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 هدف 1

کوچک در یک ساختمان ، تحلیل و طراحی بارگذاری،  سازی مدل، ارائه مباحث اولیه مربوط به جزوه ی آموزشیهدف اصلی در این 

در این جزوه یک ساختمان این مدرک شرح سامانه وار برخورد با مدلسازی یک سازه است.  ترین دغدغه مهم. می باشد Etabsبرنامه 

از سعی شده است در خالل مسئله نکات مهم نیز آورده شود.  مرتبط با آن ارائه شده است و  مسایلسه طبقه ی بتنی مدلسازی و 

نمودند برای ارتقا واصالح به نگارنده این مجموعه اطالع که مسئله و یا نکته ای در آن مشاهده  تیرخواننده تقاضا می شود درصو

 دهند.

 مقدمه 2

 کلی برای طراحی یک سازه مراحل زیر دنبال می شود: ربطو

 بر اساس نقشه های معماری و مالحظات سازه ای ای سازهتعیین پیکر بندی و سیستم  -1

 تعیین و محاسبه ی بارهای وارده )بارگذاری( -2

 ....ها، گیرداری ها، وابستگی ها ورو اختصاص ویژگی ها از جمله مقاطع، با سازه ای هندسی تهیه مدل -3

 انجام تحلیل و تهیه خروجی های الزم شامل نیروهای داخلی، تغییر شکل ها و .. -4

 طراحی سازه -5

 فرضیات مسئله داده می شود و مراحل بعدی آن با توضیح بیشتر ارائه می گردد. عنوان بهدر این مثال بخش اول و دوم 

 شرح مسئله  3

اطالعات کلی از پالن معماری این ساختمان در شکل زیر طبقه ی بتن آرمه می باشد.  سهشامل یک ساختمان مورد نظر  ی مسئله

 شده است.در پیوست نیز فایل معماری این مجموعه ارائه  .نمایش داده شده است
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 پالن معماری طبقه اول -1-3  شکل

 

 دوم پالن معماری طبقه -2-3  شکل
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 سوم پالن معماری طبقه -3-3  شکل

 

 بام پالن معماری طبقه -4-3  شکل
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 نمای ساختمان -5-3  شکل

 

 نمای ساختمان -6-3  شکل
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 نمای ساختمان -7-3  شکل

saze118.com

saze118.co
cm



8 | P a g e  
 

 

 نمای ساختمان -8-3  شکل

 

 برش معماری ساختمان -9-3  شکل
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 برش معماری ساختمان -10-3  شکل

 :  ساختمان در برنامهمدلسازی  4

به  -شد انتخابهای مورد نظر  بعد از اینکه سیستم  و نوع المان - ریاضی یک سازه بایستی مراحل زیر رابرای تهیه مدل 

 :ه شودترتیب انجام داد

 (Grid Line)باز نمودن برنامه و انجام دادن تنظیمات اولیه شامل واحد ها و شبکه بندی  (1

 مصالحتعریف مشخصات مکانیکی  (2

 تعریف مشخصات هندسی شامل مقاطع تیر و ستون (3

 ها ،کف ها و دیوارهای سازه ای  م المان ها شامل تیرها، ستونترسی (4

 مشخصات هندسی مقاطع به المان های ترسیم شده (Assign)اختصاص  (5

 (Diaphragm)اختصاص تکیه گاه ها و قیود وابستگی  (6

 امل بار مرده، زنده، بار زلزله جهت عرضی و طولیش (Static Load Cases)تعریف منابع اولیه بار  (7

 به المانهای سازه ای اختصاص بارها (8
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 تعریف ترکیبات بارگذاری (9

 انجام تحلیلتنظیمات تحلیل ها و  (10

 مشاهده ی نتایج و گرفتن خروجی ها (11

 طراحی سازه (12

 

 باز نمودن و اجرای برنامه:  نحوه ی  4-1

 می باشد. نمای اولیه برنامه به شکل زیرپس از باز کردن  

 
 کلیک نمایید. okروی گزینه 

  حد با واحد بارگذاریاین وا جهت سهولت بهتر است باید توجه شود که ابتدا واحد نرم افزار را به واحد دلخواه تغییر دهید.

 .می باشد KN-mبهترین آن  کهیکسان باشد  مد نظر

saze118.com

saze118.co
cm



11 | P a g e  
 

 
زده که پس از اجرای این دستور پنجره شکل زیر  را ( Cntrl + N)یارا اجرا نمودهNew Modelدستور Fileاز منوی 

 ظاهرمیشود

 
 و پنجره زیر نمایان می شود:
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  .کنیم های برنامه مدل سازی را شروع می فرض را نتخاب نموده و با پیشNoدر شکل موردنظر گزینه

 

 تراز ها: تنظیم محورها و 4-2

داده شود که در آن اطالعات هندسی سازه را به آن اختصاص  پنجره ای به شکل زیر باز می،  گرددبعد از اینکه گزینه قبل انتخاب 

 .می شود

ورود اطالعات هندسی ساختمان می باشد. برای این کار نیازمند تعریف سازی،  اولین اقدام برای مدل Etabsدر برنامه تحیلی نکات: 

دستگاه مختصات می باشد. در پنجره زیر کلیات هندسه ساختمان شامل محورهای طولی ، عرضی و همچنین داده های مربوط یک 

 به تعداد و ارتفاع طبقات وارد می شود. در روند زیر این مراحل پی گیری می شود.

 

 edb انتخاب یک فایل
 edbانتخاب فایل های پیش فرض با پسوند 
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 را وارد کنید. )گرید الین( Xبا توجه به پالن تعداد محوردر راستای  Grid dimensions  ,Number Lines X directionدر قسمت 

Number Lines Y direction  با توجه به پالن تعداد محوردر راستایY   )را وارد کنید. )گرید الین 

دهیم   اگر فاصله محور ها از هم یکسان باشد , به آن مقدار می Spacing in X direction , Spacing in Y Directionدر قسمت 

 را انتخاب کنید. Edit Gridبزنید و  Custom Gird Spacing    در غیر این صورت روی

 .داده می شود در این قسمت فاصله ها را باتوجه به پالن به آن اختصاص

نابعاد ساختمان در پال  ابعاد ساختمان در ارتفاع 

گزینه های سیستم 

ایسازه   
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 بزنید.  Okسپس روی گزینه 

نکته : قسمت فوقانی پنجره برای وارد کردن اطالعات تیپ مثل ارتفاع طبقه، دهانه و .. می باشد. زمانیکه نیاز به ورود اطالعات غیر 

 همسان می باشد، از گزینه های پایین استفاده می گردد.

ترتیب قرار گرفتن آنها به  اینکه نام معرفی کرد  و Yو  Xمیتوان برای گرید الین ها   ,Grid Lablesدر قسمت در پنجره ی باز شده 

 چه گونه باشد.

با نقشه های معماری مطابقت داشته   ETABS: همواره باید توجه داشت که بهتر است محورهای تعریف شده در نرم افزار نکته

 را فعال کرده و ویرایش الزم را انجام دهیم.  Gird labelsباشد.بنابراین در صورت مغایرت با پیش فرض برنامه می توان گزینه 

 که در تصویر زیر این مورد نشان داده شده است. 

 

 

 Xفاصله محور ها در راستا 

 فاصله محور ها در راستا

Y 

گزینه نحوه وارد 

کردن اطالعات محور 

ها ) براساس 

مختصات یا فاصله 

 (نسبی از یکدیگر

saze118.com

saze118.co
cm



15 | P a g e  
 

 
 ,3تعداد طبقات را  Story dimension  ,Number Of Storiesدر قسمت 

 را وارد کنید. 8/3ارتفاع اولین طبقه  Bottem Story   و  40/3ارتفاع تیپ طبقات Typical Storyدر قسمت 

 را بزنید. Edit Story Dataرا فعال کرده و  Custom Story Dataگزینه برای تنظیم ارتفاع طبقات و نام گذاری آن ها 

سانتی متر است تراز سازه ای همیشه پایین تر از تراز معماری است و  60تا  40در پروژه ها به دلیل کف سازی روی پی که معموال 

 وارد کنید. -5/0 را  تراز روی فونداسیون Baseدر قسمت به همین دلیل 

و سایر طبقات مشابه را شبیه به  ظر گرفتدر ن (Masterطبقه ی اصلی )توان یک طبقه را به عنوان  می  Master storyدر قسمت

می تواند کمک  طبقات مشابه سازی این قابلیت در انتخاب های طبقات مشابه و انجام عملیات مدل .معرفی کرد  (Similar)آن 

 . تبدیل میکنیم Noرا به   Yesو قسمت  نیستنیازی به این کار  مثالدر  باشد.

Similar to می باشند را  به یک طبقه مشابه کرد.  : در اینجا می توان طبقاتی که از نظر عملکرد شبیه هم 
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 را انتخاب کنید. Okگزینه 

saze118.com

saze118.co
cm



17 | P a g e  
 

 
 نکته: سایر گزینه های این پنجره به شرح زیر می باشد:

  Steel Deckشود ستفاده میاگزینه  از اینکامپوزیت  تعریف سقفهای برای. 

 .است کمربند خرپاییمربوط به سیستم سازه ای   Staggered Trussسیستم سازه ای  

Flat Slab  است. دال تختبرای 

Flat Slab with Perimeter Beams پیرامونی.در این حالت ستونهای پیرامونی توسط تیرهایی بهقابهای خمشی دال تخت با 

 .هم متصل میشوند

Waffle Slabدالها هستند دال مجوف. دالهای مجوف نوعی از اجرای. 

Two Way or Ribbed Slab برای تعریف دالهای دوطرفه. 

Grid Only:خواهیم از است، مربوط به حالتی است که نمی فعالفرض برنامه نیز روی همین گزینه  این گزینه که حالت پیش 

 .نماید فرض برنامه استفاده نماییم و فقط گریدهای پالنی و ارتفاعی را ایجاد می های پیش سقف
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در این مرحله برنامه از شما محل ذخیره شدن فایل و  .انتخاب کنیدبرنامه را   Saveگزینه  و را انتخاب کنید  Okمجدد گزینه 

و یک نام  )توصیه می شود یک پوشه جداگانه ایجاد کنید(خواستار است. لطفا محل ذخیره سازی را انتخاب کردههمچنین نام فایل را 

 التین برای مدل خود انتخاب کنید.

 نمایید. saveتوصیه می شود در این مرحله فایل را یا نامی دلخواه نکته:

انجام می شود. البته در  edbن ذخیره شود. ذخیره سازی برنامه با پسوند آخرین تغییرات آنکته : توصیه می شود در هر مرحله فایل و 

ساخته می شود که حاوی اطالعات مدل در یک فایل متنی است و می توان در  ET$با پسوند  با پسوند کنار این فایل، فایلی دیگر 

  نمود.  importفایل اصلی  یصورت نیاز این فایل رابجا

 عبارت اند از : ETABSدو نوع از پسوند فایل های موجود در نکته :

EDB  مخفف (ETABS DATA BASE این فایل رااز طریق دستور :)OPEN  واقع در منویFile  را می توان بازخوانی کردبه شرط این

 که ورژن نرم افزار از ورژن نرم افزاری که مدل شده باالتر یا مساوی باشد.

$ET در اصل یک فایل متنی است که از طریق آن کلیه اطالعات مدل قابل بازیابی است. به کمک این فایل می توان با استفاده :

را     Text file ETABS .e2k هگزین Fileدر منوی  Importباز کرد. برای استفاده از این فایل باید از طریق دستور از نرم افزار را 

 کرد.  Importمدل مربوطه را  ET$انتخاب کرده و فایل 

 .هر می گردندوط برای راهنمایی بر روی صفحه ظااین خطپس از تنظیم محورها، 
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 مصالح:مشخصات مکانیک تعریف  4-3

 استفاده میکنیم. Define  ,Material Propertiesمصالح از منوی مشخصات برای تعریف 

 
پنجره ی زیر مشاهده خواهد شد و اطالعات مربوط به مصالح را  بزنید. Modify Show Materialکلیک کنید و روی  Concروی  

 هدف طراحی تکمیل / اصالح نمایید.مطابق با 

 Add Newدر این مرحله گزینه های پیش فرض برنامه اصالح می گردند، در صورت نیاز می توان مصالح جدید را با انتخاب 

Material .اضافه نمود 

 
 را بزنید. Okسپس 

 نام مصالح

وزن 

مخصو

 ص

می حج جرم  

مدول 

هاالستیسیته  

ضریب 

 پواسون

 مقاومت فشاری بتن 

ارماتور  میلگرد تسلیم

 طولی و عرضی 
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 :اعضای قابی شکل تعریف مقاطع 4-4

  را انتخاب کنید. Frame sections    , گزینهDefineاز منوی 

در این جدول تعدادی مقطع از پیش تعریف شده وجود دارد. این مقاطع را می توان نگاه داشت و یا اینکه از تعریفات حذف نمود که 

زده می شود. بعد از این   Deleteدر شکل پایین نحوه ی این کار نشان داده شده است. ابتدا کلیه مقاطع انتخاب شده و سپس کلید 

 ظر انجام می گردد.کار تعریف مقاطع مورد ن

 

 

 Addتعریف کنیم  بتنی تیر یا ستون را برای اینکه بتوانیم مقطع را بزنید. Delete Propertyهمه موارد را انتخاب کرده و 

Rectangular  انتخاب می کنیم.را  

مدل کرد. همچنین در منوی توجه داشته باشید از منوی آبشاری باال می توان مقاطع از پیش تعریف شده ی کتابخانه ای را وارد 

آبشاری پایین مقاطع با اشکال مختلف را نیز می توان تعریف کرد. در این مثال بسته به نیاز مقاطع مربع مستطیل وارد تعریف می 

 .شود
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 پنجره زیر باز می شود:

 
 دهیم. اطالعات آن را مطابق زیر تغییر می.بتن آرمه استیک مقطع ستون  هدف تعریفدر اینجا 
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صحت نتایج و  دراست واعمال نادرست آن می تواند یسازه های بتن آرمه موضوع بسیار مهم تحلیل بحث ضرایب ترک خوردگی در 

 بسیار مهم توجه کرد: درباره انتخاب ضرایب ترک خوردگی باید به دو نکته.موثر باشدسازه  تحلیل

رشدگی قاب ها مشخص شود. با توجه به این که در ابرای تعیین ضرایب ترک خوردگی تیرها و ستون ها ابتدا باید وضعیت مه-1

در عرف مهندسی معموال وقتی سیستم سازه ای قاب خمشی باشد مهار نشده  ، سازی تشخیص این موضوع سخت است ابتدای مدل

سیستم عالوه بر قاب خمشی دارای دیوار برشی نیز باشد قاب ها مهار جانبی شده در نظر گرفته  و زمانیکه در نظر گرفته می شود 

طبق توصیه ها استفاده  0,7و0,35یا  حالت مهار نشد ی تیر و ستون وبرا 1و0,5ضرایب . در این حالت برای حالت مهار شده می شود

  می شود.

