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در ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ از اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ زﯾﺮ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ :
ﮔﺮوه آى ﺳﯿﻮﯾﻞ
ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻠﻄﺎن آﺑﺎدى
ﻣﻬﻨﺪس ﻏﻔﺎرى
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ زاده
ﮔﺮوه ﺳﺮى ﻋﻤﺮان
اﻧﺗﺷﺎرات ﻧﮕﺎرﻧده داﻧش

ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎ:

:

آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺎرﮔﺬاري ﺛﻘﻠﯽ ﺳﺎزه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنوﯾﺮاﯾﺶ، 2931
آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺎرﮔﺬاري ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺳﺎزه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  1022وﯾﺮاﯾﺶ ﭼﻬﺎرم،
آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ﻣﺪل ﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻼن ﻣﻌﻤﺎري در ﻧﺮم اﻓﺰار ، ETABS2016
آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻧﺮم اﻓﺰار،
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﻮﯾﺮي از ﻧﺤﻮه ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزي ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ روش ﺣﺪي ﻧﻬﺎﯾﯽ
آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم و
ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﻄﺎر در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ،
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎرﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎرﻫﺎي وارده ﺑﺮ ﺳﺎزه ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎرﻫﺎي ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار،
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﻮﯾﺮي،
ﻧﺤﻮه ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﻠﯽ و ﻗﺒﻞ از ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﯿﺮﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﻮﯾﺮي،
ﻧﺤﻮه ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﻠﯽ و ﻗﺒﻞ از ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻮﻻدي ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﯿﺮﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ،
ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﯿﺮﻫﺎ ،ﺳﺘﻮنﻫﺎ و ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪﻫﺎي ، EBF
ﮐﻨﺘﺮل درﺻﺪ ﻣﯿﺰان ﺧﺮوج از ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ زﻟﺰﻟﻪ،
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺎز ﯾﺎ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﺧﺮوج از ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ زﻟﺰﻟﻪ،
ﮐﻨﺘﺮل زﻣﺎن ﺗﻨﺎوب ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺗﻨﺎوب ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار،
ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺳﺎزه ﺑﻪ دو روش ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ و دﻗﯿﻖ.
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طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 7
مطابی که در لیست فوق جانمایی شدهاند به صورت خیلی کلی میباشند و در دل مجموعه نکات مهم و کلیدی
زیادی نهفته است.
این فایل آموزشی در قالب یک پروژه به صورت گام به گام و تصویری تنظیم شده است .سیستم سقف از نوع
تیرهای کامپوزیت ،سیستم باربری در یک جهت قاب مهاربندی واگرای فوالدی ( )EBFو در جهت دیگر قاب
خمشی فوالدی متوسط میباشد.
از مزیتهای این فایل آموزشی میتوان به آموزش گام به گام و کامالً تصویری از نحوه معادل سازی مقاطع
فوالدی که برای ستونها و تیرها از آنها استفاده میشود اشاره کرد.

 ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻃﺮﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  5ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻻدي ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ و ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪﻫﺎي ﺑﺮونﻣﺤﻮر
 مشخصات پروژه:
قبل از انجام هر کاری الزم است که مشخصات کلی سازهای که قرار است مورد تحلیل و طراحی قرار گیرد را
بررسی و تعیین نماییم .این گزارشها به شرح ذیل میباشند:
 -2ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ،ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  9ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻻدي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ
وﺟﻮه داراي ﻧﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داراي ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و  1ﻃﺒﻘﻪ اداري اﺳﺖ ).ﭘﻼن ﻣﻌﻤﺎري(
 -1ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ،ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان اﺳﺖ و ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ،ﺗﯿﭗ  IIIﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮوژه داراي
ﮐﺎرﺑﺮي اداري و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  1022وﯾﺮاﯾﺶ ﭼﻬﺎرم در دﺳﺘﻪ
ساختمانهای بااهمیت متوسط قرار خواهد گرفت.
 -9سقف سازه از نوع سقفهای کامپوزیت میباشد .جزئیات این سقفها در بام و طبقات را جهت انجام
بارگذاری سازه ارائه میشود.
 -4از کاهش سربار زنده در این پروژه استفاده میشود و نکات مربوط به آن مطابق مبحث ششم مقررات
ملی ساختمان ارائه میشود.
 -5سیستم باربر جانبی در جهت  Xقاب مهاربند فوالدی واگرا ( )EBFدر جهت  Yقاب خمشی با حد
شکلپذیری متوسط میباشد.
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صفحه 9
 تعیین مشخصات مصالح مصرفی در سازه:
برای طراحی سازه فوالدی یک پارامتر مهمی که میبایست برای آنالیز و طراحی در ابتدای کار تعیین شود،
استفاده از نوع فوالدی مصرفی در کل پروژه است معموالً در کلیه پروژهها از فوالد  ST37استفاده میشود که
مشخصات این نوع فوالدها در جدول  2ارائهشده است .ذکر این نکته ضروری است که برای سازههای فوالدی
معرفی مصالح بتنی نیز مهم میباشد .در این پروژه با توجه به اینکه سقف از نوع کامپوزیت میباشد جهت
مدلسازی این سقفها الزم است که یک مصالح بتنی نیز به نرمافزار معرفی نماییم .مشخصات کلیه مصالحی که
میبایست به نرمافزار در مراحل بعدی معرفی نماییم به شرح جدول  2میباشد:
جدول  -2مشخصات مصالح مصرفی

مشخصات فوالد ST37

مشخصات بتن رده C25

جرم واحد حجمM،

785 Kg/m³

جرم واحد حجمM،

250 Kg/m³

وزن واحد حجمW،

7850 Kgf/m³

وزن واحد حجمW،

2500 Kgf/m³

مدول االستیسیتهE،

2.0xE+10 Kgf/m²

مدول االستیسیته2.65xE+9 Kgf/m² E،

ضریب پواسون

0.3

ضریب پواسون

0.15

تنش تسلیمFy ،

24xE+6 Kgf/m²

مقاومت فشاریfc،

25xE+5 Kgf/m²

تنش گسیختگی نهایی

37xE+6 Kgf/m²

در جدول  2برای مصالح بتن رده  C25نیازی به معرفی مقدار مدول االستیسیته خواهیم داشت .برای این مقدار
مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش  2931رابطهای را ارائه کردهاند که بدین شرح است:
𝛾

𝐸𝑐 = (3300√𝑓𝑐 + 6900)(23𝑐 )1.5

در راﺑﻄٴ اﺧﯿﺮ𝑐𝛾 وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺘﻦ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﭘﺮوژه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ  3-29-7-2ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻬﻢ وﯾﺮاﯾﺶ
جدید این مقدار باید بین  15تا  25 KN/m3اختیار گردد .ا توجه به اینکه مقدار مقاومت بتن برابر 25 Mpa
میباشد مقدار مدول االستیسیته برابر است با:
= 26517.6 𝑀𝑝𝑎 ≈ 2.65 × 10+9 𝐾𝑔𝑓/𝑚2

25 1.5

)𝐸𝑐 = (3300√25 + 6900) (23

 انجام محاسبات مربوط به بارگذاری سازه:
 بارهای ثقلی:
بارهای ثقلی خود شامل چند دسته میباشند که از مهمترین آنها میتوان به بارهای مرده وزنده اشاره کرد.
 بار مرده:
بارهای مرده وارده برسازه خود به چند گروه تقسیمبندی میشوند که در ادامه نمونه آنها ارائه و محاسبات
مربوط به آن نیز انجام میشود.

بار مرده سقف بام:
جزئیات اجرایی سقف بام همانند شکل زیر میباشد:

صفحه 10

صفحه 11
شکل  -2جزئیات سقف بام
جدول  -1محاسبات بار مرده طبقه بام

نام بار

ضخامت m

وزن مخصوص

وزن واحد سطح

ایزوگام

-

-

15

اندود لیسه ای

0.02

2100

42

مالت ماسه سیمان

0.03

2100

63

پوکه معدنی

0.1

600

60

سقف کاذب

-

-

30

اندود گچوخاک

0.02

1600

32

اندود گچ رویه

0.01

1300

13

جمع کل255 Kg/m² :

در محاسبات باال از وزن دال بتنی و همچنین وزن تیرهای فوالدی صرف نظر شده است چراکه به نرم افزار اجازه
خواهیم داد که این وزنها را محاسبه نماید.
وزن محاسبه شده به ازای هر متر مربع سقف بام از نوع بار مرده گروه دوم تلقی خواهد شد .برای طراحی تیرهای
کامپوزیت به طور کلی دو دسته بار مرده خواهیم داشت:
 -2بار مرده گروه اول :این نوع بار شامل وزن تیرهای فوالدی و بتن قبل از گیرش میباشد که نرم افزار این
وزن را محاسبه میکند و از نوع بارهای مرده با نام  Deadدر نظر خواهد گرفت.
 -1بار مرده گروه دوم :بارهایی که بعد از سخت شدن دال بتنی به سقف وارد میشوند از نوع بار مرده گروه
دوم تلقی خواهند شد .این نوع بار شامل بار کفسازی ،نازک کاری (سقف کاذب) و  ...میباشد و باید در نرم
افزار از نوع ) SD (Super Deadدر نظر گرفته شود.

صفحه 12

بار مرده سقف طبقات:
جزئیات اجرایی سقف طبقات همانند شکل زیر میباشد:

شکل  -1جزئیات سقف طبقات
جدول  -9محاسبات بار مرده طبقات

نام بار

ضخامت m

وزن مخصوص

وزن واحد سطح

سرامیک

0.02

2100

42

مالت ماسه سیمان

0.03

2100

63

پوکه معدنی

0.1

600

60

سقف کاذب

-

-

30

اندود گچوخاک

0.02

1600

32

اندود گچ رویه

0.01

1300

13

جمع کل240 Kg/m² :

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 13
محاسبه بار مرده دیوارهای پیرامونی دارای نما( :با یکطرف نما)
دیوارهای دارای یکطرف نما ،حداقل باید در یک وجه با مصالح مناسب و شیک پوشانده شوند .بدینجهت در
این حالت معموالً از سنگ تراورتن و یا سنگ گرانیت استفاده میشود .در این پروژه با توجه به اینکه در هر چهار
طرف سازه دارای نما هستیم ،تنها بارگذاری پیرامونی این نوع دیوارها کفایت خواهد کرد در غیر این صورت باید
بار دیوارهای فاقد نما را بر اساس جزئیات آنها محاسبه کرد.

شکل  -9جزئیات سقف طبقات
جدول  -4محاسبات بار مرده دیوارهای دارای نما

نام بار

ضخامت m

وزن مخصوص

وزن واحد سطح

آجرکاری با آجر سفال

0.14

2100

294

مالت ماسه سیمان

0.02

2100

42

اندود گچوخاک

0.03

1600

48

اندود گچ سفید

0.01

1300

13

سنگ تراورتن

0.02

2500

50

یونولیت

____

____

10

جمع کل457 Kg/m² :
تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به گروه تخصصی مهندسی عمران آی سیویل است و هر گونه کپی برداری و انتشار
آن شرعا حرام و از طریق قانون قابل پیگیری است

صفحه 14
نکته :در دیوارهای سمت نما ،با توجه به وجود پنجرهها در این وجه ،الزم است که به نحوی این اثر را در نظر
گرفت .برای این کار از یک فرض سادهشده استفاده میکنند .بدین ترتیب که بر اساس یک قضاوت مهندسی
بین  92تا  52درصد را بهعنوان سطح بازشو در نظر گرفته و مابقی را بهعنوان بار دیوارها در نظر میگیرند .بدین
ترتیب در این بخش از  92درصد سهم بازشوها استفاده میشود.
475× (1-0.3) = 332.5 Kg/m²
همانطور که از واحد بار محاسبهشده واضح است ،این بار به ازای هر مترمربع از دیوارهای دارای نما میباشد .به
این نکته توجه کنید که در نرمافزار امکان واردکردن بار سطحی دیوارها وجود ندارد و این بار را باید به بار خطی
تبدیل کرد؛ بنابراین باید وزن مترمربع دیوار را در ارتفاع دیوار ضرب نمود تا وزن متر طول دیوار به دست آید .از
روی برش طبقات واضح است بیشترین ارتفاع خالص طبقات مربوط به طبقه همکف بوده و برابر 3.5 m
میباشد .طبقه همکف دارای ارتفاع  3.5متر و طبقه اول دارای ارتفاع  3.1متر میباشد که در جهت اطمینان
طبقه اول نیز همین ارتفاع را در نظر میگیریم.
 =332.5 × 3.5 ≈ 1165 Kg/m²وزن متر طول دیوار خارجی

محاسبه بار مرده دیوارهای جانپناه:
جزئیات اجرایی سقف طبقات همانند شکل  4میباشد:
مالت ماسه سیمان 2 cm
سنگ گرانیت 2 cm
قرنیز جهت آبچکان

آجر مجوف 15 cm

عکس  -4جزئیات اجرایی دیوارهای جانپناه

صفحه 15
جدول  -5محاسبه بار مرده دیوارهای جانپناه

نوع مصالح

ضخامت

وزن مخصوص

شدت بار ()Kgf/m²

سنگ گرانیت

0.02

2800

56

مالت ماسه سیمان

0.02

2100

42

آجرکاری با آجر مجوف

0.15

850

127.5

اندود لیسه ای

0.02

2100

42
∑ 267.5 Kg/m²

ارتفاع جانپناه دربرش طبقات در طرح معماری برابر  100 cmدر نظر گرفتهشده است؛ بنابراین وزن متر طول
دیوار جانپناه بهصورت زیر محاسبه میشود که  10 Kgبر متر طول جهت وزن قرنیز و نبشی کشی موجود در
دیوار به آن اضافه میشود:
 = 267.5×1.0 + 10 ≈280 Kg/mوزن متر طول دیوار جانپناه

محاسبه بار مرده راهپله:

بتن با خرده آجر

اندود گچ رویه

سنگ کف پله ( مرمر)

اندود گچ و خاک

سنگ پیشانی ( تراورتن)

IPE160

عکس  -5جزئیات اجرایی راهپله

صفحه 16
جدول  -6محاسبه بار مرده راهپله

نوع مصالح

ضخامت m

وزن مخصوص

تعداد

وزن واحد سطح

سنگ مرمر کف پله

0.03

2700

1

81

2400

1/0.3

24

بتن با خرده آجر

0.0225

1700

1/0.3

127.5

طاق ضربی

0.1

1750

1/cos31

204.16

اندود گچوخاک

0.02

1600

1/cos31

37.33

اندود گچ رویه

0.01

1300

1/cos31

15.16

IPE160

-

15.8

2/ cos31

36.86

سنگ تراورتن پیشانی 0.15x0.02=0.003

∑ 526.01 Kg/m²
USE: SD= 530 Kg/m2
با توجه به محاسبات انجام شده باید توجه کرد که در بار مرده راه پله ،وزن طاق ضربی محاسبه شده است و باید
در هنگام مدل کردن سقف راه پله در نرم افزار  ،از سقفی استفاده کنیم که وزن را مجدداً به سازه اضافه نکند.
چرا ؟
همچنین توجه نمایید که در جهت اطمینان از محاسبه وزن پاگردها صرف نظر شده است و برای وزن پاگردها از
وزن محاسبه شده در با ال استفاده خواهیم کرد .این کار باعث باال بردن ضریب اطمینان طراحی خواهد شد.

 بار زنده:
بارهای زنده وارده برسازه موضوع فصل پنجم مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش  2931میباشد .طبق
مبحث ششم ،بارهای زنده به  0دسته تقسیمبندی میشوند که برای آشنایی با این تقسیمبندی میتوانید به

صفحه 17
مبحث ششم مراجعه نمایید .مطابق بند  1-1-5-6که مربوط به ضوابط دیوارهای تقسیمکننده است ،در
ساختمانهای اداری و یا سایر ساختمانهایی که در آنها احتمال استفاده از دیوارهای تقسیمکننده و یا
جابجایی آنها وجود دارد میبایست بهعنوان سربار زنده به سازه اعمال گردد .در ادامه به نحوه محاسبه بار
معادل تیغهها (پارتیشنها) مطابق ضوابط بند  1-1-5-6خواهیم پرداخت.

محاسبه بار معادل تیغه بندی (پارتیشنها):
از دیوارهای داخلی یا تیغهها برای جداسازی فضاهای داخلی استفاده میشود .ضخامت این دیوارها در کل
معموالً برابر  15cmدر نظر گرفته میشود .با توجه به اینکه این تیغه بندی در زمان بهرهبرداری ممکن است
ثابت نباشد و در زمانهای مختلف مکان آنها متغیر باشد لذا اعمال بار تیغهها در مکان خود امری توجیهپذیر
نیست و در محاسبات از بار معادل تیغه بندی بهصورت بار گسترده در تمام سطح سازه استفاده میکنیم .ابتدا
وزن یک مترمربع از پارتیشنهای داخلی را محاسبه مینماییم:

شکل  -6جزئیات تیغههای داخلی

صفحه 18
جدول  -7محاسبه بار دیوارهای داخلی

نام بار

ضخامت m

وزن مخصوص

وزن واحد سطح

آجرکاری با آجر مجوف

0.07

850

59.5

اندود گچوخاک

0.06

1600

96

اندود گچ سفید

0.02

1300

26

جمع کل181.5 Kg/m² :

مطابق بند  1-1-5-6مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش  2931چنانچه وزن هر مترمربع سطح
دیوارهای جداکننده از  200 Kgf/m2کمتر باشد میتوانیم آنها را بهعنوان بار زنده و بهطور گسترده در کف
طبقات پخش نماییم؛ اما چنانچه وزن هر مترمربع سطح دیوارهای جداکننده از مقدار فوق بیشتر باشد وزن آن
باید بهعنوان بار مرده در نظر گرفتهشده و در محل واقعی خود اعمال گردد .از جدول  7واضح است که وزن
مترمربع دیوارهای داخلی از مقدار  200 Kgf/m2کمتر است و میتوان آن را بهعنوان بار زنده در نظر گرفت.
برای محاسبه بار معادل باید طول و ارتفاع دیوارهای جداکننده را ابتدا به دست آوریم.
جدول 0

طبقه

طول پارتیشن

ارتفاع پارتیشن

مساحت

همکف

60 m

3.5 m

470 m²

اول

80 m

3.1 m

483.5 m²

پارکینگ

26 m

2.6 m

529.4 m²

مطابق بند  5-1-5-6مبحث ششم (ویرایش  )2931حداقل مقدار بار معادل تیغهها برابر  100کیلوگرم بر
مترمربع میباشد

 =(26 × 2.6 × 181.5)/529.4 = 23.176 ≤ 100 Kg/m² N.Gبار معادل پارکینگ
 =100 Kg/m²بار معادل پارکینگ
 =(60 × 3.5 × 181.5)/470 = 81.095 ≤ 100 Kg/m² N.Gبار معادل طبقه همکف
 = 100 Kg/m²بار معادل طبقه همکف
 =(80 ×3.1 × 181.5)/483.5 = 93.096 ≤ 100 Kg/m² N.Gبار معادل طبقه اول
 =100 Kg/m²بار معادل طبقه اول
 برداشت مقادیر بارهای زنده از مبحث ششم مقررات ملی ساختمان:
جهت برداشت بار زنده طبقات ،با استفاده از جدول  2-5-6مبحث ششم و با توجه به کاربریهای سازه استفاده
خواهیم کرد .بار زنده طبقات به شرح زیر میباشد:
طبقه بام :مطابق ردیف  2-2جدول  2-5-6مقدار حداقل بار زنده گسترده یکنواخت برابر150 Kg/m2
میباشد.
طبقات اداری :مطابق ردیف  2-7جدول  2-5-6مقدار حداقل بار زنده گسترده یکنواخت برابر 250 Kg/m2
میباشد.
طبقات پارکینگ :مطابق ردیف  2-22جدول  2-5-6مقدار حداقل بار زنده گسترده یکنواخت برابر 300
 Kgf/m2میباشد.
راه پله :مطابق ردیف  9-9جدول  2-5-6مقدار حداقل بار زنده گسترده یکنواخت برابر 500 Kgf/m2
میباشد.
با توجه به اینکه در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان بار معادل دیوارهای جداکننده را از نوع بار زنده محسوب
می کند  ،باید توجه شود که این بار را باید با بارهای زنده طبقات جداگانه در نظر بگیریم .به دلیل اینکه این بار معادل
تیغهها باری ثابت میباشد لذا میبایست  100درصد در هنگام وقوع زلزله مشارکت داشته باشد .همچنین این نوع بار
قابل کاهش نمی باشد .باید این موارد را به نوعی در طراحی سازه در نرم افزار مد نظر داشته باشیم که در ادامه به آن
تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به گروه تخصصی مهندسی عمران آی سیویل است و هر گونه کپی برداری و انتشار

خواهیم پرداخت.

