّای تشکیة -2

 فایل دس اػضا هماعغ دس تغییش تذٍى تاسّا تشکیة آى اثش دس ٍ گشفتِ ًظش دس عشاحی تاس تشکیة ػٌَاى

 . کٌینهی هطاّذُ سا ًتایح ٍ کشدُ Design سا ساصُ ، ضذُ ًْایی

 تحشاًی تاس تشکیة تحت سا آًْا تَسظ ضذُ تحول تشضی ًیشٍی همذاس تشضی دیَاسّای ٍ ستًَْا تشای -3

.  کٌینهی تمسین ًظش هَسد ػضَ دس تٌص ًسثت تش سا آهذُ تذست همذاس ٍ کٌینهی اص ًشم افضاس استخشاج

 دیذى تشای تَاًیذهی کِ است استخشاج لاتل ETABS افضاس ًشم ّواى اص ًیض ّاستَى تشای تٌص ًسثت

 تشای اها هطاتِ عَس تِ سا هسالِ ایي تادتٌذّا تشای.  ًواییذ هشاخؼِ دیگش هشاخغ تِ آى استخشاج ًحَُ

 . دّینهی اًدام ، است سسیذُ تادتٌذ تِ کِ ًیشٍّایی افمی هَلفِ

 هماٍهت تشاتش آهذُ دست تِ همذاس.  کٌینهی خثشی خوغ ّن تا سا لثل هشحلِ اص آهذُ دست تِ همادیش -4

 . تَد خَاّذ عثمِ خاًثی

 اهکاى ، آٍسدین تذست ساصُ اصلی خْت دٍ دس سا عثمات خاًثی هماٍهت همادیش ایٌکِ اص تؼذ ًیض ایٌدا دس

 ءاسضا سا ضؼیف عثمِ ضشایظ ساصُ اص ایعثمِ اگش.  ضَدهی فشاّن ضطن هثحث اص تٌذ ایي ضشایظ تشسسی

 تش سا ساصُ هذلساصی ٍ کشدُ هشاخؼِ اصلی فایل تِ تایستهی ٍ  تَد خَاّذ ًاهٌظن استفاع دس ساصُ ، کشد
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 آًالیض هشاحل کلیِ ٍ کشد اصالح ًاهٌظن ّایساصُ دستاسُ دیگش هثاحث ٍ ضطن دسهثحث هٌذسج ضشایظ عثك

 . کشد تکشاس دٍتاسُ سا ساصُ عشاحی ٍ

 تْوٌی ّادی
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