 در دیوار های برشی ایتدا ترک نخورده فرض می شود و پس از تحلیل صحت این موضوع کنترل می شود.-2

 .مهارنشده فرض شده است.قابها این پروژه  

 .داده می شودمقطع را بصورت زیر تغییر  ترک خوردگی ضرایب اصالحیه Set Modifiersدر قسمت 

 نام مقطع

مقطعجنس   

مقطع ابعاد  

مقطع مشخصات  

 اطالعات مربوط به طراحی
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 کلیک کنید و در پنجره ظاهر شده اطالعات را بصورت زیر تغییر دهید: Reinforcementجهت تعریف آرماتورها روی دکمه 

  در قسمتDesign Type  گزینهColumn .ستون( را انتخاب کنید( 

  در بخشConfiguration of Reinforcement  گزینهRectangular  را انتخاب کنید تا نحوه چیدمان آرماتور

 ی قائم در مقطع به صورت مستطیلی انتخاب شود.ها

    در بخشLateral Reinforcement  گزینهTies را انتخاب کنید تا خاموت گذاری آن بصورت مربعی باشد. 
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 یک مقطع دیگر برای ستوندر ادامه  را در پنجره آرماتورها و پنجره تعریف مقطع بزنید تا به لیست مقاطع اضافه شود. Okدکمه 

 با مشخصات زیر تعریف نمایید. دیگر

کاور 

بتن تعداد آرماتور در 

 X&Yراستای 

 سایز

 آرماتور
برنامه وضعیت نسبت تنش مقطع تعریف شده را 

 چک کند

 برنامه میزان آرماتورهای مقطع را طراحی کند

 مقطع دایره

 ای

مقطع 

 مستطیلی
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 اطالعات را بصورت زیر تغییر دهید. Set Modifiersدر بخش  

 
 اطالعات را بصورت زیر تغییر دهید. Reinforcementدر قسمت   
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 اضافه شود.را در پنجره آرماتورها و پنجره تعریف مقطع بزنید تا به لیست مقاطع  okدکمه 

 گردد.یک مقطع برای تیر معرفی می  در ادامه

 
 اطالعات را بصورت زیر تغییر دهید. Set Modifiersدر بخش  
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 اطالعات را بصورت زیر تغییر دهید. را انتخاب کنید و Beam گزینه  Reinforcement ,Design Typeدر قسمت  

 
به همین ترتیب تعریف  B40X80یک تیر  را در پنجره آرماتورها و پنجره تعریف مقطع بزنید تا به لیست مقاطع اضافه شود. Okدکمه 

 کنید.

پوشش بتن ارماتور 

   باال و پایین مقطع
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 کنید.  Saveسپس فایل را 

 صفحه ای: المانهایتعریف مقطع  4-5

 را انتخاب کنید. Wall/slab/Deck Sectionsدستور  Defineاز منوی 

 
استفاده می شود. که   SLABازدوطرفه  و برای دای های  DECK1 از  نظیر سقف های تیرچه بلوک های یک طرفهدال تعریف برای 

 گردد.را بزنید تا موارد آن اصالح  Modify/Show Sectionو دکمه  را انتخاب کرده DECK1در این پروژه برای سقف تیرچه بلوک 

 مطابق تصویر زیر آنها را تغییر دهید.
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  کنید. Okسپس 

عمال تنها وظیفه المان های کف انتقال بار به ،  از نوع تیرچه بلوک نکته:در این سازه با در نظر گرفتن دیافراگم صلب برای کف ها

خود می باشد و تغییر شکل های کف چندان اهمیت ندارد و با توجه به این موضوع سختی المان های کف تیرها و ستون های اطراف 

 نیاز به مدل سازی ندارد و در نتیجه شکل ظاهری مقاطع تاثیری ندارد.

و ابعاد مورد نظر را بعنوان اطالعات هندسی سقف تیرچه  شوداستفاده می توپراز گزینه سقف  بلوک تیرچه سقف تعریف برای عمال

 .بلوک معرفی می گردد

را بزنید تا موارد آن را اصالح  Modify/Show Sectionرا انتخاب کرده و دکمه  Slab1, طرفه دال های دو تعریف برای

 مطابق تصویر زیر آنها را تغییر دهید. کنیم.

از مبحث نهم حداقل ضخامت دال های دو طرفه دارای تیر  2)جدول ) اساس:بر  بتنی دال اولیه ضخامت آوردن بدست نحوه: نکته

یا این که از فرمول تجربی ولبه ای بدست می آید
𝑃

140
یا 

𝑃

160
 محیط دال است استفاده می شود.  Pکه در آن  

 

 نام مقطع

انواع حاالت مختلف 

دال یکطرف )ضخامت 

ثابت، بدون بتن و 

حالت تیرچه یا 

 کامپوزیت

 وزن ورق
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Membrane  و می تواند  نیروهای درون صفحه است و اصطالحا به آن المان غشایی گفته می شود قابلیت یک المان صفحه ای با

. المان و مدلسازی دالها می تواند استفاده گردد یک المان صفحه ای با رفتار خمشی است Plate. دیوارهای برشی استفاده گرددبرای 

Shell فتار کامل غشایی و خمشی است.یک المان صفحه ای با ر 

استفاده نمود که در آن عالوه بر اینکه رفتار سازه ای دال  Shellدر حال حاضر برای مدلسازی سقف های دالها، یا می توان از المان 

البته برای سادگی می توان المان دال از نوع در مدل وارد می شود، عمل توزیع بار از دال به تیرها نیز صورت می پذیرد. 

Membrane .نیز استفاده گردد که در صورت استفاده از آن بیشتر برای توزیع بار  قائم دال به تیرهای اطراف استفاده می شود 

 اطالعات را بصورت زیر تغییر دهید. Set Modifiersدر بخش  

 نام مقطع

 جنس مقطع

 ضخامت مقطع

Sellبرای سقف  یا   Plate را انتخاب  

 کنید
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 Add Newگزینه  Click toالمان غشایی تعریف می گردد. از منوی آبشاری در سمت  در اینجا یک کیلک کنید.  OKروز گزینه 

Slab را انتخاب کنید 

 
 .المان غشایی را تعریف نماییدرا انتخاب کنید تا  Membraneگزینه   Typeدر قسمت 

 بارها توزیع چنین هم و مرده بارهای محاسبه شودبرای ترسیم ،الماندال برای membrance المان از استفاده صورت در: نکته

 .گیرد می صورت ذوزنقه قانون براساس

 

saze118.com

saze118.co
cm



32 | P a g e  
 

 

 
 کنید. Okسپس 

اصالح  بصورت زیر موارد آن را ورا بزنید  Modify/Show Sectionرا انتخاب کرده و دکمه  WALL1  برای تعریف دیوار برشی

 کنیم.
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 کنید. Okسپس 

 
Ok  کنید و فایل راSave .کنید 

 شده است.تعریف   ETABSمصالح و مقاطع مورد نیاز برای پروزه را در  مشخصاتتواتستیم تا اینجا 
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 ETABSهای مربوط به مدلسازی در نرم افزار  انواع المان 4-6

 به شرح زیر می باشد: Etabsسازی در نرم افزار  ها و ابزارهای مدل انواع المان

 .میگویند (Point Object) المانها این به افزار نرم در.رود می کار به ها گره سازی مدل برای: ای گره های المان

 یک اندازه که است این خطی های المان اصلی ویژگی.روند می بکار ها بادبند یا و ها ستون تیرها، مدلسازی برای: خطی های المان

 .میگویند(Line Objects) ها المان این به افزار نرم در. است بزرگتر دیگرش بعد دو با مقاسیه در آن بعد

 اندازه که است این سطحی های المان اصلی ویژگی.روند می بکار برشی دیوارهای و ها سقف سازی مدل برای: سطحی های المان

 .میگویند(Area  Objects) ها المان این به افزار نرم در. است بزرگتر سوم، بعد با مقایسه در آن بعد دو

 المان از و Objects Frame به خطی های المان زا ،Joint Objects به ای گره های المان از افزار، نرم در اوقات گاهی: توجه *

 .است شده یاد Shell Objects به سطحی های

 ای عناصرگره سازی مدل های آیکون مجموعه 4-6-1

 

 Draw PointگزینهDrawتوانید از طریق منوی  باشد.برای دستیابی به این آیکون می این مجموعه تنها شامل یک آیکون می

Objects را انتخاب نمایید.این گزینه تنها در صورتی که پنجره فعال در حالتPlanو یاElevation3باشد و در حالت  باشد فعال میD 

Viewشویم ر آشنا میو در ادامه با آن بیشت های عادی ندارد سازی این گزینه غیر فعال است.این گزینه کاربرد چندانی درمدل. 

saze118.com

saze118.co
cm



35 | P a g e  
 

 خطیمجموعه آیکونهای مدلسازی عناصر  4-6-2

 

 ترین کاربردی مجموعه، این.نمود استفاده چپ سمت ابزار نوار از هم وDraw منوی از توان می هم مجموعه این به دسترسی برای

 :باشد می زیر موارد شامل که باشد میETABS در سازی مدل مجموعه

 

های فوق، نام آن و  آیکون انتخاب عناصر خطی استفاده نمایید، با نگه داشتن موس بر روی هریکاگر از نوار ابزار سمت چپ برای 

شود. اگر از منوی  آن نمایش داده می نیز نماهایی که امکان استفاده از این دستور در آن نما وجود دارد، در پرانتزی در جلوی

Drawمی شود:داده های فوق را توضیح  ک از آیکوناستفاده هری ه نحوهنیز استفاده نمایید به همین صورت خواهد بود. در ادام 
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 مجموعه آیکونهای مدلسازی عناصر سطحی 4-6-3

 زیر موارد شامل مجموعه این.نمود استفاده چپ سمت ابزار نوار از هم وDraw منوی از توان می هم مجموعه این به دسترسی برای

 .باشد می 
 

 نامنظم یسطح یالمان ها یمترس

 منظم سطحی المان ترسیم

 خطوط به محصور های المان ترسیم

 مختصاتی

 

 پالن در دیوار المان ترسیم

 های آکس بین دیوار سریع ترسیم

 مختصاتی

 

نمایید، با نگه داشتن  در این حالت نیز همانند مجموعه عناصر خطی، اگر از نوار ابزار سمت چپ برای انتخاب عناصر خطی استفاده

های فوق، نام آن و نیز نماهایی که امکان استفاده از این دستوردر آن نما وجود دارد، در پرانتزی در  آیکونموس بر روی هریک 

داده شده است:فوق را توضیح  های شود. در ادامه نحوه استفاده هریک از آیکون جلوی آن نمایش داده می
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 ها: ستونترسیم  4-7

تا برای کاهش اشتباه و هم چنین  شودی مختلف انجام داد ولی توصیه می هر چند روند ترسیم یک سازه را می توان به روش ها

به آیکن مورد نظر دست  به دو صورت میتوان خطیالمانهای  برای ترسیم تسریع کار همواره ابتدا ستون های سازه را ترسیم کنید.

می  به سه روش استفاده نمایید. کنار پنجره کنید ویا از آیکون هایاستفاده  Draw Line Objectsدستور Draw از منوی  یا  یافت،

ترسیم ستون با انتخاب دو نقطه ی اول و آخر و یا ترسیم  ترسیم ستون در نمای قابها که شامل توان المان ستون را ترسیم نمود،

 ستون است و حالت سوم ترسیم ستون در پالن. سریع ستون با انتخاب محور

 

 
 زیر استفاده کرد: تکنیک هایبرای ترسیم ستون می توان از 

 را بزنید. Okراانتخاب کرده و  elev1کلیک نموده و  برای ترسیم ستون ها ابتدا روی آیکون  حالت اول:

 
        

                                                                                          کیلک کنید.   (ترسیم ) روی آیکون
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 شود. سپس پنجره ای به شکل زیر باز می

 

 

 
 

 باالیی آن کلیک کنید تا ستون طبقه ترسیم شود . گره ی کلیک کرده و بعد رویستون اول  گره ی روی 

 

 

 

مقطع ستون را 

 انتخاب نمایید
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 ای به شکل زیر باز میشود.کیلک کنید. سپس پنجره   (ترسیم سریع  ) روی آیکون حالت دوم :

 
 در محل های ستون کلیک کنید .

 گره ی اول

 گره ی دوم

مقطع ستون را 

 انتخاب نمایید
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 حالت سوم: 

 را انتخاب کرده تا پالن طبقه اول نمایش داده شود.  STORY1( کلیک کنید و در پنجره ظاهر شده روی آیکون )

 ترسیم شوند. در تمام طبقات ستون ها کلیهرا انتخاب کرد تا  All Storyدر جعبه طبقات متشابه میتوان گزینه 

اهر می شود و مقطع ستون را انتخاب س از اجرای دستور , پنجره شناور ظ(کلیک نمایید. پروی آیکون ترسیم سریع ستون)

 کنید.