آن شرعا حرام و از طریق قانون قابل پیگیری است

صفحه 19

صفحه 20

تا این مرحله تمامی بارهای ثقلی وارده با سازه محاسبهشده است .در آخر برای راحتی کار جهت برداشت مقدار
بار مرده وزنده هر طبقه و هر جزء بهتر است که جدولی به شرح جدول  22-1تهیه و تنظیم کنیم .این جدول را
با توجه به نتایج بهدستآمده در مراحل قبل تنظیم میکنیم:
جدول  -3خالصه بارهای ثقلی
موقعیت

بار مرده گروه دوم

بار مرده گروه دوم

(Kg/m² )SD

(Kg/m )SD

بار زندهKg/m²

بار معادل تیغهها
(بار زنده)

بام

255

-

150

-

طبقات اداری

240

-

250

100

پارکینگ

][1

-

300

100

راهپله

530

-

500

-

دیوار جانبی با نما

-

1165

-

-

دیوار جانپناه

-

280

-

-

] :[1بار مرده این پارکینگها درواقع همان بار مرده ناشی از کف سازی در کف پارکینگها میباشد و در نرمافزار
 Etabsنیازی به اعمال ندارد و باید مقدار آنها را در نرمافزار  SAFEوارد کرد.
 بار جانبی زلزله:
بهطورکلی در استاندارد  1022دو روش برای آنالیز سازه در برابر بارهای زلزله ارائهشده است .یکی از آنها روش
استاتیکی معادل بوده و دیگری روش دینامیکی میباشد .استفاده از روش دوم برای کلیه سازه مجاز بوده اما
استفاده از روش اول (روش استاتیکی معادل) دارای شرایط و ضوابط خاص خود میباشد .در ادامه به بررسی این
شرایط و اینکه آیا سازه مورد بررسی ما در این پروژه مجاز به تحلیل استاتیکی معادل است یا خیر خواهیم

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 21
پرداخت .مطابق استاندارد  1022شرایط استفاده از هر یک از دو روش آنالیز نیروی زلزله به شرح جدول زیر
میباشد:
جدول  -22روشهای مجاز برای تحلیل خطی سازهها

همانطور که از جدول  22مشخص است ،مطابق ردیف  2برای کلیه ساختمانهای تا سهطبقه استفاده از تحلیل
استاتیکی معادل مجاز میباشد که در ادامه نیز از تحلیل استاتیکی استفاده خواهد شد.
 محاسبه ضریب زلزله ( )Cجهت معرفی بارهای زلزله استاتیکی:
چنانچه بخواهیم نیروی زلزله را به سازه اعمال نیاز به محاسبه یک ضریب به نام ضریب زلزله و همچنین وزن
مؤثر سازه خواهیم داشت .با ضرب شدن ضریب زلزله و وزن مؤثر سازه نیروی زلزله حاصل خواهد شد و درنهایت
نیروی زلزله را میتوانیم با روابطی که در استاندارد  1022عنوانشده است در ارتفاع سازه پخش نماییم و
درصدی از نیروی کلی زلزله به هر طبقه خواهد رسید .چنانچه بخواهیم از نرمافزار جهت آنالیز و طراحی سازه
استفاده کنیم در این مرحله تنها کافی است که ضریب زلزله را به نرمافزار معرفی نماییم و نرمافزار بهصورت
خودکار مقدار کل نیروی زلزله و عملیات پخش آن در طبقات را انجام خواهد داد.
مقدار ضریب زلزله از رابطه زیر محاسبه میشود:
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محاسبه ضریب زلزله ( )Cجهت :X
با توجه بهصورت مسئله پروژه که سیستم باربر جانبی در دو جهت  Xو  Yمتفاوت است ،لذا باید ضریب زلزله را
برای هر دو جهت بهصورت جداگانه محاسبه کرد .برای محاسبه ضریب زلزله مراحل زیر را به ترتیب انجام
میدهیم:
 -2با توجه به محل قرارگیری پروژه در شهر همدان ،این شهر جزء شهرهای با خطر نسبی زلزلهٔ زیاد
است که در این حالت شتاب مبنای طرح برابر است با:
A = 0.3
 -1با توجه به نوع کاربری این سازه (اداری +پارکینگ) نتیجه میشود که درجه اهمیت این سازه از نوع
ساختمانهای بااهمیت متوسط است که در این حالت ضریب اهمیت ساختمان برابر است با:
I = 1.0
با توجه به اینکه سیستم باربر جانبی در جهت  Xبرابر سیستم قاب ساختمانی ساده  +مهاربندهای واگرای
فوالدی است مقدار ضریب رفتار مطابق با استاندارد  1022برابر است با:

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 23

RuX = 7.0
 -9جهت محاسبه ضریب بازتاب ساختمان به شرح زیر عمل خواهیم کرد:

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 24
قبل از اقدام به محاسبه ضریب بازتاب به زمان تناوب سازه نیاز خواهد بود .برای این کار به ضوابط استاندارد
 1022در شکل زیر توجه کنید:

با توجه به استفاده از سیستم مهاربند واگرا در جهت  Xسازه ،مطابق بند " ب " پرواضح است که باید از رابطه
زیر جهت محاسبه زمان تناوب تجربی سازه استفاده کرد:
𝑇𝑋 ,𝑌 = 0.08𝐻0.75

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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مطابق تبصره ارائهشده در استاندارد  ،1022بهجای استفاده از روابط تجربی میتوانیم از روابط تحلیلی مناسب
استفاده نماییم ولی درهرصورت نباید مقدار آن از  1.25زمان تناوب تجربی بیشتر شود .با توجه به اینکه در
ابتدا پارامترهای موردنیاز برای به دست آوردن زمان تناوب تحلیلی در دسترس نیست لذا عمالً در این مرحله
قادر به محاسبه زمان تناوب تحلیلی نخواهیم بود .استفاده از این تبصره ممکن است در اقتصادی کردن طرح
نقش خوبی داشته باشد .راهحلی که در این مرحله پیشنهاد میکنیم استفاده از حداکثر عنوانشده برای زمان
تناوب یعنی  1.25زمان تناوب تجربی است .درواقع در این مرحله فرض میکنیم چنانچه زمان تناوب تحلیلی را
محاسبه کنیم مقدار آن بیشتر از  1.25زمان تناوب تجربی خواهد شد که در این حالت الزم است که 1.25
برابر زمان تناوب تجربی در نظر گرفته شود .این فرض بر این اساس استوار است که در آخر کار حتماً مقدار
تناوب تحلیلی را محاس به و با مقدار حداکثر کنترل گردد که مقدار آن کمتر از  1.25برابر زمان تناوب تجربی
باشد .درنهایت مقدار زمان تناوب جهت  Xرا از طریق رابطه زیر محاسبه میکنیم:
𝑇𝑋 = 1.25 × 0.08𝐻0.75
با توجه به پالنهای معماری ،میتوان نتیجه گرفت که وزن خرپشته بیشتر از  25درصد وزن بام نیست لذا
ارتفاعی که باید در نظر گرفت برابر ارتفاع تراز پایه تا روی تراز بام است .مطابق استاندارد  1022چنانچه وزن
خرپشته بیشتر از  25درصد وزن بام باشد ،باید آن را بهعنوان یک طبقه مجزا در نظر بگیریم که در این پروژه
همانطور که گفتهشده وزن آن کمتر از  25درصد وزن بام میباشد .چنانچه به برش طبقات در فایل ضمیمه
اتوکد مراجعه شود مالحظه میشود که ارتفاع سازه از روی تراز فونداسیون تا تراز بام برابر  10.6 mاست.
𝑐𝑒𝑠 𝑇𝑋 = 1.25 × 0.08 × (10.6)0.75 = 0.587
قبل از اینکه به محاسبه ضریب بازتاب بپردازیم ال زم است چند پارامتر را محاسبه نماییم .با توجه به نوع تیپ
زمین (که تیپ  IIIمیباشد) و نوع خطر نسبی زلزله محل پروژه (که خطر نسبی زیاد میباشد) مقادیر زیر را از
جدول استاندارد  1022برداشت میکنیم:
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𝑆0 = 1.1

𝑆 = 1.75

𝑇𝑠 = 0.7

𝑇0 = 0.15

ضریب بازتاب ساختمان از رابطه زیر محاسبه میشود:
𝑁 𝐵 = 𝐵1
ضریب  𝐵1از یکی از سه حالت زیر میبایست تعیین گردد

با توجه به زمان تناوب محاسبهشده و زمانهای تناوب بهدستآمده بر اساس نوع زمین میتوان نتیجه گرفت:
→ 𝐵1 = 𝑆 + 1 = 1.75 + 1 = 2.75

𝑇0 = 0.15 < 𝑻 = 𝟎. 𝟓𝟖𝟕 < 𝑇𝑆 = 0.7

ضریب اصالح طیف (  )Nبرای پهنه با خطر لرزه پذیری زیاد و خیلی زیاد از طریق روابط زیر تعیین میشود:

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 27

با توجه به زمان تناوب تعیینشده میتوانیم نتیجه بگیریم:
𝑇 = 0.587 < 𝑇𝑆 = 0.7

→ 𝑁 = 1.0
با توجه به محاسبات انجامشده مقدار ضریب بازتاب ساختمان برابر خواهد بود با:

𝐵 = 2.75 × 1.0 = 2.75
درنهایت میتوانیم مقدار ضریب زلزله در جهت  Xرا به شرح زیر محاسبه نماییم:
= 0.117

0.3×2.75×1.0
7

=

𝐼𝐵𝐴
𝑋 𝑢𝑅

= 𝑋𝐶

مطابق استاندارد  1022حداقل مقدار ضریب زلزله بدین شرح است:
𝐶min = 0.12AI = 0.12 × 0.3 × 1.0 = 0.036
واضح است که مقدار محاسبهشده از مقدار حداقل عنوانشده در استاندارد  1022بیشتر بوده و مشکلی
ازاینجهت نخواهیم داشت.
جهت توزیع نیروی برش پایه در ارتفاع ساختمان  ،استاندارد  1022رابطه زیر را ارائه کرده است:
𝑉

𝑘𝑖𝑊𝑖 ℎ

𝑛∑ = 𝑖𝐹

𝑘
𝑗𝑗=1 𝑊𝑗 ℎ

در رابطه فوق ضریب توان (  )kبدین شرح محاسبه میگردد:
𝑠.

𝑇 ≤ 0.5

𝑠.

0.5 < 𝑇 < 2.5

𝑠.

𝑇 ≥ 2.5

𝐾 = 1.0
𝐾 = 0.5𝑇 + 0.75
𝐾 = 2.0
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مقدار 𝑇 برابر زمان تناوب اصلی ساختمان بوده که با استفاده از آن ضریب بازتاب ساختمان ( ) Bمحاسبهشده
است برای این پروژه مقدار زمان تناوب محاسبهشده برابر  0.583ثانیه است لذا مقدار توان  Kبرابر است با
𝐾𝑋 = 0.5 × 0.583 + 0.75 = 1.0415
کاربرد مقدار  Kدر مرحله معرفی بارهای زلزله به نرمافزار را شرح خواهیم داد.
محاسبه ضریب زلزله (  )Cجهت :Y
در جهت  Yسازه با توجه به استفاده از سیستم قاب خمشی متوسط مراحل را به ترتیب ذیل انجام میدهیم.
مقدار  Aو  Iدقیقاً همانند جهت  Xسازه میباشد و از تکرار مجدد آنها خودداری میشود.
 .2مقدار ضریب رفتار در جهت  Yسازه با توجه به استفاده از سیستم قاب خمشی فوالدی متوسط برابر
است با:
RuY = 5.0
 .1مقدار زمان تناوب سازه در جهت  Yبا توجه به استفاده از قاب خمشی باید از رابطه  9-9استاندارد
 1022استفاده شود .این رابطه برای راستای  Xسازه نیز استفادهشده است که درنهایت با افزایش 15
درصدی آن مقدار آن به شرح ذیل میباشد:
𝑐𝑒𝑠 𝑇𝑌 = 𝑇𝑋 = 1.25 × 0.08 × (10.6)0.75 = 0.587
 .9به همین ترتیب مقادیر ضریب بازتاب و ضریب اصالح بازتاب را همانند جهت  Xمحاسبه میکنیم .با
توجه به اینکه مقدار زمان تناوب راستای  Yسازه دقیقاً برابر راستای  Xسازه است ،مقدار ضریب بازتاب
ساختمان در راستای  Yنیز برابر راستای  Xخواهد شد که از تکرار آن خودداری میشود.
= 0.165

0.3×2.75×1.0
5.0

=

𝐼𝐵𝐴

𝑅 = 𝑌𝐶

𝑌𝑢

 .4مقدار ضریب توان (  )Kنیز با توجه به برابر بودن زمان تناوب سازه در هر دو جهت ،دقیقاً همانند جهت
 Xاست.
𝐾𝑌 = 𝐾𝑋 = 0.5 × 0.583 + 0.75 = 1.0415

صفحه 28

صفحه 29
 آموزش گامبهگام نحوه مدلسازی و طراحی سازه فوالدی با نرم افزار :ETABS2016
ﭘﺲازاﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎرﮔﺬاري ﺳﺎزه ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ ،ﺣﺎل ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺪلﺳﺎزي ﺳﺎزه در
ﻧﺮم اﻓﺰار.

 شروع به مدلسازی
 -2اﺑﺘﺪا ﻧﺮﻣﺎﻓﺰار  ETABSرا راه اﻧﺪازي ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ

شکل  -7نمایی از نرمافزار ETABS

 -1از منوی  Fileدستور  New Modelرا اجرا نموده و یا کلید میانبر  Ctrl+Nرا انتخاب میکنیم.
همچنین برای اجرای این دستور میتوانیم بر روی آیکون
که پس از اجرای این دستور پنجره شکل  0ظاهر میشود.

از نوارابزار فوقانی نرمافزار کلیک نماییم؛

صفحه 30

شکل  -0تنظیمات ابتدایی و کلی نرمافزار

 -9با انتخاب گزینه  ،Use Built-in Settings Withیکسری گزینهها در زیر آن فعال خواهد شد .در
گزینه  Display Unitsمیبایست واحد مرجع نرمافزار را در ابتدا تعیین نماییم .واحد موردنظر در این
قسمت واحد متریک یعنی  Kgf,mاست .لذا الزم است که گزینه  Metric MKSانتخاب گردد.
 -4در قسمت  Steel Section Databaseمیبایست اطالعات الزم به مقاطع تیرها و ستونها و  ...را
برای سازههای فوالدی به نرمافزار معرفی نماییم .معموالً تمامی مقاطعی که در ایران مورداستفاده قرار
میگیرد از نوع  Euroبوده و در مقابل این گزینه کافی است که مقاطع  Euroرا انتخاب نماییم .گزینه
 Steel Design Codeمربوط به انتخاب آییننامه طراحی میباشد .مبحث دهم مقررات ملی
ساختمان ویرایش  2931شباهت زیادی به آییننامه فوالد آمریکا دارد و باید در این قسمت این گزینه
 AISC 360-10را انتخاب کنیم.
 -5در گزینه  Concrete Design Codeمیبایست آییننامه طراحی سازه بتنی را انتخاب نماییم .این
گزینه برای سازههای فوالدی کاربردی ندارد و نیازی به تغییر نخواهد داشت.

صفحه 31

شکل  -3تنظیمات معرفیشده قبل از شروع کار با نرمافزار

 -6با اعمال تنظیمات باال ،بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم تا پنجره مربوط به تعیین گریدهای افقی  Xو
 Yو همچنین گریدهای ارتفاعی ظاهر شود.
 -7پس از ظاهرشده پنجره مربوط به معرفی گریدهای  Xو  Yو همچنین گرید ارتفاعی ،الزم است به نحو
مناسبی این پنجره تکمیل گردد .ابتدا به پالن معماری ضمیمهشده در قالب نرمافزار AutoCAD
مراجعه میکنیم .با توجه به تعداد محور ستونها و همچنین محل قرارگیری طرهها ،تعداد گریدها در
جهت  Xبرابر  6گرید و تعداد گریدهای جهت  Yبرابر  7گرید میباشد .با توجه به اینکه تعداد طبقات
این ساختمان برابر  3طبقه میباشد و از طرفی قصد خواهیم داشت که در این پروژه خرپشته را نیز
مدل نماییم ،تعداد گریدهای ارتفاعی برابر  3+1=4گرید است.
 -0در پنجره  New Model Quick Templatesبا توجه به تعداد گریدهای افقی و ارتفاعی
بهدستآمده ،این پنجره را همانند شکل  22تنظیم میکنیم .همچنین برای به دست آوردن ارتفاع
طبقات از برش طبقات استفاده خواهیم کرد .برای محاسبه ارتفاع طبقات توجه نمایید که ارتفاع را باید
کف به کف در نظر بگیرید.

صفحه 32

شکل  -22معرفی تعداد گریدهای جهت  Xو  Yو طبقات

 -3با توجه به اینکه فاصله بین خطوط در جهت  Xو  Yباهم برابر نیستند لذا باید بر روی Custom
 Grid Spacingکلیک کرده و گزینه … Edit Grid Dataرا انتخاب کرده تا پنجره مطابق شکل
 22ظاهر گردد.
 -22در این پنجره ابتدا در قسمت  Rectangular Gridsگزینه Display Grid Data as
 Spacingرا فعال کرده تا فاصله از حالت تجمعی بین خطوط به حالت اندازه دهانه به دهانه فعال
گردد.
 -22سایر تنظیمات که شامل فاصله بین دهانهها در جهت  Xو  Yمیباشد را باید با مشاهده پالن ستون
گذاری و استخراج اندازهها همانند شکل  22تنظیم کنیم و سپس بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم.

صفحه 33

شکل  -22معرفی فواصل بین گریدهای جهت  Xو Y

 -21بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم تا پنجره  New Model Quick Templatesمجدداً ظاهر
گردد .برای تنظیم خطوط شبکه در ارتفاع گزینه  Custom Story Dataرا فعال کرده و بر روی
گزینه  Edit Story Dataکلیک میکنیم تا پنجره شکل زیر ظاهر شود.

شکل  -21انتخاب گزینه ویرایش ارتفاع طبقات

 -29در قسمت  Storyمیتوانیم نام طبقات را بهصورت دلخواه انتخاب کنیم و به نرمافزار معرفی کنیم .در
قسمت  Heightارتفاع هر طبقه را مطابق با برش طبقات در پالن معماری ضمیمهشده وارد میکنیم.
توجه نمایید که در قسمت  BASEباید تراز روی پی را به خاطر مسائل عمق یخبندان پایینتر از تراز
مبنا در نظر بگیریم .برای همین میبایست در ستون مربوط به  Elevationمقدار تراز  BASEرا
بهاندازه  30 cmپایین (درواقع باید عدد  -0.3mرا به نرمافزار وارد کرد) در نظر بگیریم.

 -24در قسمت  Master Storyطبقه  Story2را  Yesمیکنیم و در قسمت  Similar Toدر مقابل
طبقه  Story1طبقه مبنا  Story2را همانند شکل  29انتخاب میکنیم .درنهایت بر روی گزینه OK
کلیک میکنیم.

شکل  -29معرفی مشخصات طبقات به نرمافزار

 -25بعد از تنظیم کردن مشخصات مربوط به هر طبقه بر روی گزینه  OKکلیک کرده تا پنجره New
 Model Quick Templatesمجدداً ظاهر گردد و در این پنجره بر روی گزینه  OKکلیک
میکنیم تا به محیط نرمافزار  ETABSبازگردیم(.همانند شکل )24

صفحه 34

صفحه 35

شکل  -24محیط نرمافزار (نمایش گریدهای معرفیشده به نرمافزار)

به جهت اینکه محیط نرمافزار شلوغ نباشد بهتر است که در ابتدا پنجره کاوشگر ( )Model Explorerرا
غیرفعال کنیم .برای این کار کافی است که بر روی  Closeاین پنجره (

) کلیک نماییم.