 
 پنجره کنیم در قسمت راست ترسیم میباتوجه به پالن ساختمان در محل های ستون انتخاب نمایید. زمانی که درپالن ستون ها را 

3D  ها را دید. آنمی توان 
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 طبقه باالیی مشابه  در طبقات پایین ترسیم شده اند و در ستون هایی که میتوان آن دسته ازو ترسیم سایر ستونها برای راحتی کار 

 است:ب کرد و در طبقه باالیی کپی نمود که در زیر نحوه ی آن ارائه شده هستند را انتخا

کپی می وجود دارد، تنها هندسه ی المان  Copyبا عنوان  Edit، در حالت اول که در منوی  وجود داردبرای تکثیر دو نوع دستور 

نام دارد عالوه بر هندسه ی المان تمامی ویژگی ها و بارهای اختصاص داده شده به آن نیز  Replicateگردد. اما در حالت دوم که 

 .کپی می گردد

 ابتدا ستون هارا انتخاب می نماییم.

 

saze118.com

saze118.co
cm



42 | P a g e  
 

 
 را انتخاب کنید.  Replicateدستور  Editاز منو 

 
Story 2  راانتخاب کرده وok .رابزنید 

 تکرار خواهند شد. story2خواهید دید که ستون ها در طبقه 

 کپی خطی کپی طبقه ای

 انتقال شعاعی
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 :در تراز میان طبقاتستون یا تیر ها تعریف  4-8

از پیش تعریف شده ، قابل ترسیم هستند.  که این است که المانها در داخل طبقات Etabsیکی از ویژگی های پیش فرض برنامه 

بطور مثال اگر نیاز باشد یک تیر میان طبقه ترسیم گردد و یا اینکه ستون در یک تراز دارای ارتفاع کوتاه تراز طبقه باشد، می بایست 

 از مراحل زیر استفاده کرد.

 چکتر از طبقه:ترسیم ستون با ارتفاع کو

 .قابل انجام باشدستون ها ترسیم و سقف آن اختالف ارتفاع دارد. تراز فرعی را تعریف میکنیم تا زمانی که در پالن نیم طبقه داریم 

 را انتخاب کنید. Edit reference plansکلیک راست کنید و گزینه بر روی صفحه گرافیکی  

 
 را بزنید. Okمیکنیم سپس  Addرا می نویسم و آن را  9,7در قسمت تراز 
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 ستون ها را ترسیم کنید. REFPL1تا تراز   A3,B3را انتخاب کرده و در  Elevn3کلیک نمایید و   ( )ستون ,حال برای ایجاد 

 
Elevn2  را انتخاب کرده و درA2,B2  تراز  ستون ها تاREFPL1 .را ترسیم کنید 

 ترسیم تیر ها: 4-9

 به طور کلی سه نوع شیوه قرار گیری تیر داریم :

 تیرهایی که در تراز طبقات قرار دارند و بین دو ستون می باشند . طبقه :تیرهای اصلی در پالن 

 : تیرهایی که در تراز طبقات قرار دارند و بین دو ستون نیستند . تیرهای فرعی در پالن طبقه

 : تیرهایی که در تراز نیم طبقه پالن قرار می گیرند.تیرهای نیم طبقه

 را انتخاب نمایید تا پالن طبقه اول نشان داده شود. STORY1( کلیک نموده و ابتدا روی آیکون )

 , ترسیم می گردد.برای ترسیم تیرها از همان آیکون های سریع که برای ستون استفاده شد

 انتخاب کنید . B40X45مقطع را  Propertyکلیک نمایید و در قسمت  (یا )(برای ترسیم سریع روی آیکون )
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 ها را ترسیم نمایید.با توجه به پالن , تیر 

 

 ترسیم تیرهای میان طبقه:

 معرفی کنیم. reference plans از باید وجود دارد که پله میان طبقه ی تیر  A3و  A2بین ستون های 

 را انتخاب کنید. Edit reference plansکلیک راست کنید و گزینه بر روی صفحه گرافیکی  

 را بزنید. Okکنیم سپس  می Addو آن را  وارد کنیدرا  5.1و  1.7در قسمت تراز 
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 ,تیر همان طور که در تصویر نشان داده شده A2,A3را انتخاب کرده و در بین  ElevnAکلیک نمایید و   ( حال برای ایجاد تیر ,)

 ها را ترسیم کنید.

  
 :دالها و المان های صفحه ایترسیم  4-10

را ترسیم می   آن هااز آیکون های ترسیم کف ها با انتخابیا Draw Area objects  دستور Drawبرای ترسیم کف ها از منوی 

 .کنیم
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 Set Building Viewجهت کنترل گرافیکی سازه و ویژگی های اختصاص داده شده، گزینه این به نام   Etabsدر برنامه ی 

Option  ( وجود دارد که کنترل پنجره های گرافیکی را امکان پذیر می سازد. این گزینه در منوی زیر قرار دارد و یا از آیکون )

 قابل دسترسی است.

 

 

در اینجا هر کدام از گزینه ها به حال انتخاب باشند نشان داده می شود و اگر از حالت  ( کلیک نمایید,ابتدا روی آیکون )

 انتخاب آنها را برداریم دیگر نشان داده نمی شوند.
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روی آن کلیک نمایید تا از حالت  reference plansدر قسمت برای راحتی در کار و عدم دسترسی به تراز میان طبقات،  

 ها دیگر دیده نمی شوند. reference plansانتخاب خارج شود. در این حالت 

 

 

 
 ها دیده نخواهد شد. reference plansرا انتخاب کرده و خواهید دید که دیگر  Elven Aکنید و روی آیکون  Okسپس 

 را انتخاب نمایید تا پالن طبقه اول نشان داده شود STORY1( کلیک نموده و روی آیکون )
 
 

 

 
 حالت اول:

 را انتخاب کنید. TIRCHE, گزینه  Property,در قسمت کلیک کنید.   (روی آیکن )

 
 

 کنید. Enterرای المان های نامنظم , ابتدا روی نقطه اول کلیک کنید سپس روی نقاط دیگر کلیک کرده و ب

saze118.com

saze118.co
cm



49 | P a g e  
 

 
 حالت دوم:

, گزینه تیرچه را  Property( کلیک کنید . در اینجا میخواهیم سقف تیرچه بلوک ترسیم کنیم , در قسمت روی آیکون )

 انتخاب می نماییم.

 
 

کلیک کنید تا کف  D2مطابق شکل زیر کشیده ودر نقطه  D2و موس را نگهدارید به سمت کلیک کنید  A1روی ستون 

 ترسیم شود.
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 حالت سوم:

 کنید.را انتخاب  TIRCHE, گزینه  Property( کلیک کنید,در قسمت روی آیکون )

 
 

 همه کف ها را با این حالت ترسیم نمایید. وسط دهانه ها کلیک کنید تا کف ها ترسیم شود.
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 S20MEMو طبقه سوم را  S20طبقه اول را تیرچه , طبقه دوم برای بررسی تفاوت بین رفتار المان ها در این ساختمان، 

 اختصاص دهید.

 :دیوار برشیترسیم 

  .را بزنید Okانتخاب کرده و  را elev1کلیک نموده و  یوار برشی ابتدا روی آیکون درای ترسیم ب

 ( استفاده نمود.( ویا )دیوار برش یک المان صفحه ای است و میتوان از )

 را انتخاب کنید. W20گزینه  Property. در قسمت ( کلیک کنیدروی آیکون )

 
 روی نقطه اول کلیک کرده و موس را نگه داشته و به نقطه دوم بکشید و در نقطه دوم کلیک کنید. (1
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 را انتخاب کنید. W20گزینه  Propertyدر قسمت ( کلیک کنید. روی آیکون ) (2

 
 می توانید دیوار برشی ترسیم شده را مالحظه کنید.  3Dدر قسمت  در وسط دهانه کلیک کنید تا دیوار برشی ترسیم شود.

 
 

 نقطه دوم

اولنقطه   
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  را بزنید. Okرا انتخاب کرده و  Elev5کلیک نموده و  روی آیکون 

 میتوان دیوار برشی را مشاهده کنید. 3Dدیوار برشی را در دهانه اول رسم کنید. در قسمت 

 

  
 از حالت انتخاب خارج شوید و فایل را ذخیره کنید. ESCبا دکمه

 

 

 

 اختصاص دادن: 5

های ترسیم شده به المان منظور از اختصاص دادن، مشخص کردن تمامی ویژگی های مورد نیاز تحلیل و طراحی اجزای ساختمان 

است. در واقع با رسم المان های سازه که در مرحله ی قبلی شرح داده شده است، هندسه سازه و حتی شرایط تکیه گاهی پیش فرض 

 ه به آن اختصاص داده شده است. مابقی ویژگی های سازه در این بخش به سازه اختصاص داده می شود که شامل :مبرنا

  اختصاص مقاطع .1

  اختصاص بارها .2

 اختصاص شرایط مرزی تیرها و ... .3

 را (Shell/Area)یا صفحه   (Frame/Line)، المان خطی (point)زمانی فعال می گردد که شما یک گره Assignنکته: منوی   

انتخاب نموده باشید. در واقع منوی تخصیص برای هر سه حالت گره، المان خطی و المان صفحه ای دارای بخش های مربوط به 

 ت.خود اس
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 استفاده میکنیم. Joint/pointزیر منوی  Assignاز منوی  ها به گره ویژگی برای اختصاص دادن

  

 

 

 

 

 

 :تکیه گاه اختصاص شرایط گیرداریگیردار کردن  5-1

. این مساله در مورد دیوارها نیز صادق است و دیوارها رمه متداول کلیه ستون ها باید دارای تکیه گاه گیردار باشد آدر سازه های بتن 

 نیز باید در همه راستاها گیردار شوند و چرخش عمود بر صفحه آن ها مقید شود.

 ( کلیک کرده و طبقه ابتدا روی )Base .را انتخاب کنید 

 ه گاه را انتخاب کنید.کلیه تکی 

 به ترتیب:

 دیافراگم 

  ناحیه پانلی )چشمه

 اتصال(

 تکیه گاه 

 فنر برای یک نقطه 

  المان لینک 

 جرم اضافه بر گره 
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  برای اختصاص از منویAssign زیر منوی ,Joint/point , Restraints ( Supports)… . را انتخاب کنید 

 
 

 .نماییداستفاده می کنیم و یا با توجه به سازه شرایط گیرداری را خودمان تعریف می  پیش فرض هابرای اختصاص دادن یا از 

 اختصاص دادن دیافراگم: 5-2

ایجاد یک قید بین نقاط موجود در طبقه سازه است. این قید بیشتر برای سازه هایی که دارای  صلب منظور از اختصاص دیافراگم

و می توان پس از سقف های یکپارچه بتنی بوده و نقاط در صفحه ی طبقه نسبت به یکدیگر حرکت خاصی ندارند تعریف می گردد

 بررسی کرد. در صورت نیاز تحلیل اولیه صلبیت سقف را

 ( ابتدا روی)  کلیک کرده و طبقهStory1 .را انتخاب کنید 

 طبقه اول را انتخاب کنید. نقاط 

 مفصلی

 گیردار آزاد

 غلتکی
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  برای اختصاص از منویAssign زیر منوی ,Joint/point , Diaphragm  . را انتخاب کنید 

  
 D1  را انتخاب کرده وOk .را بزنید 

 .دیافراگم بصورت زیر برای طبقه اول اختصاص می یابد 

این گزینه را فعال کرده تا در 

نام برای   همه طبقات یک

 .دیافراگم اختصاص داده شود
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 .برای طبقه دوم به روش باال دیافراگم را اختصاص می دهیم 

 مجزا از هم شده است باید دو دیافراگمتشکیل دو قسمت از پالن طبقه در این مثال به دلیل اینکه  برای طبقه سوم 

 اختصاص بدهیم.

  ابتدا قسمت اول راSelect  و از منویAssign زیر منوی ,Joint/point , Diaphragm  ,را انتخاب کنید D1  را انتخاب

 را بزنید. Okکرده و 

 
  سپس قسمت دوم راSelect .کنید 
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   از منویAssign زیر منوی ,Joint/point , Diaphragm  .را انتخاب کنید 

 
  روی گزینهAdd New Diaphram .کلیک کنید 

 

  روی گزینهOk  کلیک کنید تا دیافراگم جدیدی ساخته شود و دوبارهOk .کنید 
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 اختصاص مقاطع 5-3

 ستون ها: مقاطعاختصاص  5-3-1

  ( کلیک کنید. برای اختصاص دادن مقظع به ستون ابتدا روی گزینه )  این گزینه در منویView وجود دارد. 

 

ابزار الزم جهت مشاهده ی گرافیکی مدل ساخته شده در پنجره های نمایش را  ، تمامیSet Building View Optionدر منوی 

دراختیار مهندس مدلساز قرار می دهد. ارتباط با این گزینه در  گذر زمان و کسب تجریه بدست می آید. بطور مثال در ادامه گزینه 

 خواهید دید.هایی را که در آن فقط المان ستونها در صفحه ی نمایش وجود داشته باشد را 

 .گزینه های مشخص شده را غیر فعال کنید تا ستون ها را به راحتی انتخاب نمایید 
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 ( کلیک نمایید و طبقه اول را انتخاب نمایید.روی گزینه) 

 .کلیه ستون های طبقه اول را انتخاب نمایید 

 
  از منویAssign  زیر منویFrame Line  گزینه Frame Section مایید.را انتخاب ن 

  از مقاطع تعریف شده مقطعCOL45X45-16T20  را انتخاب نمایید و سپس روی گزینهOK .کلیک کنید 

  به همین ترتیب ستون های طبقه دوم و سوم را انتخاب کرده و مقطعCOL40X40 .را به آن اختصاص میدهیم 

 حالت سه بعدی خواهید دید. ( کلیک کنید مقاطع اختصاص یافته ستون را درروی گزینه ) در پنجره گرافیکی 
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  دوباره نشان داده شود. ها المان تا همه نمودهال فعحال گزینه هایی که غیر فعال کرده بودیم را 

 ( کلیک نموده و گزینه هایاگر می خواهید مقاطع اختصاص یافته را مشاهده کنید , روی گزینه ) نشان داده شده در 

 ( کلیک کرده تا آنها را مشاهده کنید.یا )( وزیر را فعال کنید و روی آیکون )

 
 اختصاص دادن تیر ها: 5-3-2

  ابتدا تیر های مورد نظر را انتخاب کرده, از منویAssign  زیر منویFrame Line  گزینه Frame Section  را انتخاب

 نمایید.