اولین اقدامی که الزم است انجام دهیم ،اصالح واحد مرجع نرمافزار میباشد .در ابتدا یک واحد متریک را به
نرمافزار معرفیشده است و در این مرحله نوع خاص واحد را به نرمافزار معرفی خواهیم کرد .برای این کاربر روی
آیکون

از نوارابزار پایین نرمافزار کلیک میکنیم .در لیست گزینههایی که نمایش داده میشود گزینه

 Consistent Unitsرا انتخاب میکنیم .در پنجره جدید ظاهرشده ،در مقابل گزینه  Length Unitواحد
متر ( )mرا انتخاب میکنیم .در مقابل گزینه  Force Unitگزینه  Kgfرا انتخاب کرده و بر روی دکمه OK
کلیک میکنیم.

شکل 25

جهت ذخیرهسازی این فایل از منوی  Fileگزینه  Save...را انتخاب میکنیم .برای این کار همچنین میتوانیم
با انتخاب میانبر  ctrl+sو یا انتخاب آیکون

از نوارابزار فوقانی این دستور را اجرا کرد .سپس فایل را بانام

دلخواه در محل موردنظر ذخیره نماییم.
 معرفی مشخصات سازه:
در این قسمت مشخصات پروژه شامل مشخصات نوع فوالدهای مصرفی ،مشخصات مقاطع مورداستفاده برای
تیرها ،و ستونها و مهاربندها ،مشخصات مقاطع سقف طبقات و  ...معرفی میشوند .در زیر بهصورت

مرحلهبهمرحله به تعریف مشخصات گفتهشده به نرمافزار خواهیم پردازیم.
 معرفی مشخصات مصالح به نرمافزار:
با توجه به اینکه اسکلت اصلی سازه در این پروژه فوالدی است لذا الزم است که مشخصات مصالح فوالدی را به
نرمافزار به نحو مناسب معرفی کنیم .همچنین با توجه به اینکه سقف این سازه از نوع کامپوزیت میباشد و
میبایست این سقفها مدلسازی و طراحی شوند الزم است که مشخصات مصالح بتنی را نیز به نرمافزار معرفی
کنیم .این مشخصات در جدول  2ارائهشده است در ادامه میبایست در این قسمت به معرفی مصالحی تحت
نامها و شرایط زیر به نرمافزار معرفی کنیم:
 -2معرفی مصالح فوالدی با ضریب ( ،Ry=1.20بانام)ST37r :
 -1معرفی مصالح فوالدی با ضریب ( ،Ry=1.15بانام)ST37p :
 -9مشخصات مصالح بتنی بارده ( ،C25بانام)C25 :
 -4مشخصات مصالح بتنی با وزن مخصوص صفر( ،بانام)C0 :
در مبحث دهم ویرایش  ،2931ضریبی تحت عنوان  Ryکه مفهوم آن عبارت است از نسبت تنش تسلیم مورد
انتظار به حداقل تنش تسلیم تعیینشده میباشد .این ضریب برای سه حالت مختلف در نظر گرفتهشده است که
در جدول  22ارائهشده است.

صفحه 36

صفحه 37

جدول  -22مقادیر  Ryبرای انواع تولیدات فوالدهای مصرفی

دلیل اینکه باید در نرمافزار الزم است دو نوع مصالح فوالدی معرفی شود همین ضریب  Ryمیباشد .یکی از
مصالح برای پروفیلهای نورد شده و دیگری برای ورقهای تقویتی میباشد.
همچنین دلیل معرفی دو نوع مصالح بتنی برای کفها این است که در محاسبه بارگذاری راهپله وزن قسمت
طاق ضربی در محاسبات آورده شده است و نباید در هنگام مدلسازی از مصالح دارای وزن استفاده کنیم .برای
معرفی مصالح عنوانشده موارد زیر را به ترتیب انجام میدهیم:
 -2از منوی  Defineدستور  Material Properties...را اجرا نموده و یا آیکون

کلیک میکنیم.

 -1برای معرفی مقاطع فوالدی ( )ST37rابتدا گزینه  A992Fy50را انتخاب میکنیم سپس بر روی گزینه
 Modify/Show Material...کلیک مینماییم.
 -9در پنجره جدید ظاهرشده نام مصالح را در قسمت  Material Nameبه  ST37rویرایش و تغییر
میدهیم.
 -4در قسمت  Material Weight and Massابتدا گزینه  Specify Weight Densityرا فعال
میکنیم و مقدار وزن مخصوص فوالد را برابر  7850 Kgf/m3وارد میکنیم.
 -5مقدار مدول االستیسیته فوالد را مطابق جدول  2برابر  2.0xE+10 Kgf/m²وارد میکنیم.
 -6ضریب پواسون فوالد را در قسمت  Poisson's Ratio, Uکنترل میکنیم عدد  0.3باشد.
 -7در قسمت  Design Property Dataبر روی دکمه Modify/Show Material Property
 Design Dataکلیک میکنیم .در پنجره جدید ظاهرشده مقادیر زیر را وارد میکنیم:
𝐹𝑦 = 24𝐸 + 6 Kgf/m2
𝐹𝑢 = 37𝐸 + 6 Kgf/m2

38 صفحه

𝐹𝑦𝑒 = 𝑅𝑦 𝐹𝑦 = 1.2 × 24𝐸 + 6 = 28.8𝐸 + 6 Kgf/m2
𝐹𝑢𝑒 = 𝑅𝑦 𝐹𝑢 = 1.2 × 37𝐸 + 6 = 44.4𝐸 + 6 Kgf/m2

صفحه 39

شکل  -26معرفی مصالح فوالدی ST37roller

 -0بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم تا مصالح فوالدی بانام  ST37rبه نرمافزار معرفی شود.
 -3در پنجره  Define Materialsبرای معرفی مشخصات فوالدی  ST37pبر روی دکمه Add copy
 of Material...کلیک میکنیم.
 -22در پنجره جدید ظاهرشده نام مصالح را در قسمت  Material Nameبه  ST37pویرایش و تغییر
میدهیم.
 -22در قسمت  Material Weight and Massابتدا گزینه  Specify Weight Densityرا فعال
میکنیم و مقدار وزن مخصوص فوالد را برابر  7850 Kgf/m3وارد میکنیم.
 -21مقدار مدول االستیسیته فوالد را برابر  2.0xE+10 Kgf/m²وارد میکنیم.
 -29ضریب پواسون فوالد را در قسمت  Poisson's Ratio, Uکنترل میکنیم عدد  0.3باشد.
 -24در قسمت  Design Property Dataبر روی دکمه Modify/Show Material Property
 Design Dataکلیک میکنیم و در پنجره جدید ظاهرشده مقادیر زیر را وارد میکنیم:
𝐹𝑦 = 24𝐸 + 6 Kgf/m2

𝐹𝑢 = 37𝐸 + 6 Kgf/m2
𝐹𝑦𝑒 = 𝑅𝑦 𝐹𝑦 = 1.15 × 24𝐸 + 6 = 27.6𝐸 + 6 Kgf/m2
𝐹𝑢𝑒 = 𝑅𝑦 𝐹𝑢 = 1.15 × 37𝐸 + 6 = 42.55𝐸 + 6 Kgf/m2
 -25بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم تا مصالح بتن با مقاومت مشخصه  C25به نرمافزار معرفی شود.

صفحه 40

صفحه 41

شکل  -27معرفی مصالح فوالدی ST37plate

-26برای معرفی مقاطع بتنی باردهٔ  C25ابتدا در پنجره  Define Materialsگزینه  4000Psiرا
انتخاب میکنیم سپس بر روی گزینه  Modify/Show Material...کلیک مینماییم.
 -27در پنجره جدید ظاهرشده نام مصالح را در قسمت  Material Nameبه  C25ویرایش و تغییر
میدهیم.
 -20مقدار وزن مخصوص بتن را برابر  2500 Kgf/m3وارد میکنیم.
 -23ﻣﻘﺪار ﻣﺪول اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﺘﻦ را ﺑﺮاﺑﺮ  2.65E+9 Kgf/m²وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 -12ﺿﺮﯾﺐ ﭘﻮاﺳﻮن ﺑﺘﻦ را در ﻗﺴﻤﺖ  Poisson's Ratio, Uﻋﺪد  0.15وارد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 -12در ﻗﺴﻤﺖ  Design Property Dataﺑﺮ روي دﮐﻤﻪ Modify/Show Material Property
 Design Dataکلیک میکنیم و مقدار مقاومت مشخصه بتن را برابر  25E+5 Kgf/m2وارد میکنیم.

صفحه 42

0.15

صفحه 43

شکل  -20معرفی مصالح بتن باردهٔ C25

 -11بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم تا مصالح بتن با مقاومت مشخصه  C25به نرمافزار معرفی شود.
 -19در پنجره  Define Materialsبرای معرفی مشخصات بتن باردهٔ  C0بر روی دکمه Add Copy
 of Material...کلیک میکنیم.
 -14در پنجره جدید ظاهرشده نام مصالح را در قسمت  Material Nameبه  C0ویرایش و تغییر
میدهیم.
 -15در قسمت  Material Weight and Massابتدا گزینه  Specify Weight Densityرا فعال
میکنیم و مقدار وزن مخصوص بتن را برابر (0 Kgf/m3صفر) وارد میکنیم.
-16دیگر مشخصات را همانند مصالح  C25معرفی میکنیم.
 -17سپس بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم تا به صفحه  Define Materialبازگردیم.

صفحه 44

0.15

شکل  -23معرفی مصالح بتن با وزن مخصوص صفر

 -99پس از پایان مراحل باال در پنجره  Define Materialsبر روی دکمه  OKکلیک میکنیم تا
مشخصات مصالح مورداستفاده در این پروژه به نرمافزار معرفی شوند سپس از فایل یک  Saveتهیه
میکنیم.

صفحه 45
 معرفی مقاطع موردنیاز برای طراحی المانهای مختلف:
در این مرحله به معرفی مقاطع موضوعات خطی (تیرها ،ستونها و بادبندها) میپردازیم.
 معرفی مقاطع موردنیاز برای المانهای خطی به نرمافزار:
برای این کار ابتدا الزم است که پروفیلهای نورد شده که در نرمافزار نیز موجود است به نحوی به لیست مقاطع
فراخوان نماییم .در ادامه الزم است که مراحل زیر را به ترتیب انجام دهیم:
 -2از منوی  Defineدستور  Section Properties>Frame Sections...را اجرا میکنیم و یا بر
روی آیکون

از نوارابزار فوقانی نرمافزار کلیک میکنیم.

 -1در پنجره جدید ظاهرشده و در لیست  Propertiesیکسری مقاطع پیشفرض وجود دارد و با توجه
به اینکه این مقاطع هیچگونه کاربردی برای ما نخواهند داشت لذا بهتر است که در همین ابتدای کار
آنها را حذف کنیم .برای این کار میتوانیم بر روی گزینه Delete Multiple Properties...
کلیک میکنیم .در پنجره جدید ظاهرشده کلیه لیستهای نمایش دادهشده را انتخاب و درنهایت بر
روی گزینه  Delete Selected Frame Sectionsرا انتخاب میکنیم .سپس بر روی دکمه OK
کلیک میکنیم تا مجدداً به پنجره  Frame Propertiesبازگردیم.
 -9جهت معرفی پروفیلهای موردنظر بر روی گزینه  Import New Properties...کلیک میکنیم .در
پنجرهٔ جدید ظاهرشده در قسمت  Steelبر روی آیکون زیر همانند شکل  12کلیک میکنیم.

صفحه 46

شکل 12

 -4در پنجره جدید ظاهرشده در مقابل  Name of XML Property Fileگزینه  Euroرا به دلیل
شباهت آنها با مقاطع ایرانی انتخاب میکنیم.
 -5در قسمت  Default Material for Sectionگزینه  ST37rرا انتخاب میکنیم .با توجه به نکات
گفتهشده برای پروفیلهای نورد شده ضریب  Ry=1.2است و مصالح فوالدی  ST37rبا این مشخصات
به نرمافزار معرفی گردیده است.
 -6در قسمت  Filterو بهطور خاص در مقابل  Section Shape Typeبا توجه به اینکه در این مرحله
قصد معرفی مقاطع  Iشکل را خواهیم داشت گزینه  Steel I/Wide Flangeرا انتخاب میکنیم.
 -7در لیست  Select Section Properties To Importمقاطع  IPE140تا  IPE270را انتخاب
میکنیم .برای این کار میتوانیم دکمه  ctrlرا از روی صفحهکلید کامپیوتر گرفته و سپس مقاطع
موردنظر را انتخاب میکنیم.
 -0درنهایت بر روی گزینه  OKپایین صفحه کلیک میکنیم.

صفحه 47

شکل 12

 -3برای معرفی مقاطع ناودانی نورد شده مراحل بند  9تا  5را مجدداً انجام میدهیم.
 -22در قسمت  Filterو بهطور خاص در مقابل  Section Shape Typeبا توجه به اینکه در این
مرحله قصد معرفی مقاطع ناودانی را خواهیم داشت گزینه  Steel Channelرا انتخاب میکنیم.

 -22در لیست  Select Section Properties To Importمقاطع  UPN80تا  UPN240را
انتخاب میکنیم.

شکل 11

 -21درنهایت بر روی گزینه  OKپایین صفحه کلیک میکنیم.

صفحه 48

صفحه 49
 معرفی مقاطع موردنیاز برای تیرهای اصلی:
عالوه بر مقاطع نورد شده در مرحله قبل ،الزم است که یکسری مقاطع تیرورق نیز برای تیرها به نرمافزار معرفی
شود .ابعاد این تیرورقها در شکل  19نمایش دادهشدهاند.

B4

B2

B3

B1

شکل 19

جهت معرفی مقاطع تیرورقها و پروفیلهای مراحل زیر را به ترتیب انجام میدهیم:
 -2از منوی  Defineدستور  Section Properties>Frame Sections...را اجرا میکنیم و یا بر
روی آیکون

از نوارابزار فوقانی نرمافزار کلیک میکنیم.

 -2در پنجره  Frame Propertiesبر روی گزینه  Add New Property...کلیک میکنیم تا
پنجره جدیدی همانند شکل  14ظاهر گردد.
 -1در پنجره جدید ظاهرشده در قسمت  Shape Typeو در مقابل  Section Shapeگزینه Steel
 I/Wide Flangeرا انتخاب میکنیم و درنهایت بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم .بهجای این روش
میتوانیم در قسمت  Steelتنها بر روی گزینه  Iکلیک کنیم.
روش درﺳﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬارى ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﯿﺮ ورق:

PG-W200X8-F150X10

صفحه 50

شکل 14

 -9پس از طی کردن مراحل فوق پنجره جدید تحت عنوان  Frame Section Property Dataظاهر
میگردد .در این پنجره ابتدا نام مقطع را در مقابل گزینه  Property Nameبرابر  B1ویرایش
میکنیم.
 -4با توجه به اینکه این مقطع از نوع تیرورق است و ازآنجاکه تیرورقها از اتصال چند ورق تشکیل میشوند
الزم است که مشخصات فوالدی به  Ry=1.15به آنها اختصاص داده شود .لذا برای این کار در مقابل
گزینه  Materialمصالح  ST37pرا انتخاب میکنیم.
 -5در پایین این پنجره و در قسمت  Section Dimensionsمیبایست ابعاد این مقطع را مطابق با
شکل  15معرفی نماییم .پس از پایان کاربر روی دکمه  OKکلیک میکنیم.

صفحه 51

شکل 15

 -6سه مقطع دیگر  B2و  B3و  B4را نیز دقیقاً به همین ترتیب به نرمافزار معرفی میکنیم .در شکل 16
نحوه معرفی مقطع  B4نمایش دادهشده است.

صفحه 52

شکل 16

 -7پسازاینکه کلیه مقاطع موردنیاز برای تیرهای اصلی تهیه گردید ،حال میبایست مقاطع را در یک
لیست خودکار به نرمافزار معرفی کنیم .برای این کار در پنجره  Frame Propertiesبر روی گزینه
 Add New Property...کلیک میکنیم تا پنجره جدیدی ظاهر شود.
 -0در پنجره جدید ظاهرشده در قسمت  Shape Typeو در مقابل  Section Shapeگزینه Auto
 Selectرا انتخاب میکنیم و درنهایت بر روی دکمه  OKدر پایین پنجره کلیک میکنیم .همچنین
بهجای این کار میتوانیم در پنجره فوق و در قسمت  Specialبر روی آیکون

کلیک کنیم.

 -3در پنجره جدید ظاهرشده تحت عنوان  Frame Section Property Dataدر قسمت
 Property Nameنام لیست طراحی را  BEAMویرایش میکنیم .در مقابل Auto Select
 Design Typeکنترل میکنیم که گزینه  Steelانتخابشده باشد.
 -22در قسمت  Choose Sections in Auto Select Listکلیه مقاطع موردنیاز برای تیرهای اصلی
را همانند شکل  17انتخاب کرده و بر روی گزینه

کلیک میکنیم.

 -22درنهایت بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم تا لیست مقاطع تیرهای اصلی به نرمافزار معرفی گردد.

صفحه 53

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 54
شکل 17

 -21در پنجره  Frame Propertiesبر روی گزینه  OKکلیک میکنیم تا به محیط نرمافزار بازگردیم.
سپس با کلیک بر روی آیکون

از نوارابزار فوقانی نرمافزار کلیک میکنیم که با این کار تا این مرحله

از کار از نرمافزار  Saveمیگیریم.
 معرفی مقاطع موردنیاز برای ستونها:
برای ستونها معموالً از مقاطع تک استفاده نمیشود بلکه از مقاطع مرکب استفاده خواهند کرد .با توجه به اینکه
در این پروژه از سیستم قاب خمشی در یکجهت استفادهشده است و مطابق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان،
تیرهای موازی با سیستم قاب خمشی باید به بال ستونهای مرکب ساختهشده از چند نیمرخ  IPEمتصل شوند،
لذا بهتر است که در اینگونه از سازهها تنها از ستونهای باکس استفاده شود .اگرچه در این حالت منعی برای
استفاده از ستونهای دوبل  IPEوجود ندارد .در این پروژه به جهت آشنایی بیشتر از مقاطع دوبل  IPEنیز
استفاده خواهد شد.
جهت معرفی مقاطع فوق در نرمافزار  ETABSمراحل زیر را به ترتیب انجام میدهیم:
 -2از منوی  Defineدستور  Section Properties>Frame Sections...را اجرا میکنیم و یا بر
روی آیکون

از نوارابزار فوقانی نرمافزار کلیک میکنیم.