  مقطع مورد نیاز را از بین مقاطع انتخاب وOK .کنید 

نمایش المانها 

با رنگ ها 

شده تعریف  

نمایش نام 

مقاطع بر 

روی عضو 

 ها
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 :مقاطع المانهای صفحه ایاختصاص دادن  5-3-3

  مورد نظر را انتخاب کرده, از منوی  المانهای صفحه ایابتداAssign  زیر منویShell/Area  گزینه Wall/Slab/Deck را

 انتخاب نمایید.

  انتخاب نمایید. مورد نیاز را مقطع موردتعریف شده  مقاطع صفحه ایاز 

 مش بندی ) تقسیم بندی دال و دیوار برشی ( 5-4

سازه را تحلیل می کنند. در این روش سازه به اجزای کوچکتر که همان المان ها هستند  ،اجزای محدود روش انرم افزارهای رایج ب

ستون بعدی  –ستون تا گره تیر  –تقسیم بندی می شوند. این تقسیم بندی درالمانه های خطی )تیر یا ستون( از محل گره ی تیر 

یا مش بندی تعریف می شوند. البته می توان از المانهای کوچکتر نیز استفاده کرد. در المانهای صفحه ای سازه ای، تقسیم بندی 

لمان به عنوان ا   shellو Wallالمان  ،  Etabsامری ضروری است. الزم به توضیح است از المانهای صفحه ای موجود در برنامه ی 

 احتیاج به مش بندی ندارند. Membraneدال های با مقطع  و الزم است مش بندی شوند.  مد نظر بودهای سازه 

  ها مش بندی دال 5-4-1

 را انجام داد: المانهای صفحه ای دو حالت می توان مش بندی

 مش بندی دستی( حالت اول(: 

  یا همان ابتدا کف های طبقه دوم که دالSlab  را انتخاب کنید.تعریف شده اند را 

  از منویEdit  گزینهMesh Area .را انتخاب نمایید 

 .تعداد تقسیم بندی را در جدول زیر وارد نمایید. مش بندی را روی دال مشاهده خواهید کرد 

  از نوع نکته:این کار تا زمانی قابل استفاده خواهد بود که المانShell .انتخاب شده باشد 

 
 مش بندی خودکار توسط برنامه( ومحالت د (: 

 .ابتدا کف های دال را انتخاب نمایید 

  از منویAssign  زیر منویShell/Area  گزینه ,AreaObject Mesh Options.. .را انتخاب کنید 

  در قسمتFloor  گزینهAuto Mesh  را فعال کنید و سپس روی گزینهFurther Subdivide…   کلیک کرده و سایز آن را

 کنید. OKیک وارد کنید. سپس 
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  خواهید دید روی دال های انتخابی کلمهMESH .نوشته شده است 

 

  ،( کلیک کنید.روی آیکون )برای مشاهده ی نحوه ی مش بندی خودکار المان صفحه ای 

 می دهدنشان  رابصورت اتوماتیک انجام داده شده  ای که مش بندی کیفیت ،اگر روی گزینه نشان داده شده کلیک کنید. 

 

 

باشد بطور  Membraneاگر مدل از نوع 

اتوماتیک مش بندی می کند و اگر از نوع 

Shell & plate کند باشد مش بندی نمی. 

 برای مش بندی

 اتوماتیک

سایز مش بندی )در اینجا یک در نظر 

 (شده است گرفته

دالهای برای 

 کف

 برای دیوار برشی
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 مش بندی دیوار برشی: 5-4-2

 مش بندی دیوار برشی مانند دال ها به دو روش دستی و اتوماتیک می باشد.

 :حالت اول 

 ( کلیک کنید, روی آیکون )elev 1 .را انتخاب کنید 

 انتخاب کنید . دیوار برشی در هر طبقه را 

  از منویEdit  گزینهMesh Area .را انتخاب نمایید 

  5تعداد تقسیم بندی را در جدول زیرx4 .وارد نمایید. مش بندی را روی دیوار برشی مشاهده خواهید کرد 

 
 :حالت دوم 

 ( کلیک کنید, روی آیکون )elev 5 .را انتخاب کنید 

 . دیوار برشی در هر طبقه را انتخاب کنید 

مش بندی 

مش بندی  اتوماتیک

 دستی
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 ز منوی اAssign  زیر منویShell/Area  گزینه ,AreaObject Mesh Options.. .را انتخاب کنید 

  در قسمتWall  گزینه Subdivide Object را فعال کنید و سایز آن را یک وارد کنید. سپسOK .کنید 

  خواهید دید روی دیوار برشی انتخابی کلمهMESH .نوشته شده است 

 

 

 

 ( کلیک روی آیکون ).کنید 

 می دهدنشان  رابصورت اتوماتیک انجام داده شده  ای را که اگر روی گزینه نشان داده شده کلیک کنید مش بندی. 

 
 

 دیوار برشی , تکیه گاه های جدیدی درست میشود که باید آنها را گیردار کرد. دستی توجه داشته باشید با مش بندی 

saze118.com

saze118.co
cm



66 | P a g e  
 

 ( را بزنید و طبقه آیکون )Base  را انتخاب کنید و همه تکیه گاه ها راSelect .نمایید 

  از منویAssign زیر منوی  Joint/Point  گزینهRestraints (را انتخاب کرده تا تمامی تکیه انتخاب کرده و آیکون )

 گاه ها گیردار شوند. 

)در واقع گره های تقسیم بندی شده  در مش بندی بهتر است که خطوط مش بندی کف و دیوار برشی روی هم بیافتدنکته: 

منطبق نباشد می توان از راه زیر از قابلیت های برنامه استفاده نمود و روی هم  بر گره هاولی اگر  دال و دیوار یکسان باشد(، 

 :بین نقاط دیوار و سقف یک قید ایجاد نمود

 ( کلیک نمایید, از منوی روی گزینه )Assign  ,Shell/Area , Auto Line constraint .را انتخاب نمایید 

  مطابق تصویر زیر گزینه ها را فعال کرده و سپسOK .نمایید 

 

 

 المان های خطی و سطحینیروهای داخلی  و  محورها  5-5

نتایجی که در تحلیل ها قابل استخراج است شامل تغییر شکل ها و نیروهای داخلی اعضا می باشد، در اعضای بعد از تمام تحلیل،  

که در محور  قابی شکل ) المانهای خطی( خروجی های نیرویی شامل نیروی محوری، لنگر های خمشی، برش ها و پیچش است

های خطی و نیروهای داخلی متناظرشان داده شده  ی الماندر شکل زیر محورهاشکل زیر  . در های محلی عضو تعریف می شود

 است.

مد ها روی هم قرار 

در دیوار و رمپ و کف ها  بگیرند

 برقرار شود

فعال گردد در کل سازه  

saze118.com

saze118.co
cm



67 | P a g e  
 

 
 نیروهای خروجی المانهای قابی شکل

در شکل های زیر محورهای یک المان در المانهای صفحه ای، تعریف محورهای محلی مطابق با شکل زیر می باشد. 

 صفحه ای نشان داده شده است.

 

 ایتعریف محورها و صفحات مبنای المان صفحه 
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خروجی های نیروهای داخلی یک  در شکل های زیر،نیروهای داخلی مرتبط با المان های صفحه ای نشان داده شده است.

المان صفحه ای شامل لنگرهای خمشی، نیروهای محوری ، نیروی برشی داخل صفحه و نیروی برشی خارج صفحه می 

 .شداب

 

 

 نیروها خروجی المانهای صفحه ای

 

می  بر واحد طول با توجه به این که خروجی برنامه در تحلیل مقاطع صفحه ای شامل لنگر یا نیروهای داخلی:نکته

در واحد طول المان استفاده نمود و نیاز است  تنشحی دیوارهای برشی، نمی توان از خروجی های نیرو اطر جهت،باشد

 r LabelingiePکل نیروهای برشی ، محوری و لنگر خمشی را در محل یک دیوار برایندگیری نمود. این کار با تعریف 

 که در زیر ارائه شده است، صورت می گیرد.)برچسب گذاری( 

 اختصاص داده شود. ر برچسب گذاری دباید یک نام مجزا  جدا نکته مهم: به هر یک از دیوارهای برشی

  را  در یک محور دیوار برشی های المانابتداSelect .کنید 

 لنگرهای خمشی

نیروی 

محوری 

داخل 

 صفحه

 برش خارج صفحه

برش داخل 

 صفحه
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  از منویAssign  زیر منویShell/Area  ,Peir Label.. .را انتخاب کنید 

 
  

   از قسمتWall Piers  ,P1  را انتخاب و سپسOK .کنید 
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   تمامی قسمت های مش بندی به نامP1 .ثبت می شود 

 
نشان می دهد، مقادیر تنش تنش ها را میزان عالوه بر آنکه  نتایج تحلیل را مشاهده نماییم، زمانی که می خواهیم ،این کارانجام  با 

این کار را بایستی برای سایر دیوارها با برچسب گذاری  .نیروهای وارده در مقطع را نیز ارائه می نماید و برایندبرآیند گیری کرده را 

 د.انجام دا

 و اختصاص برچسب های طراحی ترسیم دیوارهای همبند )کوپله( 5-6

این مثال در یک محور یک هرگاه دو دیوار برشی با یک تیر عمیق به یکدیگر متصل گردد، دیوار کوپله یا همبند نامیده می شود. در 

 دیوار همبند ترسیم می گردد که مراحل آن در شکل زیر نمایش داده شده است.

 P1کل دیوار به نام 

 شود
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  برای ترسیم دیوار همبند ابتدا از یکی از دیوار های بررشی موجود، یک دیوار بتنی به یک فاصله کپی نموده، سپس تیرهای

 همبند را ترسیم می نماییم.

 را انتخاب  کنید. از منوی المان های دیوار برریس رسم شده  زیر دو ردیف آخر داده شده در یک نشان  ابتدا مانند تصویر

Edit  ,Replicate  را انتخاب کنید 

  در قسمتdx=5.75 کپی گرددمش بندی  2مانند تصویربرنامه ابتدا فاصله ی مورد نظر را محاسبه و ه وارد نمایید تا. 

 
 

 

 ( کلیک نمایید , روی تصویر روی آیکون )کرده و با دقت مانند تصویر شکل را رسم ،بزرگنمایی  در محل موردنظر

 کنید.

تصویر شماره 

1 

تصویر شماره 

2 
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  کلیک کرده و موس را به سمت نقطه  3ببرید, سپس روی نقطه  2کلیک کرده و موس را به سمت نقطه  1ابتدا روی نقطه

 رسم شود. دیوار برشیتیر همبند برده تا  4

 

 

 
 

 

  دو قسمت جدیدی که رسم کردیم را انتخاب کنید از منویEdit , Mesh Area  3را انتخاب و مش بندی راx2  وارد

 کنید.

 

 
 

2نقطه  

1نقطه  
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 قسمت مشخص شده را انتخاب کنید, از منوی  مجددAssign  زیر منویShell/Area  ,Peir Label..  را انتخاب

ایجاد شود و آن را انتخاب  p2کلیک کنید تا  Add New Name را وارد کنید و Wall Pier , P2کنید و در قسمت 

 کنید. OKکرده و 

 

  قسمت مشخص شده را انتخاب کنید, از منویAssign  زیر منویShell/Area  ,Spandrel Label..  را انتخاب

 کنید. OKرا انتخاب و   Wall Spandrel , S1   کنید و در قسمت

 
 

  حال قسمت مشخص شده را انتخاب کنید, از منویAssign  زیر منویShell/Area  ,Spandrel Label..  را انتخاب

ایجاد شود و آن را  S2کلیک کنید تا  Add New Name را وارد کنید و Wall Spandrel , S2    کنید و در قسمت

 کنید. OKانتخاب کرده و 
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 تیر یا ستون شرایط پیوستگی یا مفصل بودناختصاص و  5-7

  برای مفصل کردن تیر یا ستون, ابتدا تیر یا ستون مورد نظر را انتخاب کرده و از منویAssign  ,Frame/Line  ,Frame 

 Releases… .را انتخاب کنید 

  ، در لنگر ها عمدتا در تیرهای دو سر مفصل ، . نوع آزاد سازی ها را تغییر داددر این گزینه می توان در هر یک از انتهای قطعه

 آزاد می باشد . گزینه ای زیر را فعال کنید تا لنگر ها آزاد شود.هر دو انتها 

 
 
 

saze118.com

saze118.co
cm



75 | P a g e  
 

 بار گذاری: 6

 :مقدمه 6-1

 که شامل موارد زیر است: ،در بحث بارگذاری الزم است چند نکته همیشه در ذهن یک مهندس باشد

 : مرده، زنده،...منابع بار وارده این است که بار اعمالی چه ماهیتی داردمنابع بار وارده مشخص باشد، منظور از  -1

 نوع بار اعمالی چگونه است، متمرکز نقطه ای، گسترده سطحی، خطی و .. -2

که همان ترکیبات بارگذاری بارهای چگونه با یکدیگر ترکیب می شوند )نحوه ی همزمانی و ضرایب آن( چگونه است -3

 است.