 -1در پنجره  Frame Propertiesاولین اقدامی که میکنیم با توجه به پروفیل موردنظر برای مقطع
ستون ،مقطع تک آن را در لیست  Propertiesانتخاب میکنیم و سپس بر روی گزینه Copy to
 SD Sectionکلیک میکنیم .در این قسمت با توجه به اینکه قصد مدل کردن مقطع دوبل
 2IPE180را خواهیم داشت لذا الزم است که مقطع  IPE180را انتخاب و درنهایت بر روی گزینه
 Copy to SD Sectionکلیک میکنیم .شکل  10را نگاه کنید.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 55

شکل 10

 -9پس از طی کردن مراحل گفتهشده پنجره جدیدی تحت عنوان Section Designer Section
 Property Dataظاهر خواهد شد .در مقابل  Property Nameنام مقطع را  2IPE180معرفی
میکنیم.
 -4در مقابل گزینه  Base Materialمصالح فوالدی  ST37rرا انتخاب میکنیم.
 -5دیگر گزینهها در این حالت بهصورت پیشفرض مناسب بوده و درنهایت بر روی گزینه Section
 Designer ...کلیک میکنیم تا وارد نرمافزار  SDکه در دلنرم افزار  ETABSاست شویم.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 56

شکل 13

 -6پس از طی کردن مراحل گفتهشده ،با پنجره جدیدی تحت عنوان  Section Designerمواجه
خواهیم بود که در این پنجره مقطع  IPE180بهصورت خودکار در مرکز مختصات قرار دادهشده است.
حال میبایست با یکسری تکنیکها مقطع موردنظر خود را در این قسمت معادلسازی نماییم.
 -7ابتدا ماوس را بر روی گوشه یکی از بالها همانند شکل  92قرار میدهیم و مختصات نمایش دادهشده
در شکل را برداشت میکنیم( .در شکل .)X=-0.0455

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 57

شکل 92

 -0بر روی مقطع مدل شده کلیک راست میکنیم .در پنجره جدید ظاهرشده مشخصات هندسی مقطع در
قسمت  Geometryارائهشده است .حال مقدار عدد برداشتشده برای  Xکه برابر -0.0455m
میباشد را در قسمت  Locationو در مقابل گزینه ) X Center (cmوارد کنیم .درنهایت بر روی
دکمه  OKکلیک میکنیم  .توجه کنید در این حالت نیازی به جابجایی مقطع در راستای محور Y
نیست.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 58

شکل 92

 -3درنهایت مقطع  IPE180در نرمافزار بدینصورت جابجا خواهد شد.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 59

شکل 91

 -22حال برای قرار دادن پروفیل جدید ،بر روی پروفیل موجود در صفحه کلیک میکنیم و آن را به حالت
انتخاب درمیآوریم.
 -22از منوی  Editگزینه آخر یعنی  Replicateرا انتخاب میکنیم.
 -21در پنجره جدید ظاهرشده تب  Radialرا انتخاب میکنیم و تنها زاویه  180درجه را در گزینه
 Angleویرایش و بر روی دکمه  OKهمانند شکل  99کلیک میکنیم.
ﺑﺮاى ﮐﭙﻰ ﻣﻘﻄﻊ دوم ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗب Radialﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺗﺐ  Mirrorﺣﻮل ﻣﺤﻮر  Yاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 60

شکل 99

 -29درنهایت پروفیل جدید همانند شکل  94در کنار پروفیل قبلی قرار میگیرد.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 61

شکل 94

 -24در آخر به جهت کنترل مدل شدن صحیح مقطع ،از منوی  Editگزینه Check Section for
 Overlapsرا انتخاب میکنیم و درصورتیکه پیغامی مبنی بر عدم وجود اورلب ظاهر شود ،مدلسازی
صحیح است در غیر این صورت باید یکفاصله بسیار کوچک بین مقاطع ایجاد کنیم .بهاینترتیب که
مثالً مختصات  Xرا که قبالً برابر  0.0455به نرمافزار معرفی کرده بودیم در این قسمت این مختصات را
برابر  0.045501وارد کنی که عدد  01از بروز خطا جلوگیری به عمل میآورد.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 62

شکل 95

 -25درنهایت بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم تا به پنجره Section Designer Section Property
 Dataبازگردیم و در این پنجره نیز بر روی گزینه  OKکلیک میکنیم تا مقطع جدید به نرمافزار
معرفی شود.
-26برای معرفی مقطع  2IPE180Fهمانند شکل  96در پنجره  Frame Propertiesمقطعی که در
مرحله قبلی معرفیشده است را در لیست  Propertiesانتخاب میکنیم و سپس بر روی گزینه Add
 Copy of Property...کلیک میکنیم.
در ورژن ﻫﺎى  2013ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮔﺎﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺻﻔﺤﻪ  SDدﭼﺎر ﺧﻄﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻟﺬا ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺻﻔﺤﻪ
 SDورژن  9اﯾﺘﺒﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 63

شکل 96

 -27پنجره جدیدی تحت عنوان  Section Designer Section Property Dataظاهر خواهد شد.
در مقابل  Property Nameنام مقطع را  2IPE180Fمعرفی میکنیم .این مقطع همان مقطع دوبل
 2IPE180و تنها بر روی بال آنها از ورق تقویتی استفادهشده است.
 -20در مقابل گزینه  Base Materialمصالح فوالدی  ST37rرا انتخاب میکنیم.
 -23دیگر گزینهها در این حالت بهصورت پیشفرض مناسب بوده و درنهایت بر روی گزینه Section
 Designer ...کلیک میکنیم تا وارد نرمافزار  SDکه در دلنرم افزار  ETABSاست شویم.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 64

شکل 97

 -12در پنجره جدید ظاهرشده جهت مدلسازی ورقهای تقویتی از منوی  Drawگزینه Steel > Plate
را انتخاب میکنیم سپس در باالی مقطع دوبل مدل شده کلیک میکنیم که بدین ترتیب یک مقطع
ورق در باالی مقطع ترسیم خواهد شد همانند روش قبلی این بار مختصات  Yرا برداشت میکنیم .به
شکل  90دقت کنید.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 65

شکل 90

 -12سپس بر روی ورق ترسیمشده کلیک راست میکنیم که با این کار پنجرهای همانند شکل  93نمایش
داده میشود.
 -11در قسمت  Materialگزینه  ST37pرا انتخاب میکنیم.
ضخامت ورق تقویتی روی بال را برابر  1.0 cmو عرض ورقهای را برابر  16 cmدر نظر میگیریم .مقدار X
 Centerرا باید برابر صفر ویرایش کنیم .مقدار  Y Centerرا نیز مقدار 𝑚 = 0.095

0.01
2

 0.09 +وارد

میکنیم .سپس در قسمت  Geometryمقدار عرض و ضخامت ورق را همانند شکل  93ویرایش میکنیم و

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 66
درنهایت بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم

شکل 93

 -19برای قرار دادن همین ورق با همین ابعاد از خاصیت کپی کردن استفاده میکنیم .بدینجهت ابتدا ورق
تقویت باالیی مقطع را انتخاب میکنیم.
 -14از منوی  Editگزینه آخر یعنی  Replicateرا انتخاب میکنیم.
 -15در پنجره جدید ظاهرشده تب  Radialرا انتخاب میکنیم و تنها زاویه  180درجه را در گزینه
 Angleویرایش و بر روی دکمه  OKهمانند شکل  42کلیک میکنیم.
-16جهت کنترل عدم همپوشانی پروفیلها و ورقهای تقویتی از منوی  Editگزینه Check Section for
 Overlapsرا انتخاب میکنیم که میبایست اخطاری همانند زیر به معنی عدم همپوشانی گزارش شود
در غیر این صورت مشخصات هندسی مقطع توسط نرمافزار بهاشتباه محاسبهشده و میبایست محل
همپوشانی مقطع را که نرمافزار مشخص خواهد کرد را همانند نکته گفتهشده در مرحله قبل اصالح
نماییم.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 67

 -17درنهایت شکل کلی همانند شکل  42است که میتوانیم بر روی دکمه  OKپایین صفحه پنجره
 Section Designerکلیک کنیم.

شکل 42

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 68

شکل 42

 -10سپس در پنجره بعدی نیز گزینه  OKرا انتخاب میکنیم تا این مقطع نیز به نرمافزار معرفی گردد.
 -13دیگر مقاطع دوبل  IPE180را دقیقاً به همین ترتیب به نرمافزار میکنیم .در شکلهای بعدی مقاطع
نهایی برای ستون دوبل با ورق تقویتی نمایش داده میشود.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 69

PL140*8mm

شکل  - 41مقطع 2IPE180FW

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 70

PL200*10mm

شکل  - 49مقطع 2IPE180FWW

 -92پس از معرفی مقاطع دوبل  IPEبه نرمافزار (مقاطع موردنظر خود) حال باید مقاطع باکس را نیز به
طریقی به نرمافزار معرفی کرد .برای این کار در پنجره  Frame Sectionبر روی گزینه Add New
 Property...کلیک میکنیم .در پنجره جدید ظاهرشده در قسمت  Steelبر روی آیکون
کلیک میکنیم .در پنجره جدید ظاهرشده در قسمت  Property Nameنام مقطع باکس موردنظر را
وارد میکنیم .بهطور مثال اگر بخواهیم مقطع  Box 20*20*1 cmرا به نرمافزار معرفی کنیم در این
بخش نام  Box 20*20*1را همانند شکل  44ویرایش میکنیم.
 -92در قسمت  Materialمصالح  ST37pرا انتخاب میکنیم.
 -91در قسمت  Total Depthمقدار عرض مقطع را بهاضافه یک ضخامت از آن را وارد میکنیم .در این
بخش برای مقطع مثال زدهشده مقدار  0.2+0.01=0.21 mرا همانند شکل  44وارد میکنیم.
 -99مابقی پارامترهای را همانند شکل  44وارد کرده و بر روی گزینه  OKکلیک میکنیم.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 71

شکل 44

 -94دیگر مقاطع باکس را دقیقاً به همین شکل به نرمافزار معرفی میکنیم که برای دریافت این مقاطع
میتوانید به فایل همین پروژه در که ضمیمه مجموعه وجود دارد استفاده کنید.
 معرفی مقاطع موردنیاز برای بادبندها:
برای مقاطع ناودانی نیز میتوان از روش  SDاستفاده کرد .برای این کار به شرح ذیل عمل میکنیم.
 -2از منوی  Defineدستور  Section Properties>Frame Sections...را اجرا میکنیم و یا بر
روی آیکون

از نوارابزار فوقانی نرمافزار کلیک میکنیم.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

 -1در پنجره  Frame Propertiesابتدا مقطع  UPN80را انتخاب کرده و سپس بر روی گزینه
 Copy to SD Sectionکلیک میکنیم.
 -9در پنجره جدید ظاهرشده در قسمت  Property Nameنام مقطع را  2UNP80قرار میدهیم.
 -4سپس بر روی گزینه  Section Designerکلیک میکنیم تا وارد نرم افزار  SDشویم.

شکل 46

 -5سپس در پنجره  SDمقطع تک ناودانی نمره  80مدلسازی شده است که ماوس را روی گوشه بال
باالی مقطع همانند شکل  47قرار داده و مختصات  Xرا برداشت میکنیم.

صفحه 72

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 73

شکل 47

 -6سپس بر روی مقطع کلیک راست کرده و در پنجره محاورهای جدید ظاهرشده در مقابل گزینه X
 centerهمانند شکل  40مقدار ) -(0.0225+0.01را وارد میکنیم .مقدار  0.01جهت مدلسازی
ورق اتصال مهاربندها میباشد( .فرض شده است که ضخامت ورق اتصال مهاربند برابر  2 cmاست).
درنهایت بر روی گزینه  OKکلیک میکنیم.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 74

شکل 40

 -95سپس مقطع تک ناودانی را با کلیک بر روی آن انتخاب کرده و از منوی  Editگزینه آخر یعنی
 Replicateرا انتخاب میکنیم.
-96در پنجره جدید ظاهرشده تب  Radialرا انتخاب میکنیم و تنها زاویه  180درجه را در گزینه Angle
ویرایش و بر روی دکمه  OKهمانند شکل  43کلیک میکنیم.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 75

شکل 43

 -97درنهایت بر روی گزینه  OKمیکنیم که شکل نهایی مقطع مدل شده همانند شکل  52میباشد.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 76

شکل 52

 -90سپس بر روی گزینه  OKکلیک کرده تا مقطع به نرمافزار معرفی شود.
 -93درنهایت بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم تا مقطع جدید به نرمافزار معرفی گردد.
 -42مقاطع دوبل ناودانی را دقیقاً به همین ترتیب به روش  SDبه نرمافزار معرفی میکنیم.
 معادلسازی مقاطع ستونها و بادبندها:
در نرمافزار  ETABSاگر مقاطع به روش  SDمدلسازی و در طراحی در نظر گرفته شوند ،به جهت اینکه
نرمافزار اینگونه مقاطع را فشرده فرض نخواهد کرد ،طراحی آنها بهدرستی انجام نمیشود و ممکن است باعث
بروز خطا شود .برای این کار باید به نحوی معادلسازی این مقاطع صورت گیرد .برای این کار از یک مقطع
باکس که برای ستونها تهیهشده است خروجی گرفته و مشخصات مقاطع دوبل  IPEو مقاطع دوبل ناودانی را
به آن اختصاص داده و مجدداً آنها را به نرمافزار معرفی میکنیم .برای این کار مراحل زیر را به ترتیب انجام
میدهیم:

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 77
 معادلسازی مقاطع ستونها
 -2از منوی  Defineدستور  Section Properties>Frame Sections...را اجرا میکنیم و یا بر
روی آیکون

از نوارابزار فوقانی نرمافزار کلیک میکنیم.

 -1در پنجره بر روی گزینه  Export to XML File...کلیک میکنیم.
 -9سپس در پنجره جدید ظاهرشده ابتدا واحد  mرا در قسمت  Lengthانتخاب کرده و در لیست مقاطع
یکی از مقاطع باکس را انتخاب و بر روی آیکون
یابد.

کلیک میکنیم تا به لیست مقابل انتقال

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 78

شکل 52

 -4سپس بر روی گزینه  OKکلیک کرده و فایل را در محل موردنظر ذخیره خواهیم کرد.
 -5مجدداً از منوی  Defineدستور  Section Properties>Frame Sections...را اجرا میکنیم و
یا بر روی آیکون

از نوارابزار فوقانی نرمافزار کلیک میکنیم.

 -6بهعنوانمثال مقطع دوبل  2IPE180را انتخاب و مسیر همانند شکل  51را طی میکنیم.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 79

شکل 51

 -7سپس فایل خروجی  XMLذخیره شده در مرحله قبل را با استفاده از نرم افزار  WordPadهمانند
شکل  59فراخوان میکنیم.

شکل 59

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

 -0سپس با استفاده مشخصات ارائه شده توسط نرم افزار (شکل  ،)51فایل متنی باز شده با Wordpad
را همانند شکل  54ویرایش میکنیم.

شکل 54

 -3برای هر تعداد مقطع این مراحل را تکرار میکنیم که باقی مراحل آن را به خواننده واگذار میکنیم.
 -22پس از پایان مراحل معادل سازی ،مقاطعی که به روش  SDمدل سازی شدهاند را از لیست
 Propertiesحذف میکنیم .به این صورت که ابتدا مقطع را انتخاب کرده و سپس بر روی گزینه
 Delete Propertyکلیک میکنیم.

صفحه 80

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 81

شکل 55

 -22سپس در همان پنجره شکل  ،55بر روی گزینه  Import Propertiesکلیک کرده و در پنجره
جدید ظاهر شده در قسمت  Steelبر روی آیکون

کلیک میکنیم.

 -21سپس در پنجره جدید ظاهر شده در مقابل گزینه اول آن یعنی Name of XML Property
 Fileبر روی آیکون

کلیک کرده و مسیر فایل ذخیره شده از مقاطع (فایلی که به وسیله

 Wordpadویرایش شده است) را انتخاب میکنیم و در نهایت فایلهای  XMLویرایش شده را
مرحله به مرحله و به صورت جداگانه انتخاب میکنیم.
 -29به ازای هر فایل انتخاب شده ،نام مقطع ویرایش شده در آن در لیست پایین این پنجره نمایش داده
میشود که با انتخاب آن و زدن دکمه  OKبه لیست مقاطع اضافه میشود.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 82

شکل 56

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 83

مقطع معادل شده
به لیست مقاطع
نرم افزار اضافه
میشود

شکل 57

 -24مابقی مقاطع معادل سازی شده را دقیقاً به همین ترتیب به نرم افزار معرفی میکنیم .در شکل 50
کل مقاطع دوبل  IPE180با ورق تقویت و بدون ورق تقویت را مشاهده میکنید.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 84

شکل 50

 -25در نهایت برای تهیه لیست خودکار مقاطع طراحی در پنجره  Frame Propertiesبر روی گزینه
 Add New Property...کلیک میکنیم.
-26در پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  Shape Typeو در مقابل  Section Shapeگزینه Auto
 Selectرا انتخاب میکنیم و در نهایت بر روی دکمه  OKدر پایین پنجره کلیک میکنیم .همچنین به
جای اینکار میتوانیم در پنجره فوق و در قسمت  Specialبر روی آیکون

کلیک کنیم.

 -27در پنجره جدید ظاهر شده تحت عنوان  Frame Section Property Dataدر قسمت
 Property Nameنام لیست طراحی را  COLUMNویرایش میکنیم .در مقابل Auto Select
 Design Typeکنترل میکنیم که گزینه  Steelانتخاب شده باشد.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

 -20در قسمت  Choose Sections in Auto Select Listکلیه مقاطع مورد نیاز برای ستونها را
انتخاب کرده و بر روی گزینه

کلیک میکنیم.

 -23در نهایت بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم تا لیست مقاطع ستونها به نرم افزار معرفی گردد.

شکل 53

صفحه 85

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 86
 -12در نهایت در پنجره  Frame Propertiesبر روی گزینه  OKکلیک میکنیم تا به محیط نرم افزار
برگردیم و با انتخاب آیکون

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار از فایل  Saveتهیه میکنیم.

 معادل سازی مقاطع بابندها
برای بادبندها نیز دقیقاً همانند ستونها عمل میکنیم و مقاطع را به ترتیب گفته شده معادل سازی خواهیم
کرد .به این ترتیب که برای مقاطع دوبل ناودانی مدل سازی شده در  SDدر ابتدا به ازای هر مقطع یک مقطع
باکس دقیقاً همانند آنچه برای ستونهای گفته شد خروجی گرفته و مشخصات مقاطع دوبل ناودانی را در آنها
ویرایش و مجدداً به نرم افزار معرفی میکنیم .از ارائه مجدد آن در این بخش خودداری میشود و آن را به عهده
خواننده واگذار میکنیم .برای تهیه لیست خودکار طراحی مقاطع بادبندها به ترتیب ذیل عمل میکنیم.
 -2در پنجره  Frame Propertiesبر روی گزینه  Add New Property...کلیک میکنیم.
 -1در پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  Shape Typeو در مقابل  Section Shapeگزینه Auto
 Selectرا انتخاب میکنیم و در نهایت بر روی دکمه  OKدر پایین پنجره کلیک میکنیم .همچنین به
جای اینکار میتوانیم در پنجره فوق و در قسمت  Specialبر روی آیکون

کلیک کنیم.

 -9در پنجره جدید ظاهر شده تحت عنوان  Frame Section Property Dataدر قسمت
 Property Nameنام لیست طراحی را  BRACEویرایش میکنیم .در مقابل Auto Select
 Design Typeکنترل میکنیم که گزینه  Steelانتخاب شده باشد.
 -4در قسمت  Choose Sections in Auto Select Listکلیه مقاطع مورد نیاز برای بادبندها را
انتخاب کرده و بر روی گزینه

کلیک میکنیم.

 -5در نهایت بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم تا لیست مقاطع بادبندها به نرم افزار معرفی گردد.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 87

شکل 62

 -6در نهایت در پنجره  Frame Propertiesبر روی گزینه  OKکلیک میکنیم تا به محیط نرم افزار
برگردیم و با انتخاب آیکون

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار از فایل  Saveتهیه میکنیم.

تواهی ًکات هماعغ هؼادل SD ٍ XML
ًشم افضاس ایتثس دس ٌّگام عشاحی اػضایی کِ همغغ آًْا تا سٍیکشد  SDتؼشیف ضذُ تاضذ ،تا دٍ هطکل صیش
هَاجِ است:
 -1ایتثس هماعغ  SDسا تِ غَست غیش فطشدُ ضٌاسایی هی کٌذ ٍ اگش اص ًشم افضاس تخَاّین کِ تشخی
اص الضاهات عشاحی لشصُ ای سا کٌتشل کٌذ ،تشای ایي هماعغ پیام خغا هیذّذ .الثتِ تایذ دلت کٌیذ کِ
کٌتشل تشخی اص الضاهات تَسظ ًشم افضاس چٌذاى اّویتی ًذاسد ٍ ها هی تَاًین ایي هَاسد سا تِ غَست
دستی ٍ تا اعویٌاى کاهلی اًجام دّین .پس هَضَع غیش فطشدُ کشدى هماعغ  SDاص عشف Etabs
هطکل لاتل حلی است.
 -2ایتثس دس ٌّگام عشاحی اػضای تا همغغ  SDکِ تحت لٌگش خوطی ٍ یا ًیشٍی هحَسی فطاسی
لشاس داسًذ دسغذی خغا داسد کِ دس هَسد اًْا هی تَاى گفت:
ً 1-2شم افضاس ظشفیت خوطی اسوی هماعغ  SDسا اص ساتغِ  M n  Fy Sتِ دست هی آٍسد کِ دس ایي
ساتغِ  Sاساس همغغ االستیک است .دس حالی کِ دس عشاحی  ٍ LRFDاغلة هَاسد دس تٌص هجاص تایذ
تِ غَست ًَ M n  Fy Zضتِ ضَد کِ دس آى Z ،اساس همغغ پالستیک است .تا تَجِ تِ ایٌکِ ّوَاسُ
همذاس  Sاص ّ Zوَاسُ کوتش است ،ظشفیت خوطی هماعغ  SDاًذکی کوتش اص همذاس ٍالؼی آًْا هحاسثِ
هیطَد کِ الثتِ هحافظِ کاساًِ است ٍ هی تَاى اص آى غشف ًظش کشد.
ً -2-2شم افضاس دس ٌّگام تؼییي ظشفیت فطاسی اػضایی کِ همغغ آًْا  SDاست ،تٌْا حالت حذی
کواًص خوطی سا هذ ًظش لشاس هی دّذ .ایي دس حالی است کِ تش اساس تٌذ( )4-2-11هثحث 11سال
 22هوکي است حالت ّای حذی کواًص پیچطی یا کواًص خوطی – پیچطی ًیض تشای ػضَ ٍجَد
داضتِ تاضذ.
دس ًتیجِ استفادُ اص هماعغ  SDهحافظِ کاساًِ است تا ایي حال تشای حل هطکالت فَق سٍش ٍ XML
ًکات آى د اداهِ تشسسی هی ضَد.
هْوتشیي هماعؼی کِ تشای آًْا سشاؽ سٍش  XMLهی سٍین دٍتل  ٍ IPEدٍتل ًاٍداًی سٍ دس سٍ ٍ
الثتِ ستَى ّای تاکس ٍ غلیثی ّستٌذ.

دلت کٌیذ کِ اعالػات هکاًیکی هماعغ تاکس آهادُ ًشم افضاس تا هماعغ تاکس ساختِ ضذُ اجشایی
هتفاٍت است ٍ حتوا تایذ تاکس ّا سا دس  SDتساصین ٍ اعالػات آًْا سا تِ کوک  XMLدس هماعغ
تاکس پیطفشؼ تشًاهِ جاساصی کٌین .دس خػَظ ستَى ّای غلیثی ًیض ایي ًکات فاتل اجشا است.
ًکتِ -1ثاتت تاتیذگی  C wتَسظ  SDهحاسثِ ًویطَد ،کِ دس خػَظ هماعغ تاکس اغال هْن ًیست ٍ
دس خػَظ هماعغ Hتایذ یک ػذد تسیاس تضسگ دس ًظش تگیشین تا کواًص پیچطی حاکن تش عشح
ًطَد.الثتِ دس ستًَْای دٍتلی کِ تا ٍسق ٍ جَش سشاسشی ّستٌذ ٍ ًِ دس خػَظ تسوِ ٍ تست.
ًکتِ -2عشاحی لاب ّای ٍیژُ( ضکل پزیشی صیاد)
دس عشاحی لاب ّای ٍیژُ یکی اص ضَاتظ هحاسثاتی کِ تاثیش لاتل هالحظِ ای دس ًتایج عشاحی ستَى ّا
داسد ،ضاتغِ تیش ضؼیف ،ستَى لَی است.ایتثس دس تواهی ًسخ خَد ایي کٌتشل سا دس غَست احشاص
ّوضهاى چٌذ ضشط کِ یکی اص آًْا Hیا  Iتَدى همغغ ستَى هی تاضذ ،اًجام هیذّذ.
ستًَْا تا همغغ  Hهَجَد دس ٍالؼیت کِ تِ غَست پیص فشؼ ًیض دس حافظِ تشًاهِ ّست دس صهاى کٌتشل
ساتغِ تیش ضؼیف ،ستَى لَی تِ عَس هؼوَل حَل هحَس هحلی ( )y-y( )2-2جَاتگَ ًیست.تِ ّویي دلیل
دس سیستن ّای ٍیژُ اص ستَى ّای تاکس یا غلیثی استفادُ هیکٌٌذ.
حال جْت تاهیي ضشط هزکَس ًاگزیشین ایي ستَى ّای تاکس یا غلیثی سا دس لالة  I/Wide Flangeتِ
یک فایل  XMLتثذیل کٌین .
ًکتِ  -3تشخی اص عشاحاى هؼتمذاًذ کِ ضکل همغغ پایِ تشای تطکیل فایل  XMLاّویت جذی داسد.
تَضیحات آًْا تِ ایي ضشح است:
هغاتك هثحث  1همشسات هلی سال  AISC360 ٍ 1322هغاتك جذٍل  1-4-2-11کٌتشل فطشدگی اػضای
فطاسی ٍ جذٍل  1-5-2-11کٌتشل فطشدگی اػضای خوطی ،هطخع است کِ ضکل ظاّشی هماعغ دس
سٍش هحاسثِ کٌتشل فطشگی هَثش است.
تٌاتشایي ایي دستِ اص عشاحاى هؼتمذًذ کِ تشای هؼادل ساصی هماعغ دٍتل  ٍ IPEدٍتل ًاٍداًی سٍ دس سٍ اص
همغغ دٍتل ًاٍداًی پطت دس پطت پیص فشؼ تشًاهِ سا تشای ساخت همغغ هؼادل  XMLاستفادُ کٌین.تِ
ػٌَاى ًکتِ تکویلی ارػاى داسًذ کِ تشای ایجاد همغغ هؼادل تیش Iتمَیت ضذُ تا ٍسق اص همغغ پایِ ای تک I
تایذ استفادُ کشد.

دالیل صیش ،استذالل ایي دستِ اص عشاحاى است (.الثتِ تواهی ًکات تٌذ  3هذ ًظش ها ًیست ٍ ها اص ًکات تٌذ
 2 ٍ 1دس ساخت هماعغ هؼادل پیشٍی هی کٌین).
دلیل -1اگش همغغ پایِ ای تِ غَست همغغ لَعی ضکل(تاکس) اًتخاب ضَدً .شم افضاس دس هحاسثِ ًیشٍی
هحَسی ،تٌْا هؼیاس کواًص خوطی سا لحاػ هیکٌذ( کِ الثتِ ایي هَضَع دس خػَظ ستًَْای دٍتل تا
تسوِ ٍ جَش سشاسشی تی اّویت است)دس حالی کِ تشای هماعغ دٍتل ًاٍداًی ٍ دٍتل  IPEتا تسوِ ٍ
تست هؼیاس کواًص پیچطی ًیض تایذ لحاػ ضَد.دس ایي حالت تایذ همذاس ثاتت تاتیذگی همغغ کِ دسSD
هحاسثِ ًویطَد ،دستی هحاسثِ ضَد ٍ دس همغغ هؼادل ًَضتِ ضَد.
 t  bf2 d f2  tw  hw3 dw2
Cw  2  f
 

2
12
2
 12

هثال :ثاتت تاتیذگی دس همغغ )2UPA80(D10

 0.74  43 7.262  0.45  6.523 8.552
Cw  2 



 587.93cm 6

2 
12
2
 12
حال دٍتل ًاٍداًی پطت تِ پطت پیص فشؼ سا کِ لثال تِ غَست  XMLرخیشُ کشدین تِ کوک
notepadیا  wordpadتاص کشدُ ٍ ٍیشایص آى سا اص عشیك اعالػات غفحِ  ٍ SDهمذاس ثاتت
تاتیذگی فَق اعالح هی کٌین.

ًىات آییي ًاهِ ای تیز الًِ سًثَری CPE
ّدف اس ساخت تیز الًِ سًثَری وِ تِ ًَػی هشایای اصلی آى ًیش هحسَب هیگزدد ،ایي است وِ تیز تتَاًد
لٌگز خوشی تیشتزی را تا خیش (تغییز شىل) ًسثتاً ون ٍ ّوچٌیي ٍسى ووتز در همایسِ تا تیز ًَرد شدُ
هشاتِ تحول وٌد.
در وٌار هشایای فَق ،تِ دلیل ضؼف شدید ظزفیت تزشی ایي ًَع هماطغ ،در هثحث  01همزرات هلی
ساختواى ٍیزایش  99استفادُ اس آًْا تِ شزح سیز هحدٍد شدُ است وِ هالن ػول در استفادُ اس ایي ًَع
تیزّا را تؼییي هیوٌد:
 -1لابّای خوشی:
در الشاهات تىویلی طزاحی لزسُای لابّای خوشی هؼوَلی ،هتَسط ٍ ٍیژُ تِ تزتیة لسوت (ج)
تٌدّای (( ٍ )0-8-3-01( ،)0-7-3-01تٌد  )0-9-3-01همزر شدُ است:
استفادُ اس تیزّای تا جاى سَراخدار هتَالی (الًِ سًثَری) تِ ػٌَاى اػضای تارتز جاًثی در لابّای خوشی
هجاس ًیست.
در صَرت لشٍم ایجاد سَراخ دستزسی در جاى تیز ،ایي سَراخ تاید خارج اس ًاحیِ حفاظت شدُ دٍ اًتْای
تیز ٍ در ًیوِ هیاًی طَلی دّاًِ تیز لزار گیزد .اطزاف سَراخ تاید تِ ًحَی تمَیت شَد وِ هماٍهت تزشی
ٍ خوشی تیز تِ طَر واهل فزاّن گزدد.
 -2لابّای هْارتٌدی شدُ ّوگزا:
در الشاهات تىویلی طزاحی لزسُای لابّای هْارتٌدی شدُ ّوگزای هؼوَلی ٍ ٍیژُ تِ تزتیة در لسوت
(ب) تٌد (( ٍ )9-01-3-01چ) تٌد ( )0-00-3-01همزر شدُ است:
تؼثیِ سَراخّای هتَالی در جاى تیزّای دّاًِّای هْارتٌدی شدُ تا ّز ًَع هْارتٌدی (لطزی ،ضزتدری7 ،
ٍ  )8هجاس ًیست.
در صَرت لشٍم تِ تؼثیِ سَراخ دستزسی در جاى تیز ،اطزاف آى تاید تِ ًحَی تمَیت گزدد وِ
هماٍهتّای طزاحی در همطغ سَراخدار اس هماٍهتّای طزاحی همطغ واهل تیز ووتز ًثاشد.

 -3لابّای هْارتٌدی شدُ ٍاگزا:
در لسوت (ب) تٌد ( )0-09-3-01الشاهات تىویلی طزاحی لزسُای لابّای هْارتٌدی شدُ ٍاگزا همزر
شدُ است:
جاى (یا جاىّا) تاید اس یه ٍرق ته تدٍى ّزگًَِ ٍرق هضاػف در ًظز گزفتِ شَد ٍ در آى ّیچگًَِ
تاسشَیی ًثاید ایجاد شَد.

تٌاتزایي طثك ضَاتط فَق الذوز استفادُ اس تیزّای الًِ سًثَری در "الواىّای اصلی تارتز جاًثی ساختواى"
در لابّای خوشی ٍ ّوچٌیي در دّاًِّای هْارتٌدی شدُ تا ّز ًَع هْارتٌدی ّوگزا ٍ ٍاگزا ٍ ولیِ
دّاًِّایی وِ در (هسیز) اًتمال ًیزٍی سلشلِ تِ پایِ ساختواى هشاروت دارًد هجاس ًیست.

وارتزدّای هٌاسة تیزّای الًِ سًثَری:
 -0تِ ػٌَاى تیزچِّای سمف واهپَسیت؛
-2

تیزّای سادُ (دٍسز هفصل) در دّاًِّای فالد هْارتٌدی

ساخت :Box

در ایه حالت کشش مولکول های ورق
اتفاق می افتذ و ردست ویست.

باکس کمتر از  03ساوتی وذاریم تا دست کارگر درون آن جا شود.
مثال :اگر بخواهیم باکس  03بسازیم با چهار ورق به ضخامت 03میلیمتر:

X=200mm
Y=0

X=0
Y=-210mm

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 88
 معرفی مقاطع موضوعات سطحی به نرم افزار:
در این قسمت به نحوه معرفی مقطع سطحی شامل کفها به نرم افزار میپردازیم.
 -2از منوی  Defineبر روی گزینه  Section Properties >Deck Sections...کلیک میکنیم.
همچنین برای اجرای این دستور میتوانیم بر روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی کلیک کنیم.

 -1در پنجره جدید ظاهر شده یک مقطع به صورت پیش فرض در لیست  Deck Propertyوجود دارد.

شکل 62

 -9مقطع  DECK1را انتخاب میکنیم و سپس بر روی گزینه  Modify/Show Property...کلیک
میکنیم.
 -4در پنجره جدید ظاهر شده نام مقطع کف را  Comدر قسمت  Property Nameویرایش میکنیم.
 -5در قسمت  Typeگزینه  Solid Slabرا انتخاب میکنیم .این گزینه برای سقفهای کامپوزیت کاربرد
خواهد داشت.
 -6در قسمت  Slab Materialکنترل میکنیم که مصالح بتن  C25انتخاب شده باشد.
 -7در قسمت  Property Dataمیبایست مشخصات سقف کامپوزیت را به نرم افزار معرفی نماییم .در بین
مشخصاتی که در این قسمت میبایست به نرم افزار معرفی گردد تنها گزینه اول یعنی ضخامت دال بتنی
روی تیرهای کامپوزیت دارای اهمیت است .دیگر گزینهها که مربوط به برشگیرها میباشد نیازی به تغییر
دادن ندارند چراکه برشگیرها به صورت دستی به نرم افزار در مراحل بعدی معرفی میشوند.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 89
 -0با توجه به دیتیل های ارائه شده برای سقف طبقات و بام ضخامت اولیه دال بتنی برابر  10 cmفرض شده
است.
 -3در نهایت بر روی گزینه  OKپایین صفحه کلیک میکنیم تا این مقطع سقف به نرم افزار معرفی گردد.

شکل 61

 -22برای معرفی مقطع کف راه پلهها که بدون وزن میباشند در پنجره  Deck Propertiesدر قسمت
 Click toگزینه  Add New Propertyرا انتخاب میکنیم.
 -22در پنجره جدید ظاهر شده نام مقطع کف را برابر  D0در قسمت  Property Nameویرایش میکنیم.
 -21در قسمت  Typeگزینه  Solid Slabرا انتخاب میکنیم.
 -29در قسمت  Slab Materialمصالح بتن بدون وزن یعنی گزینه  C0را انتخاب میکنیم.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 90

شکل 69

 -24بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم تا مقطع کف راه پلهها به نرم افزار معرفی شود.
 -25در پنجره  Deck Propertiesنیز بر روی گزینه  OKکلیک میکنیم تا مشخصات مصالح به نرم افزار
معرفی گردد .سپس بر روی آیکون
میکنیم.

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک میکنیم و از فایل  Saveتهیه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 91
 معرفی الگوهای بارهای وارد بر ساختمان و ترکیب بارها و وارد کرده آنها به نرم افزار:
در این قسمت به معرفی بارهایی که به سازه اعمال میشوند خواهیم پرداخت .بارهای وارده بر سازههای فوالدی
که قرار است به روش  LRFDطراحی شوند همانند سایر سازههای بوده و فقط باید بارهای خیالی را اضافه در
نظر گرفت.
بار مرده گروه اول

Dead

بار مرده گروه دوم

SD

بار زنده طبقات با کاهش سربار

LR

بار زنده طبقات بدون کاهش سربار

LNoneR

بار زنده بام بدون کاهش سربار

Lroof

بار معادل تیغهها (از نوع بار زنده)

Lwall

بار اصالح جرم طبقات

MASS

بار زلزله استاتیکی در جهت (Xبدون خروج از مرکزیت)

EX

بار زلزله استاتیکی در جهت (Yبدون خروج از مرکزیت)

EY

بار زلزله در جهت  Xبا برون از مرکزیت اتفاقی مثبت

EPX

بار زلزله در جهت  Xبا برون از مرکزیت اتفاقی منفی

ENX

بار زلزله در جهت  Yبا برون از مرکزیت اتفاقی مثبت

EPY

بار زلزله در جهت  Yبا برون از مرکزیت اتفاقی منفی

ENY

بار خیالی متناظر با بار مرده گروه یک در جهت  Xبه میزان  0.2درصد

NDeadX

بار خیالی متناظر با بار مرده گروه یک در جهت  Yبه میزان  0.2درصد

NDeadY

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

بار خیالی متناظر با بار زنده بدون کاهش با ضریب مشارکت نصف در ترکیب

NLRX

بارها در جهت  Xبه میزان  0.2درصد
بار خیالی متناظر با بار زنده بدون کاهش با ضریب مشارکت نصف در ترکیب

NLRY

بارها در جهت  Yبه میزان  0.2درصد
بار خیالی متناظر با بار مرده گروه دوم در جهت  Xبه میزان  0.2درصد

NSDX

بار خیالی متناظر با بار مرده گروه دوم در جهت  Yبه میزان  0.2درصد

NSDY

بار خیالی متناظر با بار زنده بدون کاهش با ضریب مشارکت کامل در ترکیب

NLNoneRX

بارها در جهت  Xبه میزان  0.2درصد
بار خیالی متناظر با بار زنده بدون کاهش با ضریب مشارکت کامل در ترکیب

NLNoneRY

بارها در جهت  Yبه میزان  0.2درصد
بار خیالی متناظر با بار زنده بام بدون کاهش در جهت  Xبه میزان  0.2درصد

NLroofX

بار خیالی متناظر با بار زنده بام بدون کاهش در جهت  Yبه میزان  0.2درصد

NLroofY

بار خیالی متناظر با بار زنده معادل تیغهها در جهت  Xبه میزان  0.2درصد

NLwallX

بار خیالی متناظر با بار زنده معادل تیغهها در جهت  Yبه میزان  0.2درصد

NwallY

همانطور که از جدول فوق پیداست ،از بارهای خیالی در این پروژه استفاده میشود .همچنین به دلیل در نظر
گرفتن قاعده  92-222از الگوهای بار زلزله بدون خروج از مرکزیت نیز باید استفاده کرد .همچنین در این پروژه
از کاهش سربار زنده استفاده میشود و مطابق مبحث ششم راه پلهها مشمول کاهش سربار نمیباشند و باید
برای آن بار زنده متفاوتی را در نظر گرفت .همچنین به دلیل اینکه ضریب بار زنده بام متفاوت با ضریب بار زنده
طبقات میباشد از یک الگوی بار متفاوت دیگری باید استفاده کرد .برای بار معادل تیغههای هم حتماً باید از یک
الگوی بار جداگانه استفاده کرد چرا که ضریب مشارکت آن در هنگام زلزله به صورت  222درصدی میباشد.

صفحه 92

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 93
 معرفی الگوهای بار به نرم افزار:
جهت معرفی الگوهای بار به نرم افزار مراحل زیر را به ترتیب انجام میدهیم:
 -2از منوی  Defineدستور  Load Patterns...را اجرا کرده و یا بر روی آیکون

را از نوار ابزار

فوقانی کلیک میکنیم.
 -1در پنجره باز شده ( )Define Load Patternدو الگوی بار مرده و زنده به صورت پیش فرض در مدل
تعریف شده است که ابتدا بار زنده  Liveرا انتخاب میکنیم و سپس در قست  Loadنام این الگوی بار
را  LRویرایش میکنیم .سپس در قسمت  Typeگزینه  Reducible Liveرا انتخاب کرده و بر روی
گزینه  Modify Loadکلیک میکنیم تا همانند شکل  64الگوی بار زنده با قابلیت کاهش سربار به نرم
افزار معرفی گردد.
 -9جهت معرفی الگوی بار مرده گروه دوم در قسمت  Loadنام بار را  SDوارد نموده و نوع بار را در قسمت
 Typeاز نوع  Super Deadقرار میدهیم .حال بر روی دکمه  Add New Loadکلیک میکنیم تا
الگوی بار مورد نظر همانند شکل  65به لیست بارها اصافه شود.
 -4جهت معرفی الگوی بار زنده بدون قابلیت کاهش سربار در قسمت  Loadنام بار را  LNoneRوارد
نموده و نوع بار را در قسمت  Typeاز نوع  Liveقرار میدهیم .حال بر روی دکمه Add New Load
کلیک میکنیم تا الگوی بار مورد نظر همانند شکل  66به لیست بارها اصافه شود.

شکل 64

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 94

شکل 65

شکل 66

 -5همانند روش قبل برای معرفی الگوی بار زنده بام در قسمت  Loadنام بار را  Lroofوارد نموده و نوع
بار را در قسمت  Typeاز نوع  Roof Liveقرار میدهیم .حال بر روی دکمه  Add New Loadکلیک
میکنیم تا الگوی بار مورد نظر به لیست بارها اصافه شود.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 95

شکل 67

 -6همانند روش قبل برای معرفی الگوی بار زنده معادل تیغهها در قسمت  Loadنام بار را  Lwallوارد
نموده و نوع بار را در قسمت  Typeاز نوع  Liveقرار میدهیم .حال بر روی دکمه Add New Load
کلیک میکنیم تا الگوی بار مورد نظر به لیست بارها اصافه شود.