  بارمنابع تعریف  6-2

 گردد.ی استاتیکی را معرفی می ااین قسمت باره در

 در پروژه معرفی شوند عبارت است از: عمدتاحالت بارهایی که 

 DL بار مرده

 LL بار زنده

 X ELXبار زلزله در جهت 

 ELXP با خروج از مرکزیت مثبت Xبار زلزله در جهت 

 ELXN با خروج از مرکزیت منفی Xبار زلزله در جهت 

 Y ELYبار زلزله در جهت 

 ELYP با خروج از مرکزیت مثبت Yبار زلزله در جهت 

 ELYN با خروج از مرکزیت منفی Yبار زلزله در جهت 

 EV بار زلزله قائم

 LROOF بار زنده بام

 می گردد.به طور کلی بارها را به دو دسته کلی شامل بارهای ثقلی و لرزه ای تقسیم بندی  سازهدر 

 :این دسته شامل بارهای مرده،زنده،برف و بار اصالح وزن لرزه ایست.بارهای ثقلی 

 گاها بر اساس ضوابط تعریف شوند و همچنین X,Y دو جهت اصلی ساختمان برای یعنی بارهای لرزه ای بایستیبارهای لرزه ای:

 تعریف مولفه قایم زلزله نیز کاربرد دارد.
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های بسیار زیاد بار قایم زلزله باید به کل سازه  از ویرایش چهارم برای مناطق با پهنه (9-3-3) بند 2800نامه  نکته: براساس آیین

 اعمال شود.

 بارها و وارد نمودن مشخصات آنها شرح داده می شود:نمودن منابع در ادامه روش تعریف 

  از منویDefine , Static Load Caseمرده و زنده را تعریف کرده است. را انتخاب نمایید.نرم افزار بطور پیش فرض بار 

  بطور مثال برای( بار بادWIND )،  در قسمت.Load ,WIND درج گردد. 

  در قسمتType ,WIND  را انتخاب نمایید و روی گزینهAdd New Load 

  کلیک نمایید تا بارWIND .به بار ها افزوده شود 

 
 در جهت   برای تعریف بار زلزلهX در قسمت ,Load ,EQX .را بنویسید 

  در قسمتType ,QUAKE .را انتخاب نمایید 

  در قسمتAuto Lateral Load اگر میخواهید بار را دستی وارد کنید , None  اگر میخواهید ضریب به آن بدهید ,User 

Coefficien یا و 

   می توان از آیین نامه های تعریف شده استفاده کنید. در اینجاUser Coefficien  استفاده میکنیم.  گزینه Add New 

Load کلیک نمایید تا بارEQX شود افزوده ها بار به. 

  روی گزینهModify Lateral Load .جهت نیروی زلزله را روی  کلیک نماییدX Dir  قرار دهید. محدوده پخش نیروی

 Baseقرار داده و ضریب زلزله را در جعبه  STORY3تا تراز  BASEاز تراز پایه  Story Rangeزلزله را در قسمت 

Shear Coefficient  را وارد کنید. حال دکمه  0.11برابرOK .را بزنید 
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  برای تعریف زلزله در جهتX  با خروج از مرکزیت مثبت, در جعبهLoad  نام بار راEQPX  و نوع بار را در قسمتType  ازنوع

QUAKE  برگزینید. در قسمتAuto Lateral Load  نحوه تعریف بار زلزله راUser coefficient  انتخاب نموده و

در لیست بارها کلیک نموده و  EQPXت بار ها اضافه گردد. روی بار را بزنید تا بار موجود به لیس Add New Load  دکمه

  را بزنید تا پنجره مشخصات بار باز شود . در پنجره ظاهر شده, جهت نیروی زلزله را روی  Modify Lateral Loadدکمه 

                    

 X Dir+Eccen Y  قرار دهید. محدوده پخش نیروی زلزله را در قسمتStory Range  از ترازBase  تاStory3  قرار

 را بزنید. OKوارد نمایید. حال دکمه  0,11برابر  Base Shear Coefficientداده و ضریب زلزله را در جعبه 

  برای تعریف زلزله در جهتX  با خروج از مرکزیت منفی, در جعبهLoad  نام بار راEQNX  و نوع بار را در قسمتType 

انتخاب نموده  User coefficientنحوه تعریف بار زلزله را  Auto Lateral Loadبرگزینید. در قسمت  QUAKEازنوع 

در لیست بارها کلیک نموده  EQNXرا بزنید تا بار موجود به لیست بار ها اضافه گردد. روی بار  Add New Load  و دکمه

 از شود . در پنجره ظاهر شده, جهت نیروی زلزله را روی را بزنید تا پنجره مشخصات بار ب Modify Lateral Loadو دکمه 

                     

 X Dir-Eccen Y  قرار دهید. محدوده پخش نیروی زلزله را در قسمتStory Range  از ترازBase  تاStory3  قرار داده

 را بزنید. OK وارد نمایید. حال دکمه 0,11برابر  Base Shear Coefficientو ضریب زلزله را در جعبه 

  برای تعریف زلزله در جهتY در جعبه ,Load  نام بار راEQY  و نوع بار را در قسمتType  ازنوعQUAKE  برگزینید. در

 Add New  انتخاب نموده و دکمه User coefficientنحوه تعریف بار زلزله را  Auto Lateral Loadقسمت 

Load ضافه گردد. روی بار را بزنید تا بار موجود به لیست بار ها اEQY  در لیست بارها کلیک نموده و دکمهModify 

Lateral Load  را بزنید تا پنجره مشخصات بار باز شود . در پنجره ظاهر شده, جهت نیروی زلزله را روی                      

 Y Dir  قرار دهید. محدوده پخش نیروی زلزله را در قسمتStory Range  از ترازBase تا Story3  قرار داده و ضریب

 را بزنید. OKوارد نمایید. حال دکمه  0,11برابر  Base Shear Coefficientزلزله را در جعبه 

  برای تعریف زلزله در جهتY  با خروج از مرکزیت مثبت, در جعبهLoad  نام بار راEQPY  و نوع بار را در قسمتType  ازنوع

QUAKE  برگزینید. در قسمتAuto Lateral Load  نحوه تعریف بار زلزله راUser Coefficient  انتخاب نموده و

در لیست بارها کلیک نموده و  EQPYرا بزنید تا بار موجود به لیست بار ها اضافه گردد. روی بار  Add New Load  دکمه

 انتخاب جهت بار

از چه طبقه ای 

تا چه طبقه ای 

 اعمال شود بار

ضریب 

 بار
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  ده, جهت نیروی زلزله را روی را بزنید تا پنجره مشخصات بار باز شود . در پنجره ظاهر ش Modify Lateral Loadدکمه 

                    

 Y Dir +Eccen X  قرار دهید. محدوده پخش نیروی زلزله را در قسمتStory Range  از ترازBase  تاStory3  قرار

 را بزنید. OKوارد نمایید. حال دکمه  0,11برابر  Base Shear Coefficientداده و ضریب زلزله را در جعبه 

 ف زلزله در جهت برای تعریY  با خروج از مرکزیت منفی, در جعبهLoad  نام بار راEQNY  و نوع بار را در قسمتType  ازنوع

QUAKE  برگزینید. در قسمتAuto Lateral Load  نحوه تعریف بار زلزله راUser Coefficient  انتخاب نموده و

در لیست بارها کلیک نموده و  EQNXاضافه گردد. روی بار را بزنید تا بار موجود به لیست بار ها  Add New Load  دکمه

  را بزنید تا پنجره مشخصات بار باز شود . در پنجره ظاهر شده, جهت نیروی زلزله را روی  Modify Lateral Loadدکمه 

                    

 Y Dir - Eccen X  قرار دهید. محدوده پخش نیروی زلزله را در قسمتStory Range  تراز ازBase  تاStory3  قرار

 .را بزنید OKوارد نمایید. حال دکمه  0,11برابر  Base Shear Coefficientداده و ضریب زلزله را در جعبه 

 
  در قسمتLoad ,EV .بنویسید 

  در قسمتType ,QUAKE  را انتخاب نمایید و در قسمتAuto Lateral Load  نحوه تعریف بار زلزله راNone انتخاب

 به بار ها افزوده شود. EVکلیک نمایید تا بار  Add New Loadنموده ,روی گزینه 

  در قسمتLoad ,LROOF .بنویسید 

  در قسمتType ,LIVE  را انتخاب نمایید و روی گزینهAdd New Load 

  کلیک نمایید تا بارLROOF .به بار ها افزوده شود 

  سپس دکمهOK( کلیک نمایید.له روی آیکون ذخیره سازی )را بزنید و در پایان این مرح 

 

شامل اسکلت  ای و در سایر بارها برابر صفر باشد تا وزن اجزای سازه 1فقط در بار مرده برابر   Self Weightضریب 

 .ساختمان و کف ها توسط برنامه به بار مرده افزوده گردد

الزم به ذکر است  می پذیرد.بارگذاری استاتیکی لرزه ای صورت  Mass Source در بخشعمال با تعریف منبع بار زلزله 

 باشند. Diaphragmبرای اعمال میزان خروج از محوریت بایستی حتما کف ها دارای قید 
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 :ترکیبات بار گذاری 6-3

در اعضا)شامل نیروها و لنگرها(تحت بارهای مختلف،با  الزم است تالش های ایجاد شده، به طور کلی جهت طراحی یک سازه

  ضرایب مناسبی ترکیب شده و به عبارت دیگر،ترکیبات بار طراحی ایجاد شود.

  از منوDefine  ,Load Combinations (      را از نوار ابزار فوقانی کلیک را انتخاب نمایید و یا روی آیکون )

 نمایید.

 

 
  برای تعریف ترکیب بارCOMBO1 :مراحل زیر را انجام دهید 

 کلیک نمایید.   Add New Comboروی 

  Addقرار داده و روی گزینه  Scale Factor=1.4را انتخاب و در  Case Name ,Static Load DLدر قسمت 

 کنید. OKسپس   کلیک نمایید.

 
  برای تعریف ترکیب بارCOMBO2 :مراحل زیر را انجام دهید 

 کلیک نمایید.   Add New Comboروی 

  Addقرار داده و روی گزینه  Scale Factor=1.2را انتخاب و در  Case Name ,Static Load DLدر قسمت 

 کلیک نمایید.
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کلیک   Addقرار داده و روی گزینه  Scale Factor=1را انتخاب و در  Case Name ,Static Load LLدر قسمت 

 کنید. OKنمایید. سپس 

 ل باال برای هریک از ترکیب بارگذاری تکرار کنید. در هنگام تعریف بار جدید ترکیب بار قبل به صورت پیش فرض در مراح

حذف ویا دکمه  Deleteوجود دارد که شما میتوانید ضرایب موجود را با دکمه  Define Combinationقسمت 

Modify .اصالح نمایید 

 ه پس از تعریف تمامی ترکیبات بارگذاری دکمOK.را بزنید 

 

 
 

 :نمونه ای از ترکیبات بارگذاری

 

COMBO1: 1.4DL 

COMBO2: 1.2DL+1.6LL+0.5LROOF 

COMBO3: 1.2DL+LL+1.6LROOF 

COMBO4: 1.2DL+LL+EQPX+0.3EQY+0.3EV 

COMBO5: 1.2DL+LL+EQPX-0.3EQY-0.3EV 

COMBO6: 1.2DL+LL-EQPX+0.3EQY+0.3EV 

COMBO7: 1.2DL+LL-EQPX-0.3EQY-0.3EV 

COMBO8: 1.2DL+LL+EQNX+0.3EQY+0.3EV 
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COMBO9: 1.2DL+LL+EQNX-0.3EQY-0.3EV 

COMBO10: 1.2DL+LL-EQNX+0.3EQY+0.3EV 

COMBO11: 1.2DL+LL-EQNX-0.3EQY-0.3EV 

COMBO12: 1.2DL+LL+EQPY+0.3EQX+0.3EV 

COMBO13: 1.2DL+LL+EQPY-0.3EQX-0.3EV 

COMBO14: 1.2DL+LL-EQPY+0.3EQX+0.3EV 

COMBO15: 1.2DL+LL-EQPY-0.3EQX-0.3EV 

COMBO16: 1.2DL+LL+EQNY+0.3EQX+0.3EV 

COMBO17: 1.2DL+LL+EQNY-0.3EQX-0.3EV 

COMBO18: 1.2DL+LL-EQNY+0.3EQX+0.3EV 

COMBO19: 1.2DL+LL-EQNY+0.3EQX-0.3EV 

COMBO20: 1.2DL+LL+EV+0.3EQPX+0.09EQPY 

COMBO21: 1.2DL+LL+EV-0.3EQPX-0.09EQPY 

COMBO22: 1.2DL+LL-EV+0.3EQPX+0.09EQPY 

COMBO23: 1.2DL+LL-EV-0.3EQPX-0.09EQPY 

COMBO24: 0.9DL+EQPX+0.3EQY+0.3EV 

COMBO25: 0.9DL+EQPX-0.3EQY-0.3EV 

COMBO26: 0.9DL-EQPX+0.3EQY+0.3EV 

COMBO27: 0.9DL-EQPX-0.3EQY-0.3EV 

COMBO28: 0.9DL+EQNX+0.3EQY+0.3EV 

COMBO29: 0.9DL+EQNX-0.3EQY-0.3EV 

COMBO30: 0.9DL-EQNX+0.3EQY+0.3EV 

COMBO31: 0.9DL-EQNX-0.3EQY-0.3EV 

COMBO32: 0.9DL+EQPY+0.3EQX+0.3EV 

COMBO33: 0.9DL+EQPY-0.3EQX-0.3EV 

COMBO34: 0.9DL-EQPY+0.3EQX+0.3EV 

COMBO35: 0.9DL-EQPY-0.3EQX-0.3EV 
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COMBO36: 0.9DL+EQNY+0.3EQX+0.3EV 

COMBO37: 0.9DL+EQNY-0.3EQX-0.3EV 

COMBO38: 0.9DL-EQNY+0.3EQX+0.3EV 

COMBO39: 0.9DL-EQNY-0.3EQX-0.3EV 

COMBO40: 0.9DL+EV+0.3EQPX+0.09EQPY 

COMBO41: 0.9DL+EV-0.3EQPX-0.09EQPY 

COMBO42: 0.9DL-EV+0.3EQPX+0.09EQPY 

COMBO43: 0.9DL-EV-0.3EQPX-0.09EQPY 

  :روش دیگر تعریف ترکیبات طراحینکته 

در این قسمت خود برنامه طبق تعریف سازه بارها را  را انتخاب نمایید.  Define  ,Add Default Design Combo یاز منو

 تعریف می کند.

 گیرد انجام نظر مورد طراحی ی نامه آیین به مربوط تنظیمات قبل از است الزم گزینه، این از استفاده صورت در: نکته

 
نید ضرایب بارهای در ترکیبات را تعریف کنید می توا Editableرا فعال کنید و اگر گزینه  Concrete Frame Designگزینه 

 .را تغییر بدهید بارگذاری

  .( روی آیکون )نکته: ترکیبات بارگذاری را می توانید برای اعمال در طراحی از این قسمت مشخص نمایید

را انتخاب کنید. بارهایی که خودمان برای سازه تعریف نموده   Select Design Comboکلیک نمایید و گزینه 

 را بزنید. ADDرا انتخاب و سپس دکمه  دای
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 بارهای ثقلی  و اعمال محاسبه 6-3-1

بار های ثقلی ساختمان شامل بارهای مرده و زنده می باشند. مقدار بارهای مرده بر اساس جزئیات اجرایی سقف ها و دیوار ها و مقدار 

بارهای زنده بر اساس کاربری قسمت های مختلف ساختمان از مبحث ششم مقررات ملی ساختمان تعیین می گردد. پس از محاسبه 

کلی از  نمونه هایدر زیر  سازه , توزیع بار کف ها به تیر ها به صورت خودکار توسط برنامه انجام می شود. مقادیر بار و اعمال آنها به

 نحوه محاسبه ی بارها ارائه شده است.

 

 وزن واحد حجم نام بار
𝒌𝒈

𝒎𝟑⁄  

 وزن واحد سطح ضخامت به متر
𝒌𝒈

𝒎𝟐⁄  

 130 0,01 1300 بتن سبک وزن

 63 0,03 2100 مالت ماسه سیمان

 54 0,02 2700 سرامیک

 50 ___ __ سقف کاذب

   ≈300 

 

 

 

 جزییات اجرایی کف طبقات
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 وزن واحد حجم نام بار
𝒌𝒈

𝒎𝟑⁄  

وزن واحد  ضخامت به متر

 سطح
𝒌𝒈

𝒎𝟐⁄  

 130 0,01 1300 بتن سبک وزن

 105 0,02+0,03 2100 مالت ماسه وسیمان

 54 0,02 2400 موزاییک

 16 ___ ___ ایزوگام

 50 ___ __ سقف کاذب

 16 0,01 __ سنگ گچ

 60 0,025 ____ موزاییک

   ≈410 

 

 

 وزن واحد حجم نام بار
𝒌𝒈

𝒎𝟑⁄  

 وزن واحد سطح ضخامت به متر
𝒌𝒈

𝒎𝟐⁄  

 54 0,02 2700 سنگ ساختمان

 63 0,03 2100 مالت ماسه سیمان

 13 0,01 1300 سفید گچ

آجر کاری با آجر مجوف 

 و مالت سیمان

850 0,2 170 

 42 0,02 2100 سیمان گچ شن و ماسه

   ≈345 

بام جزییات اجرایی کف  

 جزییات اجرایی جانبی دارای نما
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 وزن واحد حجم نام بار
𝒌𝒈

𝒎𝟑⁄  

 وزن واحد سطح ضخامت به متر
𝒌𝒈

𝒎𝟐⁄  

 370 0,02 1850 آجر کاری با آجر فشاری

 63 0,03 2100 ماسه سیمانمالت 

 54 0,02 2700 سنگ ساختمان

 42 0,02 2100 سیمان گچ شن و ماسه

   ≈475 

 

 بارهای زنده 6-3-2

کیلوگرم بر متر مربع و بار  375کیلوگرم بر متر مربع, بار زنده کنسول ها برابر  200در این ساختمان بار زنده کف طبقات  برابر 

 اعمال می شود.150متر مربع زنده بام های تخت  کیلوگرم بر 

 

 جزییات اجرایی جانبی جان پناه
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 المان های تیری شکلبه محاسبه شده اختصاص دادن بار  6-4

 )جهت آموزش( توضیح عمومی در خصوص نحوه ی اعمال بار به المانهای تیری شکل 6-4-1

نوع بار )گسترده, متمرکز( را می توانید  Assign   ,Frame/Line Load مورد نظر را انتخاب کرده, سپس از منوالمان 

 انتخاب کنید .

 
 بار متمرکز: 

  تیر مورد نظر را انتخاب کرده و گزینهPoint  .متمرکز( را انتخاب کنید( 

  در قسمتdistance  .می توان تعریف کرد که بار در چه فاصله ای روی تیر چه باری را تحمل کند 

  20 می خواهیم در وسط تیر بار KN-m  2را وارد کنیم, در قسمت ,Distance=0.5  وLoad=20  وارد میکنیم

 کنید.  OKسپس 

 
  حال رویElvn  3مورد نظر یاD  20بروید. خواهید دید که در وسط تیر بارKN .این بار کامال جهت وارد شده است (

 آموزش در مدل سازه ای اعمال شده است(

 بار دیگری را اضافه کند

 بار را جایگزین دیگری کند

 بار را پاک کند

 متمرکز

ستردهگ   
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 بار گسترده مستطیلی: 

  تیر مورد نظر را انتخاب کرده و گزینهDistributed .گسترده( را انتخاب کنید( 

  برای ایجاد بار گسترده مستطیلی در قسمتUniform Load=20 KN  قرار می دهیم و سپسOK .کنید 

 
  حال رویElvn  3مورد نظر یاD  20بروید. خواهید دید که بارKN .بصورت مستطیلی  وارد شده است 
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 بار گسترده ذوزنقه ای: 

  تیر مورد نظر را انتخاب کرده و گزینهDistributed .گسترده( را انتخاب کنید( 

  در قسمتTrapezoidal Load  3و  2در قسمت, Load=20   را وارد میکنیم سپسOK نید.ک 

 

  حال رویElvn  3مورد نظر یاD  20بروید. خواهید دید که بارKN .بصورت ذوزنقه ای  وارد شده است 
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  برای اضافه کردن بار به یک تیر, تیر مورد نظر را انتخاب کرده و گزینهDistributed .گسترده( را انتخاب کنید( 

  برای بار ذوزنقه ای در قسمتTrapezoidal Load  3و  2در قسمت, Load=2   را وارد کنید. سپس در

 کنید. OKهم اعمال شود و سپس  10KNکرده تا بار مستطیلی    Uniform Load=10 KNقسمت

 
  حال رویElvn  3مورد نظر یاD  32بروید. خواهید دید که بارKN  10بصورت ذوزنقه ای و شروع آن بارKN .می باشد 
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 دوحالت وجود دارد.بارهای اعمال شده به تیرها را کنترل کنیم برای اینکه 

  :حالت اول 

 .روی تیر مورد نظر کلیک راست نمایید 

 

مشخصات 

 مختصاتی

به تیر چه مشخصاتی 

اختصاص داده شده 

 است
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 حالت دوم:

  منویDisplay ,Show Load , Frame/Line .را انتخاب کنید 

  در قسمتLoad Case  نوع بار ) مرده , زنده, زلزله (را انتخاب کنید و سپس ,OK  کنید تمامی بار های موجود را نشان

 خواهد داد.

 

 بر روی تیرها بار دیوارهااختصاص  6-4-2

شوند برای وارد نمودن بارهای خطی در این مرحله بار دیوار ها و بارهای گسترده خطی )در صورت وجود( به تیرها اختصاص داده می 

 مراحل زیر را انجام دهید:

 ( کلیک نموده و روی آیکون )STORY1 .را انتخاب نمایید 

  در جعبه طبقات متشابه گزینهOne story .را انتخاب نمایید 

مشخصات بارهای 

 اعمال شده
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  تا انتخاب شوند. دقت روی تیر های اطراف ساختمان در طبقه اول که بار دیوار جانبی به آنها اعمال می شود , کلیک نمایید

 نمایید در هنگام انتخاب تیرهای محل دیوار برشی انتخاب نکنید.

  از منویAssign  زیر منویFrame/Line Load  دستورDistributed ( را از نوار ابزار فوقانی بزنید. ویا آیکون )

 Unifromقدار بار را در جعبه ( را انتخاب نموده و مDLبار مرده ) Load Case Nameدر پنجره ظاهر شده از جعبه 

Load  کیلو نیوتن بر متر وارد نموده و سپس دکمه  1035برابرOK  .را بزنید 

  

 ( کلیک نموده و روی آیکون )STORY2 .را انتخاب نمایید 

  از منویAssign  زیر منویFrame/Line Load  دستورDistributed ( را از نوار ابزار فوقانی بزنید. ویا آیکون )

 Unifrom( را انتخاب نموده و مقدار بار را در جعبه DLبار مرده ) Load Case Nameدر پنجره ظاهر شده از جعبه 

Load  کیلو نیوتن بر متر وارد نموده و سپس دکمه  1035برابرOK  .را بزنید 

 ( کلیک نموده و روی آیکون )STORY3 .را انتخاب نمایید 

  از منویAssign  زیر منویFrame/Line Load  دستورDistributed ( را از نوار ابزار فوقانی بزنید. ویا آیکون )

دیوار جان پناه را در جعبه  ( را انتخاب نموده و مقدار بارDLبار مرده ) Load Case Nameدر پنجره ظاهر شده از جعبه 

Unifrom Load  رد نموده و سپس دکمه کیلو نیوتن بر متر وا 480برابرOK  .را بزنید 
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 ( کلیک نمایید تا بار ها را بصورت سه بعدی ببینید.روی آیکون ) 
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 بارگذاری راه پله 6-4-3

در این مرحله بارگذاری راه پله ها . به همین طریق الزم است بر روی تیرهایی که دال پله را تحمل می کنند بارهای راه پله وارد شود

مقدار بار گسترده موجود در راه پله بار  صورت وجود( انجام می شود. در این پروژه راه پله به صورت دو رمپه است .و آسانسور )در 

 کیلو گرم بر متر مربع می باشد.  500کیلو گرم بر متر مربع و بار زنده طبقات تجاری  700مرده 

 

 کف ها(المان های صفحه ای ) کی سطحیاختصاص دادن بار  6-5

مرده و زنده را نام  سربارهایصفحه ای وارد می شوند که از این جمله می توان المانهای  بار های گسترده کف بارهایی هستند که به 

 برد.برای وارد نمودن بار های سطحی مراحل زیر را انجام دهید:

  کف طبقه اول به جز کنسول ها را انتخاب کرده از منویAssign ,Shell/Area  ,Uniform .در این مثال  را انتخاب کنید

 بار کنسول ها از کف ها جدا هستند.

  در قسمتLoad Case Name   نوع بار راLIVE .انتخاب کنید 

  در قسمتLoad=250  قرار دهید سپسOK .کنید 

  
 

 نوع بار

 جهت بار

 اندازه بار
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 ( را کلیک نمایید تا کف های قبلی دوباره انتخاب حال گزینه ).شوند 

  از منویAssign ,Shell/Area  ,Uniform .را انتخاب کنید 

  در قسمتLoad Case Name   نوع بار راDEAD .انتخاب کنید 

  در قسمتLoad=300  قرار دهید سپسOK .کنید 

 
 طبقه اول را انتخاب کرده از منوی  کنسولAssign ,Shell/Area  ,Uniform .را انتخاب کنید 

  در قسمتLoad Case Name   نوع بار راDEAD .انتخاب کنید 
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  در قسمتLoad=375  قرار دهید سپسOK .کنید 

 
  کف طبقه سوم )بام( را انتخاب کرده از منویAssign ,Shell/Area  ,Uniform .را انتخاب کنید 

  در قسمتLoad Case Name   نوع بار راDEAD .انتخاب کنید 

  در قسمتLoad=410  قرار دهید سپسOK .کنید 

 

saze118.com

saze118.co
cm



97 | P a g e  
 

 ( را کلیک نمایید تا کف های قبلی دوباره انتخاب شوند.حال گزینه ) 

  از منویAssign ,Shell/Area  ,Uniform .را انتخاب کنید 

  در قسمتLoad Case Name   نوع بار راLIVE .انتخاب کنید 

  در قسمتLoad=150  قرار دهید سپسOK .کنید 

 

 

 زلزله تعریف جرم موثر 6-6

 رابطه زیر بدست می آید:از لرزه ای سازه  موثر وزن 2800ویرایش چهارم  (از1-1-3-3مطابق بند )

  ای لرزه موثر وزن= بارمرده کل+کننده تقسیم دیوارهای وزن کل+برف و زنده بار از درصدی

تعریف شده است که این الگوی بار شامل اسکلت سازه )تیرها و  Dدر این پروژه کل بار مرده سازه صرفا با استفاده از الگوی بار 

 وارد محاسبات می شود. 1,0ستون ها(نیز می باشد و بنابراین با ضریب 

درصد است پس با ضریب  20بارهای زنده در ساختمان مسکونی دارای درصد مشارکت  2800(از ویرایش چهرم 1-3براساس جدول )

 در محاسبات وارد می شود. 0,2

های موثر در زلزله تعریف گردد. این کار از طریق زیر  جهت محاسبه ی نیری زلزله بصورت خودکار توسط برنامه، الزم است جرم

 صورت می گیرد.