شکل 60

 -7همانند روش قبل جهت معرفی الگوی بار اصالح جرم طبقات در قسمت  Loadنام بار را  Massوارد
نموده و نوع بار را در قسمت  Typeاز نوع  Otherقرار میدهیم .حال بر روی دکمه Add New
 Loadکلیک میکنیم تا الگوی بار مورد نظر به لیست بارها اصافه شود.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 96

شکل 63

 -0جهت معرفی الگوی بار زلزله در جهت  ،Xدر جعبه  Loadنام الگوی بار را  EXوارد کرده و نوع بار را در
قسمت  Typeاز نوع ( Seismicزلزله) قرار میدهیم .در قسمت  Auto Lateral Loadنحوه تعریف
الگوی بار زلزله را  User Coefficientانتخاب میکنیم .حال بر روی دکمه  Add New Loadکلیک
میکنیم تا الگوی بار مورد نظر به لیست بارها اصافه شود.

شکل 72

 -7برای اصالح پارامترهای محاسبه و پخش نیروی زلزله ،روی الگوی بار  EXدر لیست بارها کلیک کرده و
گزینه  Modify Lateral Loadرا انتخاب میکنیم تا پنجره جدیدی همانند شکل  72ظاهر گردد .در
پنجره جدید ظاهر شده مسیر نیروی زلزله با توجه به اینکه این الگوی بار بدون خروج از مرکزیت
میباشد را روی  X Dirقرار میدهیم .محدوده پخش نیروی زلزله رادرقسمت  Story Rangeاز تراز
پایه  BASEتا تراز روی بام  Roofقرار داده و ضریب زلزله را در قسمت Base Shear Coefficient

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 97
وارد میکنیم  .با توجه به اینکه از بار زلزله با برون از مرکزیت اتفاقی استفاده میکنیم و در این پروژه از
قاعده  100-30استاندارد  1022استفاده میکنیم کافی است که ضریب زلزله در این الگوی بار را در
 0.3ضرب کنیم که اگر با بارهای زلزله با برون از مرکزیت جمع شوند قاعده  100-30به سازه اعمال
میشود .در قسمت  Factorsضریبی تحت عنوان  Building Height Exp.Kوجود دارد که این
ضریب در واقع توان ( hارتفاع سازه) در رابطه توزیع نیروی زلزله در طبقات در استاندارد 1022
میباشد که همانطور که در محاسبات بارگذاری جانبی نتیجه شد این ضریب برابر  1.0415میباشد.
ضریب زلزله برای بار  EXبرابر است با:
𝐶𝐸𝑋 = 0.3 × 0.117 = 0.0351

شکل 72

 -0جهت معرفی الگوی بار زلزله جهت  Xبا خروج از مرکزیت مثبت و منفی در جعبه  Loadنام الگوی بار
را یکبار  EPXو یکبار  ENXبه صورت جداگانه قرار میدهیم و در قسمت  Typeنوع بار را از نوع
 Seismicانتخاب میکنیم .در قسمت  Auto Lateral Loadنحوه معرفی بار زلزله را User
 Coefficientانتخاب میکنیم .حال بر روی دکمه  Add New Loadکلیک میکنیم تا الگوهای
بارهای مورد نظر به لیست بارها اصافه شوند .بر روی بارهای  EPXو  ENXهر کدام جداگانه کلیک کرده
و بر روی گزینه  Modify Lateral Loadکلیک کرده تا پنجره مربوط به تنطیمات هر الگوی بار ظاهر
شود .برای بار  EPXجهت نیروی زلزله را بر روی گزینه  X Dir+Eccen Yو برای بار  ENXجهت

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 98
نیروی زلزله را بر روی گزینه  X Dir-Eccen Yقرار میدهیم .در قسمت )Ecc Ratio(All Diaph
مقدار برون از مرکزیت را برابر ( 5%به عبارتی عدد  )0.05درصد ویرایش میکنیم .همچنین مقدار
ضریب زلزله در جهت  Xبرای الگوهای بار زلزله دارای خروج از مرکزیت برابر  0.117ویرایش میکنیم
در قسمت  Factorsضریبی  Building Height Exp.Kرا برابر  1.0415در نظر میگیرم .محدوده
پخش نیروی زلزله رادرقسمت  Story Rangeاز تراز پایه  BASEتا تراز روی بام  Roofقرار میدهیم.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

صفحه 99

شکلهای 71

چنانچه در سازه ای در یک جهت از سیستم قاب خمشی و در جهت متعامد از سیستم مهاربند استفاده شده باید ،به
جهت اینکه ترکیب بارهای تشدید یافته به درستی تهیه شوند باید باید ضریب زلزله در جهت قاب خمشی را در عدد
2

3
2

ضرب نماییم و سپس در ترکیب بارهای به بارهای جهت قاب خمشی ضریب  3را وارد کنیم که این دو همدیگر را خنثی
کنند .سپس مقدار ضریب امگا صفر را برای جهت مهاربندی شده که برابر عدد  2.0میباشد به نرم افزار معرفی میکنیم.

 -3برای معرفی الگوهای بار زلزله در جهت  Yهم دقیقاً همانند جهت  Xعمل میکنیم .برای بار  EYبه
جهت اعمال قاعده  ،100-30ضریب زلزله را در  0.3ضرب میکنیم .همچنین مطابق نکته گفته شده
با توجه به اینکه سیستم قاب خمشی در این پروژه در جهت  Yسازه است باید ضریب  32را به بارهای
زلزله این جهت ضرب کنیم .ضریب زلزله برای این الگوی بار برابر است با:
3

𝐶𝐸𝑌 = 0.3 × 0.165 × 2 = 0.07425
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 -22همچنین برای الگوهای بارهای زلزله در جهت  Yبا برون از مرکزیت مثبت ( )EPYو منفی ()ENY
دقیقاً مراحل انجام شده برای جهت  Xسازه را انجام میدهیم .الگوهای بار زلزله در جهت  Yشامل  EYو
 EPYو  ENYمیباشد .برای بارهای  EPYو  ENYنیز باید ضریب 32را اعمال کرد .در شکلهای زیر
میتوانید نحوه معرفی الگوهای بار زلزله جهت  Yرا با اعمال ضرائب مربوطه را مشاهده نمایید .مقدار
ضریب زلزله برای بارهای زلزله دارای خروج از مرکزیت به شرح زیر میباشد:
3

𝐶𝐸𝑃𝑌,𝐸𝑁𝑌 = 0.165 × 2 = 0.2475
𝐾𝐸𝑃𝑌,𝐸𝑁𝑌 = 1.0415

شکل 79

صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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شکل  - 74الگوی بار زلزله EY

شکل  -75الگوی بار زلزله EPY

عکس  -76الگوی بار زلزله ENY

 -22جهت معرفی الگوهای بار خیالی جهت  Xبرای نمونه ابتدا در جعبه  Loadنام الگوی بار خیالی برای
بار مرده را  NDeadXویرایش میکنیم .در قسمت  Typeگزینه  Notionalرا انتخاب میکنیم .در
قسمت  Auto Lateral Loadگزینه  Autoرا انتخاب و در نهایت بر روی گزینه Add New Load
کلیک میکنیم تا الگوهای بارهای مورد نظر به لیست بارها اصافه شوند.

صفحه
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شکل 77

 -21جهت معرفی مشخصات این بار ابتدا این الگوی بار انتخاب کرده و در نهایت بر روی گزینه Modify
 Lateral Load...کلیک میکنیم .در پنجره جدید ظاهر شده در مقابل  Base Case Loadبار ثقلی
 Deadرا انتخاب میکنیم .همچنین ضریب پیش فرض  0.002در قسمت  Load Ratioهمانند
ضریبی است که مبحث دهم مقررات ملی ساختمان عنوان کرده است و نیازی به تغییر نخواهد داشت.
در قسمت  Notional Load Directionگزینه  Global Xرا همانند شکل  70انتخاب و بر روی
گزینه  OKکلیک میکنیم.

شکل 70

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

103
 -29برای الگوی بار  NDeadYنی ز دقیقاً همین مراحل را طی خواهیم کرد ،فقط الزم است که در پنجره
 Auto Notional Load Generationجهت  Yیعنی گزینه  Global Yرا همانند شکل  73انتخاب
نماییم.

شکل  -73الگوی بار NDeadY

 -24دیگر الگوهای بار خیالی که مطابق با جدول معرفی بارهای وارده که برابر هشت حالت دیگر میباشد
را دقیقاً بدین ترتیب به نرم افزار معرفی میکنیم .به عنوان مثال شکل  02تنظیمات الگوی بار  NLRXو
 NLNoneYرا نمایش میدهد.

شکل 02

صفحه
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 -25در پنجره  Define Load Patternsبر روی گزینه  OKکلیک میکنیم تا به محیط نرم افزار
بازگشته و در نهایت بر روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک میکنیم تا از فایل یک

 Saveتهیه نماییم.
 معرفی ترکیب بارهای مورد نیاز جهت طراحی سازه:
برای طراحی سازههای فوالدی میبایست از ترکیب بارهایی که در جدول زیر ارائه شده است استفاده کرد.
ترکیب بارهای طراحی تیرهای کامپوزیت نیز تنها ترکیب بارهای ثقلی را باید در نظر بگیریم که میتوان از خود
ترکیب بارهایی که نرم افزار تهیه میکند استفاده کرد ..در مورد ترکیب بارها بهتر است به نکات زیر توجه کنید:
 -2همانطور که قبالً گفته شد ،در طراحی سازههای فوالدی به روش  LRFDباید از بارهای خیالی استفاده
کرد .این بارها به صورت جانبی به سازه اعمال میشوند و به همین علت باید به صورت رفت و برگشتی
اعمال شوند .همچنین باید تنها در ترکیب بارهای بار ثقلی تنها اعمال شوند( .البته این حالت طی یک
ضابطه در مبحث دهم مجاز شده است که در جهت سادگی فرض خواهیم کرد که این ضابطه رعایت
میشود).
 -1در ترکیب بارهای دارای بار زلزله از آنجا که تحلیل به روش استاتیکی است باید از بارهای به صورت
رفت و برگشتی استفاده کرد؛ یعنی از ضرائب منفی و مثبت استفاده کنیم .برای راحتی ساخت ترکیب
بارها ابتدا بهتر است ترکیب بارهای زیر را تهیه کرد:
E1=EPX+(2/3)EY
E2=EPX-(2/3)EY
E3=-EPX+(2/3)EY
E4=-EPX-(2/3)EY
E5=ENX+(2/3)EY
E6=ENX-(2/3)EY
E7=-ENX+(2/3)EY
E8=-ENX-(2/3)EY

صفحه
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E9=EPX+(2/3)EY
E10=(2/3)EPY-EX
E11=-(2/3)EPY+EX
E12=-(2/3)EPY-EX
E13=(2/3)ENY+EX
E14=(2/3)ENY-EX
E15=-(2/3)ENY+EX
E16=-(2/3)ENY-EX
 -9در ترکیبهای فوق از اثر  92-222استفاده شده است.
 -4ضریب ) (2/3که به بارهای زلزله جهت  Yاعمال شده است به خاطر تهیه صحیح ترکیب بارهای تشدید
یافته است .به این دلیل که ضریب زلزله بارهای زلزله جهت  Yدر عدد ) (3/2ضرب شدهاند و جهت
خنثی کردن این ضریب باید ضریب ) (2/3به بارهای زلزله این جهت اعمال شود.
 -5مطابق استاندارد  1022باید ضریب نامعینی در سازهها اعمال شود .ضوابط مربوط به این ضریب در
استاندارد  1022ارائه شده است .مطابق این استاندارد در ساختمانهای تا سه طبقه و یا ارتفاع کمتر از
 22متر از روی تراز پایه نیازی به اعمال ضریب نامعینی ( )ρنمیباشد .این حالت مشمول این سازه شده
و در واقع ضریب نامعینی برابر  2میباشد؛ اما در دیگر سازهها چنانچه تعداد قابهای مهاربندی شده در
هر طرف مرکز جرم برابر دو عدد باشد میتوان ضریب نامعینی را برابر یک در نظر گرفت .در قابهای
خمشی معموالً این حالت رخ میدهد اما در قابهای مهاربندی باید تعداد قابهای مهاربندی شده در
هر طرف مرکز جرم حداقل برابر دو عدد باشد تا ضریب نامعینی برابر یک لحاظ شود در غیر اینصورت
این ضریب برابر  1.2باید لحاظ شود .چنانچه ضریب  1.2الزم باشد ،باید در بارهای زلزله آن جهت در
ترکیب  E1تا  E16لحاظ شود.
 -6ترکیب بارهای طراحی به شرح جدول زیر میباشد.

صفحه
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صفحه

ردیف

ترکیب بار

2

1.4(Dead+SD+NDeadX+NSDX)

1

1.4(Dead+SD-NDeadX-NSDX)

9

1.4(Dead+SD+NDeadY+NSDY)

4

1.4(Dead+SD-NDeadY-NSDY)

5

1.2(Dead+SD+NDeadX+NSDX)+1.6(LR+LNoneR+Lwall+NLRX+NLNoneRX+NLwallX)+0.5(Lroof+NLroofX)

6

1.2(Dead+SD-NDeadX-NSDX)+1.6(LR+LNoneR+Lwall-NLRX-NLNoneRX-NLwallX)+0.5(Lroof-NLroofX)

7

1.2(Dead+SD+NDeadY+NSDY)+1.6(LR+LNoneR+Lwall+NLRY+NLNoneRY+NLwallY)+0.5(Lroof+NLroofY)

0

1.2(Dead+SD-NDeadY-NSDY)+1.6(LR+LNoneR+Lwall-NLRY-NLNoneRY-NLwallY)+0.5(Lroof-NLroofY)

3

1.2(Dead+SD+NDeadX+NSDX)+1.0(LR+LNoneR+Lwall+NLRX+NLNoneRX+NLwallX)+1.6(Lroof+NLroofX)

22

1.2(Dead+SD-NDeadX-NSDX)+1.0(LR+LNoneR+Lwall-NLRX-NLNoneRX-NLwallX)+1.6(Lroof-NLroofX)

22

1.2(Dead+SD+NDeadY+NSDY)+1.0(LR+LNoneR+Lwall+NLRY+NLNoneRY+NLwallY)+1.6(Lroof+NLroofY)

21

1.2(Dead+SD-NDeadY-NSDY)+1.0(LR+LNoneR+Lwall-NLRY-NLNoneRY-NLwallY)+1.6(Lroof-NLroofY)

29

1.2(Dead+SD) +1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E1

24

1.2(Dead+SD) +1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E2

25

1.2(Dead+SD) +1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E3

26

1.2(Dead+SD) +1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E4

27

1.2(Dead+SD) +1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E5
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20

1.2(Dead+SD) +1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E6

23

1.2(Dead+SD)+1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E7

12

1.2(Dead+SD)+ +1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E 8

12

1.2(Dead+SD) +1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E9

11

1.2(Dead+SD) +1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E10

19

1.2(Dead+SD) +1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E11

14

1.2(Dead+SD) +1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E12

15

1.2(Dead+SD) +1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E13

16

1.2(Dead+SD) +1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E14

17

1.2(Dead+SD) +1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E15

10

1.2(Dead+SD) +1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E16

13

0.9(Dead SD) +1.0E1+

92

0.9(Dead SD) +1.0E2

92

0.9(Dead SD) +1.0E3

91

0.9(Dead SD) +1.0E4

99

0.9(Dead SD) +1.0E5

94

0.9(Dead SD) +1.0E6

95

0.9(Dead SD) +1.0E7
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0.9(Dead SD) +1.0E8

96

0.9(Dead SD) +1.0E9

97

0.9(Dead SD) +1.0E10

90

0.9(Dead SD) +1.0E11

93

0.9(Dead SD) +1.0E12

42

0.9(Dead SD) +1.0E13

42

0.9(Dead SD) +1.0E14

41

0.9(Dead SD) +1.0E15

49

0.9(Dead SD) +1.0E16

44

همچنین عالوه بر ترکیب بارهای طراحی فوق ،باید دو ترکیب بار بدون ضریب برای کنترل تغییر شکل در تیرها
را نیز به نرم افزار معرفی کرد:
Dead + SD

D1

Dead + SD + LR + LNoneR+ Lwall + Lroof

D2

جهت معرفی ترکیب بارهای اشاره شده به شرح زیر عمل میکنیم:
 -2از منوی  Defineگزینه  Load Combinations...را انتخاب میکنیم .همچنین برای اجرای این
دستور میتوانیم بر روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی کلیک کنیم.

 -1در پنجره  Load combinationsبرای ایجاد ترکیب بار جدید بر روی Add New Combo...
کلیک کرده تا پنجره  Load combination Dataظاهر شود.

صفحه
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 -9ابتدا باید ترکیب بارهای زلزله  E1تا  E16را به نرم افزار معرفی کنیم .برای اینکار نام ترکیب بار را برای
مثال  E1ویرایش میکنیم.
 -4در قسمت  Combination Typeمیبایست گزینه  Linear Addرا انتخاب نماییم.
 -5سپس حاالت بار زلزله را مطابق آنچه در مراحل قبلی گفته شده است به نرم افزار وارد میکنیم .در
شکلهای زیر چند نمونه از آنها را مشاهده میکنید.

صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

110
صفحه

شکل 01

 -6در ادامه باید ترکیب بارهای طراحی ارائه شده در جدول قبلی را به نرم افزار معرفی کرد.
 -7در پنجره  Load combinationsبرای ایجاد ترکیب بار جدید بر روی Add New Combo...
کلیک کرده تا پنجره  Load combination Dataظاهر شود.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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 -0در قسمت  Load combination Nameنام ترکیب بار اول را  Comb1قرار میدهیم.
 -3در قسمت  Combination Typeمیبایست گزینه  Linear Addرا انتخاب نماییم.
 -22در قسمت  Load Nameبار مرده به صورت پیش فرض وجود دارد .در صورتی که بخواهیم بار
جدیدی به لیست اضافه نماییم کافی است بر روی دکمه  Addکلیک کنیم .لذا در این ترکیب بار
مطابق جدول قبلی الزم است که بارهای  SDو  NDeadXو  NSDXرا به صورت جداگانه در لیست
 Load Nameانتهاب کنیم.
 -22همچنین مطابق روابط ترکیب بار گفته شده در جدول قبلی ضرایب مربوط به هر بار را در قسمت
 Scale Factorوارد میکنیم.
 -21بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم تا ترکیب بار اول به لیست  Combinationsاضافه شود.

شکل 09

 -29جهت معرفی ترکیب بارهای  Comb2تا  Comb4که تنها عالمت بارها و حالت بارهای خیالی تغییر
خواهند کرد میتوانیم از گزینه  Add Copy of Combo...استفاده نماییم .در این حالت کافیست
که تنها عالمت بین ضرائب بارها و حالت بارهای خیالی را تغییر دهیم.
 -24جهت اعمال ترکیب بار پنجم ( )Comb5در پنجره  Load combinationsمجدداً بر روی گزینه
 Add New Combo...کلیک میکنیم.
 -25در قسمت  Load combination Nameنام ترکیب بار پنجم را کنترل میکنیم که Comb5
ویرایش شده باشد .مطابق جدول در این ترکیب بار ،بارهای مرده ،بارهای زنده و بارهای خیالی متناظر

صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

با بارهای ثقلی حضور دارند .در قسمت  Load Nameبار مرده با ضریب واحد به صورت پیش فرض
وجود دارد .مقدار ضریب آن را به  1.2تغییر میدهیم .همچنین جهت اضافه کرده بارهای زنده ابتدا بر
روی گزینه  Addکلیک میکنیم .سپس بر روی بار جدیدی که به لیست اضافه میشود کلیک میکنیم
و ابتدا بار زنده طبقات مسکونی را جایگزین خواهیم کرد و جهت اضافه کردن بار مورد نظر همانند روش
قبلی ابتدا بر روی دکمه  Addکلیک میکنیم و حالت بار را به بار مورد نظر تغییر میدهیم .ضرائب هر
بار را نیز در قسمت  Scale Factorو در مقابل هر بار مطابق جدول به نرم افزار معرفی میکنیم.
-26بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم تا این ترکیب بار نیز به لیست  Combinationsاضافه شود.