  از منویDefine گزینه ,Mass Source .را انتخاب نمایید 
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 از قسمتMass Definition , From Loads .را انتخاب کنید 

  در قسمتDefine Mass.. وارد کرده و روی گزینه  0,2و بار زنده را  1ریب بار مرده را ضAdd .کلیک کنید 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saze118.com

saze118.co
cm



99 | P a g e  
 

 :تحلیل سازه 7

 :مقدمه 7-1

 

بعد از اتمام وارد کردن ویژگیهای سازه شامل هندسه، بارها و اختصاصات اساسی، سازه آماده تحلیل می گردد. در این بخش تنظیمات 

 خروجی های الزم ارائه شده است.اولیه تحلیل و همچنین نحوه ی تهیه 

 :تنظیمات و انجام تحلیل 7-2

موثر به صورت دوبعدی یا  آزادی تتعیین درجات آزادی فعال مدل:نرم افزار این توانایی دارد که تحلیل سازه را با در نظر گرفتن درجا

 انتخاب کرد.بعدی است پس باید همه درجات را 3با توجه به این که سازه به صورت دلخواه انجام دهد. سه بعدی

  از منویAnalyze  ,Set Analysis .را انتخاب نمایید 

  روی گزینهFull 3D .کلیک نمایید تا تحلیل سه بعدی انجام شود 

 
  روی گزینهSet Dynamic Parameters.. .کلیک نمایید 

  در قسمت  1مطابق شکل, Number of Modes وارد نمایید. سپس  9مد های انتخابی برای تحلیل راOK .کنید 

ابتدا یک تحلیل  جهت انتخاب دوره تناوب مناسب یا انجام تحلیل های دینامیکی،  یا حرفه های نکته مهم: اصوال برای طراحی

مدنظر عالوه بر این که اگر تحلیل دینامیکی  پذیرد و در آن حداقل تعداد مودی سه برابر طبقات انتخاب می شود.مودال انجام می 

که این تحلیل اطالعات مهمی در اختیار طراح می گذارد و می توان با آن  انجام پذیردباید حتما اول این تحلیل مودال  ،باشد

 اشکاالت مدلسازی را تشخیص داد و برطرف کرد.

درصد از جرم سازه فعال گردد،  90برابر تعداد طبقات و یا به تعدادی که نکته: تعداد مودها بایستی در مدلهای سه بعدی حداقل سه 

 تعریف گردد

saze118.com

saze118.co
cm



100 | P a g e  
 

                                           

 

 

 خواهید برنامه  اگر میP-Delta  را اعمال کند, گزینهInclude P-Delta  را فعال و روی گزینهSet P-Delta 

Parameters .کلیک نمایید 

  تغییرات را اعمال نمایید. 2مطابق شکل 

   از منوی برای شروع تحلیلAnalyze گزینه ,Run Analyze .کلیک نمایید 

 
 .: وضعیت کلی مدلسازی جهت بررسی خطاهای مدلسازی و .. از منوی زیر قابل حصول است1نکته 

 

 1 1شکل

1 

2شکل   

22 
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 کنترل خودکار هندسه سازه : 

 داده شده ی زیر توسط برنامه بصورت خودکار کنترل می گردددر این راستا موارد نشان 

 

که البته می توانید وضعیت سازه شامل  پنجره ای که حین تحلیل نشان داده می شود، شامل گزارشی از وضعیت تحلیل است  :2نکته 

اولیه ی تحلیل در آن به شرح زیر نتایج . پس از بسته شدن این پنجره مشکالت مدلسازی و خطاهای مربوطه را در آن مشاهده کنید

 قابل مشاهده است.

 

 می توانید گزارشی از وضعیت تحلیل انجام شده را در منوی زیر  مشاهده نمود: بعد از اتمام تحلیل 3نکته 
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 بررسی صحت نتایج تحلیل با توجه به نتایج گرافیکی :

  از منویDisplay ,Show Deformed .را انتخاب کنید 

  در قسمتLoad  بار مورد نظر را می توان انتخاب کرد تا تغییر شکل سازه را نسبت به آن بار را ببینیم. بارEQX  را انتخاب

 کلیک نمایید تا تغییر شکل ها را مشاهده نمایید. Start Animationکنید و در قسمت سمت راست پایین OKکنید و سپس 

طمینان حاصل کرد. یکی از راههای کنترل صحت مدلسازی بررسی شمای کلی ا و نتایج : همیشه بایستی از صحت مدلسازی  4نکته

تغییر شکل ها و شکل های مودی سازه است. بطور مثال سازه بایستی تحت اثر بار ثقلی تغییر شکل قائم از خود نشان دهد یا تحت 

 اثر بار زلزله تغییر شکل جانبی

  : نتایج تحلیل مودال 

 زمان تناوب مود اول سازه که در باالی پنجره فعال مدا نمایش داده می شودباید در بازه معقولی باشد.-1 

در بعضی از موارد ممکن است یک عضو دچار ناپایداری موضعی شده باشد، به طور مثال عضو به صورت مناسبی به اعضای دیگر -2

 متصل نباشد و از میزان دوره تناوب و نوع شکل مودی می توان آن را تشخیص داد.  

 مفید است.برای کنترل تغییر شکل سازه ها و بررسی موضوع پیچش مشاهده پالن طبقات نیز 

 

 ( کلیک کنید.برای بررسی مدهای ساختمان ابتدا روی گزینه ) 

  شماره مد مورد نظر را انتخاب کنید و سپسOK .کنید  
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  روی ساختمان نشان داده می شود.دوره تناوب وشکل مد 

 

 ( در پایین صفحه کلیک نمایید.روی گزینه ) 

  مد ساختمان را نشان میدهد.شمای کلی از حرکت این 

 سازه را ببینید.  هایبا کلیک کردن بر روی دکمه چپ و راست میتوانید بقیه مد 

  شماره مد مورد نظر را

 انتخاب کنید

مد و دوره تناوب 

 ساختمان 
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 خروجی گرفتن از سازه 7-3

های تحلیل )در واقع تغییر شکل ها، نیروهای داخلی و ...( را به دوصورت می توان مشاهده کرد که شامل خروجی خروجی : نکته  

 هودر ادامه نح .( یا خروجی های فایلی که می تواند خروجی های متنی، جدولی و غیره باشدزهای گرافیکی )نمایش در صفحات ویندو

 ی تعیین این خروجی ها مشاهده می گردد.

 استفاده می شود. Displayاز سازه از گزینه  های گرافیکی خروجی تهیه یبرا

 
 را انتخاب نمایید. Display  ,Show Tableاز منوی برای تهیه خروجی های فایلی یا جدولی ، 

 
در پنجره ی باال دو قسمت اصلی وجود دارد، قسمت باال کلیه ی اطالعات ورودی به برنامه و در قسمت پایین کلیه ی : نکته  

 خروجی های تحلیل سازه قابل استحصال است

اطالعات 

 ورودی

اطالعات 

 دریافتی

.تغییر شکل سازه1  

.بارهای اعمال شده2  

.تغییر مکان سازه3  

.مدها4  

.نیروهای داخلی5  

.انرژی6  
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 نتایج تحلیل مودالبررسی  7-3-1

 کنید. OKرا فعال کرده و سپس  Modal Informationاز جدول زیر ، 

 
 , مدها محاسبه می شوند. Building Modesدر قسمت 
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 درصد هایی که از جرم فعال میشود را نشان میدهد. Modal Load Participation ratiosدر قسمت 

 
 تحلیل مد های سازه نشان داده می شود. Modal Participating Mass Ratiosدر قسمت 

 

 

 پیچش

به باال شود. 90قسمت باید  در این  

درصد سازه فعال  90یعنی بیش از 

 شود

حرکت 

 انتقالی
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 خروجی تغییر مکان 7-3-2

 را انتخاب کنید. Display  ,Show Deformed Shapeاز منو 

 کنید تا تغییر شکل بار را روی سازه ببینید. OKنام بار دلخواه خود را وارد کرده و سپس  Loadدر قسمت 

 
 از ساختمان که کلیک راست نمایید میزان تغییر شکل آن نقطه را نشان می دهد.حال روی هر نقطه 
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را نشان می دهد و دیریفت نسبی را هم  X&Y&Zکلیک نمایید در هر طبقه تغییر مکان در جهت های  Lateral Driftاگر روی 

 نشان میدهد.

 
 می دهد. را نشان جانبی اختالف عدد های دو طبقه تقسیم بر ارتفاع, دیریفت

 :)تالش های داخلی( نمایش نیروها 7-3-3

 موارد زیر قابل دسترسی است: ( را انتخاب کنید.ویا از نوار ابزار آیکون ) …Display  ,Show Member Forceاز منو 

 نیرو تکیه گاه ها

 قاب ها

 صفحات

 

 کلیک نمایید.  Supportابتدا روی گزینه
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 را بزنید تا نیروی تکیه گاه را در اثر بار مرده نمایش داده شود. OKرا انتخاب کرده و سپس  DEADگزینه  loadدر قسمت  

 

 نمایید.را بزرگنمایی ( کلیک نمایید و روی نقطه مورد نظر حال روی آیکون )

 

saze118.com

saze118.co
cm



110 | P a g e  
 

 خارج شوید. بزرگنمایی( کلیک نمایید تا از روی گزینه )

 را نشان می دهد. X&Y&Zینجا نیرو ها در مختصات روی نقطه مورد نظر کلیک راست نمایید . در ا

 

 

 . ( را انتخاب کنیدویا از نوار ابزار آیکون )  …Display , Show Member ,frame/pierاز منو 

 
 نمایید, تا نیروی محوری را نمایش دهد. OKرا فعال کرده و سپس  Axial Forceو سپس آیکون 

نیروی 

 برشی

نیروی 

 محوری
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 روی هرکدام کلیک راست نمایید اثر بار مرده را نشان میدهد.

 

و سپس آیکون  ( را انتخاب کنیدویا از نوار ابزار آیکون ) …Display , Show Member frame/pierاز منو 

Moment 3-3  را فعال کرده و سپسOK .نمایید, تا لنگر  را نمایش دهد 
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 نمایید. OKسپس 

 

 ( کلیک نمایید. کلیک کرده و روی آیکون) D View-3روی قسمت 

 لنگر

نیروی 

 پیچش محوری

 برش
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Line Local Axes را فعال کرده و سپس OK .نمایید 

 
 قرمز می باشد. 1آبی, 3سفید, 2در حالت کلی محورنکته: 
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را  Scroll for Values کلیک راست نمایید. گزینه 3D View Moment 3-3 Diagramروی تیر مورد نظر در قسمت   

 فعال نمایید. با نگه داشتن موس روی نشانه گر وحرکت روی تیر مقدار لنگر را در هر نقطه نشان خواهد داد.

 

  

 ( را انتخاب کنید.ویا از نوار ابزار آیکون )  ..Display  ,Show Member ,Shell Stressesاز منو 

از این قسمت بار 

مورد نظر را 

 انتخاب نمایید
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 را فعال کنید. M11برای مثال نیروی 

 

 را فعال کنید. روی یکی از المان ها کلیک راست نمایید. Story3( کلیک نمایید و روی آیکون )

 نیرو

جهت 

 نیروها

 تنش

saze118.com

saze118.co
cm



116 | P a g e  
 

 
 کلیک نمایید.راست  DECKروی یکی از 

 
 صفحه , مقدار هر نقطه را نشان خواهد داد.با حرکت موس روی 

 ( کلیک نمایید.روی آیکون )برای دیدن سازه در حالت اولیه )بدون حالت تغییر شکل یا نمایش نیروهای داخلی ( 

 کلیک نمایید. ELEV1روی 

یکون  و سپس آ ( را انتخاب کنیدویا از نوار ابزار آیکون ) …Display , Show Member frame/pierاز منو 

Moment 3-3  وPiers  را فعال کرده و سپسOK .نمایید 
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 روی دیوار مورد نظر کلیک راست کنید. در اینجا برآیند همه نیروها را نشان می دهد.

 

و سپس آیکون   ( را انتخاب کنیدویا از نوار ابزار آیکون ) …Display , Show Member frame/pierاز منو 

Shear2-2  وPiers  را فعال کرده و سپسOK .سپس روی دیوار مورد نظر کلیک راست کنید. در اینجا برآیند همه   نمایید

 نیروهای برشی را نشان می دهد.
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و سپس آیکون   ( را انتخاب کنیدویا از نوار ابزار آیکون ) …Display , Show Member frame/pierاز منو 

Shear2-2  وPiers  وSpandrel رده و سپس را فعال کOK .سپس روی دیوار مورد نظر کلیک راست کنید. در اینجا   نمایید

 برآیند همه نیروهای برشی را نشان می دهد.

 
,ابتدا  برنامه بصورت خودکار انجام شده است( بر روی المانهای تیری ) که توسطکف طبقات توزیع شده از برای نمایش نیروهای 

 را انتخاب نمایید. ..Display,  Show Load, Frame/Lineکلیک کرده و از منو  D view-3روی صفحه 
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 نمایید. OKسپس 

 
به رنگ دلخواه  Positiveدر قسمت  Option, Colors, Outputبرای بهتر دیدن نیروها میتوان رنگ آنها را از منوی :نکته 

 تغییر داد.

 که سقف آن تیرچه بلوک می باشد , در جهت تیر ریزی نیرها اعمال شده است. Story1در طبقه 

 را انتخاب نمایید. Display ,Show Tablesاز منو 

 , مربوط به تغییر مکان ها می باشد.  Displacementقسمت 

داشته و  باری که روی صفحه وجود

 روی تیر منتقل می شود.
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 زمانی فعال میشود که دیافراگم ها را فعال و معرفی کرده باشید. Diaphragm CM Displacementsگزینه 

 
 را فعال کنید Building Output , Story Shears برای اندازه گیری برش پایه , در قسمت 

 نمایید.  OKترکیب بار مورد نظر خود را نیز فعال کرده,سپس Load Case ,Select Case/Combo (resulte)در قسمت

  OK( ,سپسEQXبار مورد نظر خود را فعال)مثال بار  Load Case ,Select Case/Combo (Model Def)در قسمت

 نمایید.

 
 را نشان می دهد. Xدر این جدول تغییر مکان با نیروی زلزله در جهت 

 را فعال میکنیم. Story Shearsبرای نشان دادن برایند نیرو در تمامی طبقات گزینه 

و باالی میزان برش در پایین 

3طبقه  
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 طراحی سازه: 8

 در پیش فرض های در این گام مراحل اصلی برای طراحی سازه آغاز می شود. بنابراین ابتدا الزم است ابتدا تنظیمات طراحی سازه را

.باید دقت کرد در طراحی سازه ابتدا هدف اصلی تعیین گرددآغازطراحی  ،نرم افزار انجام داده و سپس با استفاده از انتخاب ترکیبات بار

 ابعاد مقطع و کفایت آن هاست.

 برنامه طراحی کنید. پس از اتمام تحلیل سازه و کنترل اولیه وصحت آن، می توانید سازه را با استفاده از امکانات خودکار

 استفاده میکنیم. Designبرای طراحی از منو 

 
 ، انجام تحلیل و بررسی اولیه نتایج طراحیمعرفی آیین نامه 8-1

 را انتخاب کنید. Option, Preferences    ,Concrete Frame Designاز منو 

 
 کنید. OKسپس 

 

را انتخاب نمایید تا سازه همه اجزا به جز دیوار برشی را  Start Design( کلیک نمایید و روی آیکون )

 شروع به طراحی کند.

 به ترتیب:

 طراحی سازه فوالدی 

 طراحی سازه بتنی 

  طراحی سازه

 کامپوزیت

  

 طراحی دیوار برشی 

انتخاب آیین 

 نامه

آییین نامه  

یا هر   کانادا

آیین نامه ی 

 دلخواه
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 بگذارید. Kgf/mرا از پالن انتخاب کنید. و واحد سیستم را  Story3حال طبقه 

 

 جواب نداده است.  ضوعطراحی به معنای این است که  باشد O/S هایی که  الماننکته : 

 .حال روی تیر مورد نظر کلیک راست کنید تا مشخصات و عملکرد تیر را نشان دهد

 
 کلیک نمایید. Flex Detailsبرای نشان دادن طراحی تیر , روی گزینه 

 میزان آرماتور باال

 میزان آرماتور پایین

میزان آرماتور 

 برشی
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 را انتخاب کنید . …Display Design Info( کلیک کرده و گزینه یروی آیکون )

 

( کلیک نمایید. روی ) OKرا انتخاب و سپس ..Colum P-M-Mگزینه  Design Outputدر قسمت 

 رانتخاب نمایید. ELEV1نموده و 

 
  Reinforcement to be checkedحالتدر تعریف مقاطع ستون هایی که PMMنسبت در اینجا فقط 

 در قسمت طراحی زده شده باشد، ارائه می گردد. 

 نسبت تنش را نشان می دهد.

از  PMMدرصد باالتربودن

عدد یک به این معناست 

که ستون جواب نداده 

 است.
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 طراحی دیوار برشی 8-2

 می انجام را تحلیل سپس و کرده انتخاب را مناسب ضخامت و عرض یک ابتدا برشی دیوار طراحی برای کلی طور به

 .دهیم

 یکنواخت گذاری رماتورآ با دیوار طراحی(1: شامل که است موجود برشی دیوار طراحی گزینه سه: نکته

 ((C&T اصطالحات) نیرویی دو ی شده ساده روش با دیوار طراحی (2

 دلخواه ارماتورگذاری حالت با شده تعریف پیش از مقطع طراحی{3  

 را انتخاب کنید.Design, Shear Wall Design, Select Design Comboاز منوی  .1

 می گردداستفاده  تعریف شده از همان ترکیب بارهای قبلی در این مثال

 
را بزنید و سپس  Addرا انتخاب نمایید و دکمه List Of Combosمانند تصویر نشان داده شده همه بارها در قسمت 

OK .کنید 

 :بصورت یکنواخ طراحی آرماتور دیوار برشی : حالت اول .2

  از منویDesign, Shear Wall Design,Start Design  .در این حالت نرم افزار برای )را انتخاب کنید

 .(در نظر می گیردمقاطع دیوار برشی یک آرماتور را بصورت یکنواخت 
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 روی نوشته کلیک راست نمایید تا مشخصات مقطع نشان داده شود.

 
  برای طراحیSpandrel  از منوی ,Design, Shear Wall Design, Display Design Info..  را انتخاب

 کنید.
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 کنید. OKرا انتخاب و سپس  ..Spandrel Longitudinal گزینه Design Outputدر قسمت 

 
را مانند یک تیر طراحی میکند و با کلیک راست کردن روی آن مشخصات  Spandrelنرم افزار آرماتور های 

Spandrel .را نشان خواهد داد 

 

 :)بصورت مقطع دلخواه( آرماتور دیوار برشی حالت دوم طراحی .3

  از منویDesign, Shear Wall Design, Define Pier Sections .را انتخاب کنید 
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  روی گزینهAdd Pier Section .کلیک نمایید 

 
  در قسمتAdd Pier  گزینه ,Start From Existing  را فعال نموده و در قسمتDefine  روی گزینه ,

Section Designer .کلیک کنید 

 

 .روی یکی از آرماتور های مقطع کلیک راست نمایید 

 
  در قسمتBar Size توان شماره آرماتور و در قسمت  میBar Spacing  فاصله بین آرماتور و درBar Cover 

 مقدار کاور بتن را تغییر داد.

  ( را انتخاب و در گوشه تیر کلیک کنید.ابزار )از منوی 

شماره 

 آرماتور 

 مقدار کاور 
فاصله 

 آرماتور 
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 . روی مقطع مربعی شکل کلیک راست نمایید. در ابنجا میتوانید ابعاد مقطع را انتخاب و آرماتور گذاری کنید 

 
 .مانند قسمت تیر, آرماتور های مقطع را عوض کنید 

  حال برنامه راSave  .کرده و ببندید 

 ابعاد مقطع

 

آرماتور گذاری 

 شود
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  حال روی گزینهOK کرده , مقطع تعریف شده را انتخاب و سپس OK .کنید 

 ( کلیک نموده , گزینه روی آیکون )Pier Labels  را فعال و سپسOK .کنید 

 
 ( کلیک نموده تا روی آیکون )Pier .هر قسمت را نشان دهد 

 

 (Label)نکته: جهت طراحی دیوار می بایست در مرحله ی مدلسازی، قبل از انجام تحلیل برای هردیوار یک برچسب 

 .تعریف شده باشد

  از منویDesign, Shear Wall Design ,Assign Pier Sections,General Reinforcing  را انتخاب

 کنید.

  مانند تصویر گزینه ها را فعال کرده و سپسOK .کنید 
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 ( کلیک نمایید.روی آیکون ) 

  از منویDesign, Shear Wall Design, Display Design Info.. .را انتخاب کنید 

 
  گزینهD/C Ratios  را فعال کرده و سپسOK .کنید 

 
 .روی اعداد کلیک راست کنید تا مشخصات مقطع تعریف شده را مالحظه کنید 

  روی گزینهSection Top.. .کلیک نمایید تا مقطعی که برای آن تعریف کرده ایم را نشان دهد 

در مقطع  PMMنسبت 

تعریف شده را کنترل می 

 کند.

میزان آرماتور را در مقطع 

 نعریف شده محاسبه می نمایید.
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  حالElevn5 .را انتخاب نمایید 

  از منویDesign, Shear Wall Design, Display Design Info.. .را انتخاب کنید 

  گزینهPier Longitudinal  را انتخاب و سپسOK .کنید 

 .حال روی اعداد نشان داده شده کلیک راست نمایید تا تمام اطالعات طراحی را نشان دهد 

 
 :(C&T)بصورت ساده شده ی  دیوار برشی حالت دوم طراحی آرماتور .4

 نکته:منظور از سادگی روش در نظر گرفتن فرضیات ساده کننده است.

  کل دیوار برشی درELEV5 .را در حالت انتخاب بگذارید 

  از منویDesign, Shear Wall Design ,Assign Pier Sections, Simplified C and T  را انتخاب

 کنید.
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 تحلیل طیفی انجام  9

 در این مرحله نحوه انجام تحلیل طیفی انجام شده است . به انجام تحلیل طیفی، در صورت نیاز 

-  

 تعریف تابع طیف . 9-1

 تعریف کنیم.  Excelتوان این تابع را در برنامه  می -1

 را اجرا کنید. Excelبرنامه 

 وارد می کنیم. 2800مقادیر زیر را بر اساس آیین نامه 
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0 0.35 

0.2 0.875 

0.5 0.875 

0.6 0.664161 

0.7 0.599297 

0.8 0.548252 

0.9 0.506849 

1 0.472469 

1.1 0.443382 

1.2 0.418394 

1.3 0.396653 

1.4 0.377533 

1.5 0.360561 

1.6 0.345376 

1.7 0.331696 

1.8 0.319294 

1.9 0.30799 

2 0.297636 

2.1 0.288111 

2.2 0.279313 

2.3 0.271157 

2.4 0.263571 

2.5 0.256495 

2.6 0.249875 

2.7 0.243667 

2.8 0.23783 

2.9 0.232331 

 کنترل صحت نمودار طیف را رسم کنید.جهت 

  در قسمتINSERT ( کلیک نمایید و , روی آیکون )  را انتخاب نمایید تا نمودار نمایش داده

 شود.

 ( کلیک نمایید و حال روی آیکون )More scatter .را انتخاب کنید 

 ( کلیک کرده و نمودار را انتخاب و سپس روی گزینه )OK .کنید 
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  حال تمامی مقادیر داده شده را انتخاب و کپی نمایید . یک فایلNotepad  اجرا نموده و مقادیر را در آن

paste .کنید 

  فایلNotepad  را در قسمتی که فایلEtabs 2800 یک نام انتخابی مثل تا وجود دارد با , save  .نمایید 

 

  :  Etabsادامه دربرنامه 

که در مرحله ی قبل تحلیل انجام شده  )در صورتی تا محیط مدلسازی فعال شودکنید( کلیک ایتدا روی آیکون)

 .باشد مورد نیاز است(

  از منوDefine(را انتخاب نمایید., گزینه ) 

  در قسمتChoose Function  ,Spectrum From File  را انتخاب و روی گزینهAdd New Function 

 کلیک نمایید.

  روی گزینهBrows  کلیک نمایید و فایلnotepad  را که ذخیره نموده اید , فرا بخوانید و پسوند فایل راText 

 انتخاب کنید. 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Chart Title 

saze118.com

saze118.co
cm



136 | P a g e  
 

 
 سپس OK .کنید 

 
  آیکونPeriod vs Value  .را فعال کرده تا بر اساس دوره تناوب بررسی کند 

  گزینهDisplay Graph  را فعال و سپسOK .کنید 

 طیفی لانجام تنظیمات تحلی . 9-2

 : نوع تحلیل طیفی تعریف می گردد که شامل 4،  در این مثال

 بر اساس فرکانس

بر اساس دوره 

 تناوب

چند خط را بررسی 

 نکند
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SX  زلزله بدون برون محوری در جهت:X 

SEX زلزله با برون محوری در جهت :X 

SY  زلزله بدون برون محوری در جهت:Y 

SEY زلزله با برون محوری در جهت :Y 

 که نحوه تعریف این ها در نرم افزار به شرح زیر است:

  از قسمتDefine, response Spectrum Case Data .را انتخاب کنید 

  روی گزینهAdd New  .کلیک نمایید 

  در قسمتSX.معرفی کنید 

  مانند تصویر مقادیر را جایگزین کرده و سپسOK .کنید 
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  است ترکیبات طراحی متناسب در برنامه تعریف و اضافه شود.جهت اعمال نتایج تحلیل طیفی در طراحی، الزم نکته: 

. 

 نیازی به اعمال زلزله های مثبت و منفی نیست.جهت تعریف ترکیبات طراحی شامل تحلیل های طیفی، :2نکته

 .کلیک کنیدRun Analyze(روی گزینه )

کنترل کفایت تعداد مودهای نوسان است که این کار در نرم افزار به صورت زیر انجام می اولین مرحله بعد از تحلیل 

 پذیرد:
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باشد که در این صورت  90را باید  مشاهده می کنید که بزرگتر از  SUMحال پایین ترین ردیف را در ستون های 

 تعداد مودهای نوسان کافی است.

  

  طیفی و استاتیکی است:مرحله بعد همپایه کردن تحلیل 

برای همپایه  2800رم ا(از ویرایش چه3-1-4-3نحوه همپایه کردن برش پایه دینامیکی به استاتیکی:براساس بند ):نکته

کردن نتایج تحلیل طیفی باید برش پایه بدست آمده در روش تحلیل دینامیکی طیفی با برش پایه بدست امده از روش 

 اصالح شود.تحلیل استاتیکی مقایسه شده و 

  از منوDisplay, Show Table .را انتخاب کنید 
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مقدار تقسیم کرده و همین طور   SEXرا بر  - (EYNیا EYPمقدار)ٍ -ر زلزله ی استاتیکی ثبرش حداکو بعد می بایستی 

 تقسیم کرده و ضرایب را بدست آورد.  SEYبر  - ( EYNیا  EYP)مقدار برش  –زلزله ی استاتیکی  حداکثر 

این مرحله  حال دوباره قفل برنامه را باز کرده و سراغ محل تعریف ترکیبات بار رفته و مراحل زیر را انجام می دهیم.

 طیفی صورت گیرد (Sx , SEX, Sy , SEY) بایستی برای حالت های مختلف تحلیل
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این که مقادیر استاتیکی و طیفی اشاره شده در حال بعد از این مرحله می تونید مدل را تحلیل کرده و بعد از کنترل 

 مرحله قبل یکی شده است به طراحی بپردازید.

 

عدد 

موجود 

ضرب در 

ضریب 

 بدست آمده 
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