شکل  -04ترکیب بار شماره 5

 -27سایر ترکیب بارها را نیز دقیقاً مشابه مراحل گفته شده انجام و به نرم افزارمعرفی میکنیم .در شکل
زیر چند نمونه دیگر از ترکیب بارهای معرفی شده به نرم افزار را میتوانیم مشاهده کنیم.
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صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

115
صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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صفحه

شکل 05

 -7بر روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک میکنیم تا از فایل یک  Saveتهیه نماییم.

 محاسبه جرم مؤثر ساختمان در زلزله:
در این قسمت نحوه محاسبه جرم مؤثر ساختمان در تعیین نیروی زلزله به نرم افزار معرفی میشود .برای این
منظورباید مطابق استاندارد  1022درصدی از بار زنده را جهت محاسبه جرم سازه در هنگام زلزله در نظر
بگیریم .برای این منظور با توجه به جدول زیر داریم:

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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صفحه

در این پروژه با توجه به اینکه طبقات دارای کاربری اداری و پارکینگ هستند ،مطابق جدول فوق باید سهم
بارهای زنده را برابر  12درصد در نظر گرفت .قابل ذکر است با توجه به نکات عنوان شده در مرحله محاسبه بار
معادل تیغهها ،الزم است که بار زنده معادل تیغهها به صورت  100درصد در نیروی زلزله مشارکت داشته باشند.
بدین منظور از ترکیب بار زیر میبایست جهت محاسبه وزن مؤثر سازه استفاده نماییم:
Dead + SD + 0.2(LR +LNoneR+Lroof)+ Lwall + MASS
برای معرفی ترکیب بار محاسبه جرم مؤثر سازه در نرم افزار مراحل زیر را به ترتیب انجبم میدهیم:
 -2از منوی  Defineدستور  MASS Sourceرا اجرا نموده و یا بر روی آیکون

را از نوار ابزار فوقانی

کلیک میکنیم.
 -1در پنجره ظاهر شده در قسمت  Mass Sourceتنها گزینه  Specified Load Patternرا فعال
میکنیم تا محاسبه جرم سازه بر اساس بارهای وارد بر سازه محاسبه شود.
 -9در قسمت  Define Mass Multiplier for Loadsباید ترکیب بار محاسبه جرم مؤثر که در باال
نوشته شده است را تعریف کنیم.
 -4بر روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک میکنیم تا از فایل یک  Saveتهیه نماییم.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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صفحه

شکل 06

 مدل سازی
از مراحل بسیار مهم در کار با نرم افزار نحوه مدل سازی ساختمان مورد نظر از لحاظ ستونگذاری ،تیرگذاری،
مدل کردن کفها و مهاربندها (در صورت وجود) و  ...از روی پالن معماری میباشد .در این مرحله باید حتماً به
پالن معماری و به طور خاص پالن ستونگذاری و تیرریزی در صورت وجود مراجعه کرد.
 مدل سازی ستونها:
برای ترسیم ستونها مراحل زیر را انجام میدهیم:
 -2قبل از رسم ستونها باید دقت شود که گیره نقاط (
صورت بر روی آن کلیک کرده تا فعال گردد.

) در نوار ابزار کناری فعال باشد .در غیر این

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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 -1روی آیکون
نرم افزار گزینه

کلیک کرده و گزینه  STORY1را انتخاب میکنیم .همچنین در نوار کرکره ای پایین
را فعال میکنیم تا ستونها برای تمام طبقات مدل شوند.

 -9برای ترسیم ستونها روی آیکون

کلیک کرده و به تبع آن پنجره شناوری ظاهر میشود .در پنجره

شناور ظاهر شده همانند شکل  07در مقابل گزینه  Propertyلیست خودکار طراحی  COLUMNرا
انتخاب و در نهایت و با توجه به پالن ساختمان همانند شکل  00در محل قرار گیری ستونها کلیک
کرده تا ستونها در کلیه طبقات مدل شوند.

شکل 07

صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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صفحه

شکل 00

 -4با روش انجام داده شده ،ستونها در تراز خرپشته نیز مدل سازی میشوند و باید به جزء ستونهای
اطراف راه پله بقیه ستونها را حذف کرد .برای اینکار میتوانیم بر روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی

نرم افزار کلیک کنیم .در پنجره جدید ظاهر شده ،گزینه  PENTرا انتخاب میکنیم .سپس گزینه One
 Storyرا از منوی کرکره ای پایین صفحه انتخاب میکنیم (

) .تمامی ستونهای اضافی

(به جزء چهار ستون اطراف راهپله) را انتخاب میکنیم و سپس بر روی دکمه  Deleteکلیک میکنیم.
در نهایت به شکلی همانند شکل  03خواهیم رسید.

شکل 03

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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 -5بعد از انجام مراحل گفته شده بر روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی کلیک میکنیم تا از فایل یک

 Saveتهیه نماییم.
 ترسیم تیرهای اصلی:
برای ترسیم تیرهای الزم است که بین هر ستون یک تیر مدل سازی کرد .برای مدل سازی تیرهای مراحل ذیل
را انجام میدهیم:
 -2روی آیکن

کلیک کرده و گزینه  Story1را انتخاب میکنیم .همچنین گزینه  One Storyرا از

منوی کرکره ای پایین صفحه انتخاب میکنیم (

) تا تیرها برای طبقه اول مدل شوند و

برای طبقات دیگر از خاصیت کپی استفاده میکنیم.
 -1پس از انتخاب آیکن

یک پنجره شناور همانند شکل  32ظاهر میشود که در قسمت Property

لیست خودکار طراحی مقاطع تیرها را انتخاب میکنیم .به عبارتی مقطع  BEAMرا انتخاب میکنیم.
در نهایت بین دو مقطع ستون کلیک کرده تا تیر مورد نظر مدل شود.

صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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صفحه

شکل 32

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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صفحه

شکل 32

 -9در کادر مشخص شده در شکل  ،32تیر به درستی مدل سازی نشده است .البته در ابتدا نمیتوان تیر را
دقیقاً در محل تقاطع با تیر مورب ترسیم کرد .برای اصالح آن ابتدا با کشیدن کادری تیر مورب و تیر
مورد نظر و نقطه انتهای آن را همانند شکل  31انتخاب میکنیم.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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صفحه

شکل 31

 -4سپس از منوی  Editگزینه  Align Joints/Frame/Edge...را انتخاب میکنیم.
 -5در پنجره ظاهر شده گزینه  Trim Frame Objectsرا همانند شکل  39انتخاب میکنیم و بر روی
گزینه  OKکلیک میکنیم .شکل اصالح شده همانند شکل  34خواهد شد.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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صفحه

شکل 39

شکل 34

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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 -6برای راه پلهها نیز از روش معادل سازی به صورت صفحه افقی استفاده میشود .برای اینکار ابتدا بر روی
آیکون

کلیک کرده و در پنجره شناور ظاهر شده در مقابل  Propertyمقطع  Noneرا انتخاب

میکنیم( .همانند شکل )35
 -7در همان پنجره شناور در مقابل گزینه  Plan Offset Normal,mمقدار  0.1mرا وارد میکنیم و
سپس بر اساس موقعیت قرار گیری راه پله و پلههای آن ،تیرهایی به فاصله  0.1متر از تیرهای اصلی
ترسیم میکنیم .شکل نهایی راه پله معادل سازی شده همانند شکل  36میباشد .همچنین برای ترسیم
تیر پاگر مقدار  Plan Offset Normal,mرا برابر  2.0متر وارد میکنیم و آن را ترسیم میکنیم.
 -0همچنین دیگر تیرهای موجود در راه پله را دقیقاً به همین ترتیب همانند شکل  36مدل سازی
میکنیم.

شکل 35

صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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شکل 36

 مدل سازی تیرهای کامپوزیت:
پس از اینکه مدل سازی تیرهای اصلی به اتمام رسید ،در مرحله بعد تیرهای کامپوزیت باید مدل سازی شوند.
برای اینکار الزم است که مراحل ذیل را انجام دهیم .توجه کنید که پیشنهاد میشود حداکثر فاصله بین تیرهای
کامپوزیت  21برابر ضخامت دال بتنی روی آنها اختیار گردد؛ بنابراین با توجه به اینکه ضخامت دال بتنی برابر
 22سانتیمتر است حداکثر فاصله بین تیرهای کامپوزیت برابر  212سانتیمتر میباشد.
 -2روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک کرده و گزینه  Story1را انتخاب میکنیم.

همچنین گزینه  One Storyرا از منوی کرکره ای پایین صفحه انتخاب میکنیم (
تیرهای کامپوزیت برای طبقه اول مدل شوند و برای طبقات دیگر از خاصیت کپی استفاده میکنیم.

) تا

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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 -1برای مدل سازی تیرهای کامپوزیت میتوانیم از آیکون

در نوار ابزار کناری نرم افزار استفاده کنیم.

پس از انتخاب این آیکون یک پنجره شناور همانند شکل  37ظاهر میشود که در قسمت Property
لیست خودکار طراحی مقاطع تیرهای کامپوزیت را انتخاب میکنیم .به عبارتی لیست  BEAMرا
انتخاب میکنیم .در مقابل گزینه  Spacingبهتر است که گزینه  Max Spacingرا انتخاب نماییم .با
انتخاب این حالت ،گزینه  Max Spacing,mفعال خواهد شد و مقدار  1.2 mرا در مقابل آن ویرایش
میکنیم .در مقابل گزینه  Approx,Orientationحالت  Normal to Near Edgeرا انتخاب
میکنیم.

شکل 37

 -9قبل از ترسیم تیرهای کامپوزیت باید محورها (گریدها) اضافه را خاموش کنیم .برای اینکار بر روی
صفحح از نرم افزار کلیک راست کرده و گزینه  Add/Modify Grids...را انتخاب کرده و در پنجره
جدید ظاهر شده گزینه  Modify/Show Grids System...را انتخاب و محورهای اضافه را همانند
شکل  30خاموش میکنیم.

صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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شکل 30

 -4تیرهای کامپوزیت تراز طبقه  Story1را همانند شکل  33مدل سازی میکنیم.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

132
صفحه

شکل 33

 -5حال جهت اینکه تمامی تیرهای مدل شده در طبقه  Story1در طبقات دیگر هم مدل شوند میتوانیم
از خاصیت کپی کردن استفاده کنیم .برای این کار میبایست ابتدا تمامی تیرهای مدل شده در این
طبقه را انتخاب کنیم .برای اینکه به منوی  Selectمراجعه کرده و گزینه Select > Object Type
را انتخاب میکنیم .در پنجره جدید ظاهر شده همانند شکل  222گزینه  Beamsرا انتخاب و بر روی
دکمه  Selectکلیک میکنیم .سپس مقاطع  Noneمعادل سازی شده در راه پله را نیز در حالت
انتخاب قرار میدهیم .برای اینکار میتوان بر روی آنها کلیک کرد.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

133
صفحه

شکل 222

 -6سپس به منوی  Editمراجعه کرده و گزینه … Replicateرا انتخاب میکنیم .در پنجره جدید ظاهر
شده با مراجعه به تب  ،Storyطبقات  Story2تا  ROOFرا انتخاب کرده و بر روی دکمه Apply
کلیک میکنیم .حال مشاهده خواهیم کرد که تیرها در تمامی طبقات به راحتی کپی خواهند شد.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

134
صفحه

شکل 222

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

135
صفحه

شکل 221

 -7جهت مدل سازی تیرها در سقف خرپشته ابتدا به پالن این تراز مراجعه میکنیم .برای اینکار روی
آیکون

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک کرده و گزینه  PENTرا انتخاب میکنیم .همچنین

گزینه  One Storyرا از منوی کرکره ای پایین صفحه انتخاب میکنیم (
 -0تیرهای این تراز نیز همانند شکل  229مدل سازی میکنیم.

).

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

136
صفحه

شکل 229

 -3در نهایت بر روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی کلیک میکنیم تا از فایل تا این مرحله  Saveتهیه

نماییم.
 مدل سازی کفها:
در این مرحله به مدل سازی کفها پرداخته میشود .با توجه به اینکه جهت توزیع بار در سقفهای کاموزیت به
صورت یک طرفه میباشد باید حتماً و حتماً جهت توزیع بارها عمود بر تیرهای کامپوزیت باشد .جهت مدل
سازی کفها مراحل زیر را به ترتیب انجام میدهیم.
 -2روی آیکون

کلیک کرده و گزینه  Story1را انتخاب میکنیم .همچنین گزینه  One Storyرا از

منوی کرکره ای پایین صفحه انتخاب میکنیم (

) تا کفها برای طبقه اول مدل شوند و

برای طبقات دیگر از خاصیت کپی استفاده میکنیم.
 -1روی آیکون ترسیم موضوع صفحه ای مستطیلی (

) کلیک کرده که به تبع آن پنجره شناوری همانند

شکل  224ظاهر خواهد شد .در این پنجره در قسمت  Propertyمقطع کف  Comرا انتخاب
میکنیم .در مقابل گزینه  Local Axisچنانچه عدد صفر را وارد کنیم جهت توزیع بارها در راستای
افقی (موازی با محور  )Xو چنانچه عدد  90درجه را وارد کنیم جهت توزیع بارها در راستای عمودی

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

137
(موازی با راستای  )Yخواهد بود .کفها را با کلیک در هر یک از نقاط گوشه از پنل مورد نظر و رسیدن
دوباره به نقطه اول ترسیم میکنیم.

شکل 224

صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

138
صفحه

شکل 225

 -9برای راه پلهها از مقطع  D0استفاده میشود .شکل  ،227تصویر نهایی کفهای مدل شده را نمایش
میدهد.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

139
صفحه

شکل 226

شکل 227

 -4حال جهت اینکه تمامی کفهای مدل شده در طبقه  Story1در طبقات دیگر هم مدل شوند میتوانیم
از خاصیت کپی کردن استفاده کنیم .برای این کار میبایست ابتدا تمامی کفها را انتخاب کنیم .برای
اینکه به منوی  Selectمراجعه کرده و گزینه … Select > Object Typeرا انتخاب میکنیم .در
پنجره جدید ظاهر شده گزینه  Floorsرا همانند شکل  220انتخاب و بر روی دکمه  Selectکلیک
میکنیم.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

140
صفحه

شکل 220

 -5سپس به منوی  Editمراجعه کرده و گزینه … Replicateرا انتخاب میکنیم .در پنجره جدید ظاهر
شده با مراجعه به تب  ،Storyطبقات  Story2تا  ROOFرا انتخاب کرده و بر روی دکمه Apply
کلیک میکنیم .حال مشاهده خواهیم کرد که کفها در تمامی طبقات به راحتی کپی خواهند شد.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

141
صفحه

شکل 223

 -6حال به پالن طبقه خرپشته مراجعه کرده و برای این تراز نیز سقف را مدل سازی میکنیم.
 -7نمای کلی کفهای مدل شده در شکل  222نمایش داده شده است.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

142
صفحه

شکل 222

 -0با کلیک بر روی آیکون

از فایل یک  Saveتهیه میکنیم.

 مدل سازی مهاربندها:
در این پروژه از مهاربندهای واگرا در جهت  Xسازه استفاده شده است .محل قرار گیری مهاربندها در پالن
معماری ارائه شد ه است .پیشنهاد شده است که حداکثر فاصله بین دو مهاربند ( )eبرابر یک پنجم طول دهانه
اختیار گردد .در این بخش این فاصله را برابر  1.5 mدر نظر میگیریم .همچنین توجه کنید که اگر در مراحل
قبلی گریدی را خاموش کردهاید در این بخش حتماً و حتماً همگی آنها را روشن کنید.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

143
 -2جهت مدل سازی مهاربندهای جهت  Xابتدا بر روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک

میکنیم .در پنجره جدید ظاهر شده نمای محور  Dرا انتخاب و بر روی گزینه  OKکلیک میکنیم.
 -1جهت مدل سازی مهاربندها در دهانه  1-2ابتدا بر روی آیکون

از نوار ابزار کناری نرم افزار کلیک

میکنیم .در پنجره شناور ظاهر شده در مقابل گزینه  Propertyلیست خودکار مقاطع بادبندها یعنی
گزینه  BRACEرا انتخاب میکنیم .در مقابل گزینه  Bracingحالت  Inverted Vرا انتخاب میکنیم.
این حالت در واقع همان بادبندهای واگرا را مدل سازی خواهد کرد .سپس در مقابل گزینه Center,m
مقدار  1.5را وارد میکنیم.

شکل 222

 -9با کلیک در هر دهانه و در هر طبقه به صورت مجزا ،مهاربندهای واگرا را بر اساس پالن معماری و
همانند شکل  221مدل میکنیم.

صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

144
صفحه

شکل 221

 مدل سازی دستکها:
چنانچه در هر پروژه ای از طره و یا بالکن استفاده شود باید برای مهار آنها از دستک استفاده کرد .برای مدل
سازی دستکهای به طریق زیر عمل میکنیم.
 -2بر روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک میکنیم .در پنجره جدید ظاهر شده نمای محور

 Aرا انتخاب و بر روی گزینه  OKکلیک میکنیم.
 -1بر روی آیکون

از نوار ابزار کناری نرم افزار کلیک میکنیم .در پنجره شناور ظاهر شده در قسمت

 Propertyلیست خودکار مقاطع مهاربندها یعنی گزینه  BRACEرا انتخاب میکنیم .در مقابل گزینه
 Moment Releasesحتماً و حتماً گزینه  Pinnedرا به معنی اتصال مفصلی انتخاب میکنیم.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

145
صفحه

شکل 229

 -9دستکها را همانند شکل  224به صورت گره به گره مدل میکنیم.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

146
صفحه

شکل 224

 -4دیگر دستکهای مورد نیاز را به همین ترتیب مدل سازی میکنیم.
 -5با کلیک بر روی آیکون

از فایل یک  Saveتهیه میکنیم.

 تغییر در شرایط انتهایی اعضا:
در سازههای فوالدی ،در راستایی که از سیستم جانبی قاب ساده+مهاربند استفاده میشود ،اتصاالت تیر به ستون
باید به صورت مفصلی معرفی شود و همچنین در راستایی که از سیستم جانبی قاب خمشی استفاده شده باشد
باید از اتصال گیردار استفاده شود .قابل ذکر است که به صورت پیش فرض ،اتصاالت کلیه تیرها به ستونها به

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

147
صورت گیردار در نظر گرفته میشود .در این پروژه در راستای  Xاز سیستم قاب ساده +مهاربند واگرا استفاده
شده است و باید اتصال کلیه تیرهای موازی با راستای  Xبه ستون را به صورت مفصلی معرفی کرد.
 -2ابتدا از نوار ابزار پایین نرم افزار گزینه  All Stroiesرا انتخاب میکنیم( .

).

 -1در پالن یکی از طبقات کلیه تیرهای موازی با  Xرا همانند شکل  225انتخاب میکنیم .همچنین
تیرهای پیرامونی طرهها و همچنین تیرهای کوتاه مربوط به طرهها در این مرحله انتخاب میکنیم.

شکل 225

صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

148
 -9از منوی  Assignزیر منوی  Frameدستور  Releases/Partial Fixity...را اجرا نموده .همچنین
جهت اجرای این دستور میتوانیم بر روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک نماییم.

 -4در پنجره جدید ظاهر شده میبایست لنگر را در دو انتها و پیچش را فقط در یک انتها آزاد کنیم .برای
آزاد کردن لنگرها کافی است که همانند شکل  ،226گزینههای مشخص شده را فعال کنیم.

شکل 226

 -5شکل  227مربوط به تصویر نهایی اتصال تیر به ستون و همچنین اتصال تیر به تیر (تیرهای کامپوزیت)
را نمایش میدهد.

صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

149
صفحه

شکل 227

 -6با کلیک بر روی آیکون

از فایل یک  Saveتهیه میکنیم.

 ایجاد دیافراگم صلب:
برای معرفی دیافراگم صلب به طبقات مراحل زیر را به ترتیب انجام میدهیم:

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

150
 -2ابتدا میبایست تمامی کفها در تمامی طبقات را انتخاب کنیم .برای اینکار به منوی  Selectمراجعه
میکنیم و گزینه … Select > Object Typeرا انتخاب میکنیم .در پنجره جدید ظاهر شده گزینه
 Floorsرا انتخاب و بر روی دکمه  Selectکلیک میکنیم.
 -1از منوی  Assignزیر منوی  Shellدستور  Diaphragms...را انتخاب میکنیم .همچنین جهت
اجرای این دستور میتوانیم بر روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک نماییم.

 -9در پنجره ظاهر شده همانند شکل  220نام  D1را انتخاب نموده و بر روی دکمه  okکلیک میکنیم.

عکس 220

صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

151
صفحه

عکس 223

 -4با کلیک بر روی آیکون

 ،از فایل یک  Saveتهیه میکنیم.

 اختصاص نواحی صلب انتهایی:
برای مشخص کردن ناحیه تداخلی تیر و ستون (نواحی صلب) مراحل زیر را انجام میدهیم:

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

152
 -2از منوی  Selectدستور  Select >Allرا انتخاب میکنیم .همچنین جهت این کار میتوانیم با انتخاب
ترکیبی دکمههای  ctrl+Aبر روی صفحه کلیک این کار را انجام دهیم .همچنین میتوانیم روی آیکون
از نوار ابزار کناری نرم افزار کلیک نماییم.
 -1از منوی  Assignزیر منوی  Frameدستور  End Length Offsetsرا اجرا کرده و یا بر روی آیکون
کلیک میکنیم.
 -9در پنجره ظاهر شده گزینه  Automatic from Connectivityرا برای محاسبه خودکار طول صلب
فعال میکنیم و ضریب  0.5را در قسمت  Rigid-zone factorوارد میکنیم ،سپس بر روی گزینه
 okکلیک میکنیم.

شکل 212

 -4با کلیک بر روی آیکون

از فایل یک  Saveتهیه میکنیم.

 اختصاص تکیه گیردار برای اتصال ستون به پی:
در سازهای فوالدی اغلب معتقدند که اتصال پای ستونها به صفحه ستونها میتواند به صورت مفصلی عمل
کند؛ اما برخی نیز معتقدند که با توجه به عدم امکان دوران ستون نسبت به پی و صفحه ستون ،میتوان اتصال
پای ستونها را به صورت گیردار فرض کرد.

صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

153
برای این کار ابتدا به تراز  BASEمراجعه کرده و گزینه  One Storyرا فعال میکنیم (
منوی  Assignزیر منوی  Jointدستور Restraints...را اجرا کرده یا بر روی آیکون

) و از
از نوار ابزار فوقانی

نرم افزار کلیک کرده  .در پنچره ظاهر شده بر روی گزینه گیردار کلیک کرده و سپس گزینه  OKرا انتخاب
میکنیم.

شکل 212

با کلیک بر روی آیکون

از فایل یک  Saveتهیه میکنیم.

صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

154
 بارگذاری سازه:

صفحه

در ادامه به نحوه بارگذاری سازه در نرم افزار پرداخته میشود .مراحل کلی به ترتیب ذیل میباشد.
 بار گذاری دیوارهای اطراف راه پله:
در تمامی سازهها از یکسری دیوارهایی جهت جدا کردن محیط داخلی با محیط راه پله استفاده میشود .جزئیات
این دیوارها را میتوان همانند دیوارهای دارای یک طرف نما در نظر گرفت .همچنین از این بار برای دیوارهای
خرپشته در جهت اطمینان استفاده میشود .برای اینکار الزم است که مراحل ذیل را انجام داد:
 -2ابتدا در پنجره نمای دوبعدی به طبقه بام ( )Roofمراجعه میکنیم و گزینه

را از منوی

کرکره ای نوار ابزار پایین نرم افزار انتخاب میکنیم.
 -1تمامی تیرهای پیرامونی راه پله را همانند شکل  211انتخاب میکنیم .این کار را برای طبقات دیگر
دقیقاً به ترتیب گفته شده انجام خواهیم داد.
 -9از منوی  Assignدستور  Frame Load >Distributed...را اجرا میکنیم و یا بر روی آیکون

از

نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک میکنیم.
 -4در پنجره ظاهر شده از جعبه  Load Pattern Nameالگوی بار  SDرا انتخاب میکنیم.
 -5مقدار بار را در جعبه  Uniform Loadرا برابر 1165 Kgf/mوارد میکنیم .این بار در جدول خالصه
بارگذاری ارائه شده است.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

155
شکل 211

صفحه

 -7سپس بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم.
 -0با کلیک بر روی آیکون

از فایل یک  Saveتهیه میکنیم.

 بار گذاری دیوارهای پیرامونی:
بارگذاری دیوارهای پیرامونی خود به چند مرحله تقسیم میشود .در طبقه بام این بار از نوع بار دیوارهای جانپناه
بوده و در طبقات این بار از نوع بار دیوارهای دارای نمادار خواهد بود .همچنین در تراز بام یک بار که مقدار آن
برابر نصف وزن دیواهای پیرامونی طبقه زیرین آن میباشد به صورت بار  MASSبه تیرهای پیرامونی اعمال
میشود.
 -2ابتدا به پالن طبقه بام مراجعه میکنیم .برای اینکار بر روی آیکون

کلیک کرده و سپس در پنجره

ظاهر شده ،طبقه  Roofرا انتخاب و بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم.
 -1گزینه  One Storyرا انتخاب میکنیم (

).

 -9در پالن طبقه بام ،تمامی تیرهای پیرامونی بام را همانند شکل  219انتخاب میکنیم.
 -4از منوی  Assignگزینه  Frame Load > Distributedرا انتخاب میکنیم .جهت اجرای این دستور
همچنین میتوانیم بر روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک نماییم.

 -5در پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  Load Pattern Nameالگوی بار  SDرا انتخاب میکنیم.
 -6در قسمت  Uniform Loadمقدار  280 Kgf/mرا وارد میکنیم.
 -7سپس بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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صفحه

عکس 219

 -0جهت اعمال بار اصالح جرم طبقات در تیرهای پیرامونی بام ،مجدداً تمامی تیرهای پیرامونی بام را
انتخاب میکنیم .برای اینکار میتوانیم بر روی آیکون

از نوار ابزار کناری نرم افزار کلیک نماییم .با

انتخاب این آیکون ،تمامی اعضای انتخاب شده در مرحله قبلی ،مجدداً به حالت انتخاب در خواهند آمد.
 -3از منوی  Assignگزینه  Frame Load > Distributedرا انتخاب میکنیم .جهت اجرای این دستور
همچنین میتوانیم بر روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک نماییم.

 -22در پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  Load Pattern Nameالگوی بار  MASSرا انتخاب
میکنیم.
 -22در قسمت  Uniform Loadمقدار  582.5 Kgf/mرا وارد میکنیم .این بار برابر نصف وزن دیوار
پیرامونی بدون نما میباشد که به شرح زیر محاسبه میشود:
= 582.5 Kgf/m
 -21سپس بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم.

1165
2

= MASS

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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صفحه

شکل 214

 -29برای راحتی کار و خلوت کردن محیط نرم افزار کافی است که بر روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی

نرم افزار کلیک نماییم.
 -24با کلیک بر روی آیکون

از فایل یک  Saveتهیه میکنیم.

جهت اعمال بار دیوارها نمادار پیرامونی طبقات ،مراحل زیر را به ترتیب انجام میدهیم:
 -2جهت اعمال بار دیوارهای پیرامونی دارای نما به تیرهای پیرامونی سمت نما ،به پالن یکی از طبقات،
برای نمونه ( )Story2مراجعه میکنیم .برای اینکار ابتدا بر روی آیکون

کلیک میکنیم .سپس در

پنجره ظاهر شده ،طبقه  Story2را انتخاب و بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم.
 -1گزینه  Similar Storiesرا در نوار ابزار پایین نرم افزار انتخاب میکنیم (

).

 -2تمامی تیرهای سمت نمادار را همانند شکل  215انتخاب میکنیم.
 -1از منوی  Assignگزینه  Frame Load > Distributedرا انتخاب میکنیم .جهت اجرای این دستور
همچنین میتوانیم بر روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک نماییم.

 -9در پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  Load Pattern Nameالگوی بار  SDرا انتخاب میکنیم.
 -4در قسمت  Uniform Loadبا توجه به جدول خالصه بارهای ثقلی مقدار  1165 Kgf/mرا وارد
میکنیم.
 -5سپس بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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صفحه

شکل 215

 بار گذاری کفها:
جهت اعمال بارهای وارده به طبقه بام مراحل زیر را به ترتیب انجام میدهیم:
 -2ابتدا پالن طبقه بام را انتخاب میکنیم .برای اینکار بر روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار

کلیک میکنیم .در پنجره ظاهر شده طبقه  Roofرا انتخاب و بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم.
 -1گزینه  One Storyرا انتخاب میکنیم (

).

 -9کفهای مدل شده در طبقه بام (به جزء کفهای راه پله) را با کلیک بر روی آنها انتخاب میکنیم.
 -4سپس به پالن طبقه خرپشته مراجعه کرده و کفهای مدل شده در این تراز را نیز انتخاب میکنیم.
 -5سپس از منوی  Assignگزینه  Shell Loads > Uniform...را انتخاب میکنیم .همچنین جهت
اجرای این دستور میتوانیم بر روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک نماییم.

 -6در پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  Load Pattern Nameکنترل میکنیم الگوی بار  SDانتخاب
شده باشد.
 -7در قسمت  Uniform Loadو در مقابل  Loadمقدار بار مرده طبقه بام را برابر  255 Kgf/m2وارد
میکنیم .این بار در قسمت محاسبات بارگذاری گزارش شده است.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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 -0سپس بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم.

صفحه

شکل 216

 -3جهت اعمال بار زنده طبقه بام و خرپشته ،میبایست کفهایی را که در مرحله قبلی انتخاب کردهایم را
مجدداً انتخاب نماییم .برای اینکار میتوانیم بر روی آیکون

از نوار ابزار کناری نرم افزار کلیک

نماییم.
 -22سپس از منوی  Assignگزینه  Shell Loads > Uniform...را انتخاب میکنیم .همچنین جهت
اجرای این دستور میتوانیم بر روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک نماییم.

 -22در پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  Load Pattern Nameالگوی بار ( Lroofبار زنده مختص
بام و خرپشته) را انتخاب میکنیم.
 -21در قسمت  Uniform Loadو در مقابل  Loadمقدار بار زنده طبقه بام را برابر  150 Kgf/m2وارد
میکنیم و سپس بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

160
صفحه

شکل 217

 -29برای وارد کردن باراصالح جرم بام مجدداً تمامی کفهای بام به جزء کفهای راه پله را انتخاب میکنیم.
برای این کار میتوان آیکون

از نوار ابزار کناری نرم افزار کلیک نماییم .با اینکار همانطور که پیش

تر گفته شده تمامی المانهای انتخاب شده در مرحله قبلی مجدداً به حالت انتخاب قرار میگیرند و از
آنجا این بار شامل تراز خرپشته نمیباشد باید کفهای انتخاب شده در تراز خرپشته را از حالت انتخاب
خارج نماییم .برای اینکار ابتدا به پالن طبقه خرپشته مراجعه میکنیم و کفهای انتخاب شده را با کلیک
بر روی آنها از حالت انتخاب خارج میکنیم.
 -24سپس از منوی  Assignگزینه  Shell Loads > Uniform...را انتخاب میکنیم .همچنین جهت
اجرای این دستور میتوانیم بر روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک نماییم.

 -25در پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  Load Pattern Nameالگوی بار  MASSرا انتخاب
میکنیم.
-26در قسمت  Uniform Loadو در مقابل  Loadمقدار بار اصالح جرم بام را برابر  50 Kgf/m2وارد
میکنیم و سپس بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

161
صفحه

شکل 210

جهت اعمال بارهای وارده به طبقات مسکونی مراحل زیر را به ترتیب انجام میدهیم:
 -2جهت اعمال بار وارده به کف طبقات مسکونی ،به پالن یکی از طبقات مراجعه میکنیم.
 -1گزینه  Similar Storiesرا انتخاب میکنیم (

).

 -9در پالن تمامی کفهای را به جزء کف راه پلهٔ معادل شده را انتخاب میکنیم.
 -4سپس از منوی  Assignمسیر  Shell Loads > Uniform...را انتخاب میکنیم .همچنین جهت
اجرای این دستور میتوانیم بر روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک نماییم.

 -5در پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  Load Pattern Nameالگوی بار  SDرا انتخاب میکنیم.
 -6در قسمت  Uniform Loadو در مقابل  Loadمقدار بار مرده گروه دوم طبقات مسکونی را برابر 240
 Kgf/m2وارد میکنیم.
 -7سپس بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

162
صفحه

شکل 213

 -0جهت وارد کردن بار زنده طبقات مسکونی مجدداً تمام کفهای طبقه چهارم به جزء کفهای راه پله را
انتخاب میکنیم .برای این کار میتوان آیکون

از نوار ابزار کناری نرم افزار را انتخاب کرده تا حالت

انتخاب مرحله قبل مجدداً تکرار شوند.
 -3سپس از منوی  Assignگزینه  Shell Loads > Uniform...را انتخاب میکنیم .همچنین جهت
اجرای این دستور میتوانیم بر روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک نماییم.

 -22در پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  Load Pattern Nameالگوی بار  LRرا انتخاب میکنیم .این
الگوی بار مربوط به بارهای زنده قابل کاهش میباشد.
 -22در قسمت  Uniform Loadو در مقابل  Loadمقدار بار زنده طبقات مسکونی را برابر 250
 Kgf/m2وارد میکنیم و سپس بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

163
صفحه

شکل 292

 -21جهت وارد کردن بار زنده معادل تیغهها در طبقات مسکونی مجدداً تمام کفهای طبقه چهارم به جزء
کفهای راه پله را انتخاب میکنیم .برای این کار میتوان آیکون

از نوار ابزار کناری نرم افزار را

انتخاب کرده تا حالت انتخاب مرحله قبل مجدداً تکرار شوند.
 -29سپس از منوی  Assignگزینه  Shell Loads > Uniform...را انتخاب میکنیم .همچنین جهت
اجرای این دستور میتوانیم بر روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک نماییم.

 -24در پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  Load Pattern Nameالگوی بار  Lwallرا انتخاب میکنیم.
 -25در قسمت  Uniform Loadو در مقابل  Loadمقدار بار زنده معادل تیغهها در طبقات مسکونی را
برابر  100 Kgf/m2وارد میکنیم و سپس بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

164
صفحه

شکل 292

جهت اعمال بارهای وارده به راه پله مراحل زیر را به ترتیب انجام میدهیم:
 -2جهت اعمال بار وارده به راه پلهها ،به پالن یکی از طبقات مراجعه میکنیم.
 -1گزینه  All Storiesرا انتخاب میکنیم (

).

 -9در پالن ،کف مدل شده برای راه پلهها را انتخاب میکنیم.
 -4سپس از منوی  Assignگزینه  Shell Loads > Uniform...را انتخاب میکنیم .همچنین جهت
اجرای این دستور میتوانیم بر روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک نماییم.

 -5در پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  Load Pattern Nameالگوی بار  SDرا انتخاب میکنیم.
 -6در قسمت  Uniform Loadو در مقابل  Loadمقدار بار مرده گروم دوم راه پلهها را برابر 530
 Kgf/m2وارد میکنیم و سپس بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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صفحه

شکل 291

 -7جهت اعمال بار زنده راه پله ،مجدداً تمامی کفهای موجود در قسمت راه پله را انتخاب میکنیم.
 -0سپس از منوی  Assignگزینه  Shell Loads > Uniform...را انتخاب میکنیم .همچنین جهت
اجرای این دستور میتوانیم بر روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک نماییم.

 -3در پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  Load Pattern Nameالگوی بار ( LNoneRبار زنده بدون
کاهش سربار) را انتخاب میکنیم.
 -22در قسمت  Uniform Loadو در مقابل  Loadمقدار بار زنده مجموعه راه پله را برابر 500 Kgf/m2
وارد میکنیم و سپس بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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صفحه

شکل 299

 -22با کلیک بر روی آیکون

از فایل یک  Saveتهیه میکنیم.

 آزاد سازی دیافراگمها جهت طراحی تیرهای دهانههای :EBF
وقتی که دیافراگمها به صورت کلی صلب به سقفها اختصاص داده میشوند عمالً تیرهای متصل به دهانه EBF
به درستی طراحی نمیشوند .به همین جهت باید به کفهایی که به تیرهای  EBFمتصل هستند دیافراگمی
اختصاص داده نشود .برای اینکار ابتدا کفهای متصل به تیرهای  EBFرا در کلیه طبقات همانند شکل 294
انتخاب میکنیم.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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صفحه

شکل 294

سپس از منوی  Assignگزینه  Shell > Diaphragms...را انتخاب میکنیم .یا میتوان برای روی آیکون
کلیک کرد .سپس در پنجره جدید ظاهر شده بر روی گزینه  Noneکلیک کرده و سپس بر روی گزینه OK
کلیک میکنیم.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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صفحه

شکل 295

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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شکل 296

 تنظیمات کاهش سربار زنده:
با توجه به اینکه در این پروژه از کاهش سربار زنده استفاده میشود باید تنظیمات آن را به طریق مناسبی به نرم
افزار معرفی کرد .این تنظیمات باید در واقع به گونه باشد که ضوابط مبحث ششم را اقناع کند .به همین دلیل با
توجه به شباهت بسیار زیاد ضوابط مبحث ششم با آیین نامه بارگذاری امریکا ( )ASCE7-10میتوان در نرم
افزار این آیین نامه را انتخاب کرد تا نرم افزار ضوابط را مطابق آیین نامه امریکا که شباهت خیلی زیادی با
مبحث ششم دارد اعمال کند .برای اینکار از منوی  Designگزینه  Live Load Reduction Factors...را
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انتخاب کرده و پنجره جدید ظاهر شده گزینه کنترل میکنیم که آیین نامه  ASCE7-10انتخاب شده باشد.
همچنین در قسمت  Minimum Factorکنترل میکنیم که گزینه Use default minimum factors
فعال شده باشد .در قسمت  Application to Columnگزینه  Apply to All Forces/Componentsرا
انتخاب میکنیم و سپس بر روی گزینه  OKکلیک میکنیم.

شکل 297

 تنظیمات تحلیل سازه:
در این قسمت باید تنظیمات مربوط به پی دلتا و تحلیل دینامیکی به نرم افزار معرفی شود .تنظیمات مربوط به
اثر  P- Deltaو همچنین تنظ یمات مربوط به آنالیز دینامیکی به ترتیب در مسیر Define >P-Delta
 Options...و  Define > Modal Cases...قابل دسترسی میباشد.
با توجه به اینکه سازه مورد بررسی مجاز به استفاده از تحلیل استاتیکی میباشد ،لذا عمالً نیازی به استفاده از
تحلیل دینامیکی نخواهیم داشت برای همین نیازی نیست که تنظیمات آنالیز دینامیکی را در مسیر > Define
 Modal Cases...انجام دهیم؛ اما با توجه به اینکه در ابتدای پروژه از زمان تناوب تجربی که مقدار آن به
میزان  15درصد افزایش یافته است استفاده شده است ،لذا میبایست این زمان تناوب را با زمان تناوب تحلیلی
مقایسه نماییم.

صفحه
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جهت انجام تنظیمات مربوط به  P-Deltaمراحل زیر را به ترتیب انجام میدهیم:
 -2از منوی  Defineدستور  P-Delta Options...را اجرا میکنیم.
 -1در پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  Automation Methodمیبایست نوع روش اعمال اثر P-
 Deltaرا به نرم افزار معرفی نماییم .گزینه  Iterative - Based on Loadsرا انتخاب میکنیم.
 -9با انتخاب گزینه سوم  Iterative - Based on Loadsباید ترکیب باری معرفی شود .این ترکیب بار
باید از ترکیب بارهای طراحی است فاده شود .در آن قسمت باید ترکیب باری انتخاب شود که شامل بار
مرده ،بار زنده و بار زلزله است .این ترکیب با توجه به جدول ترکیب بارهای طراحی به شرح ذیل است:
)1.2(Dead+SD)+ +1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof
 -5سپس بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم.
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 -6با کلیک بر روی آیکون

از فایل یک  Saveتهیه میکنیم.

جهت انجام تنظیمات مربوط به آنالیز دینامیکی مراحل زیر را به ترتیب انجام میدهیم:
 -2از منوی  Defineگزینه  Modal Cases...را انتخاب میکنیم.
 -1در پنجره جدیدی که ظاهر میشود ،به صورت پیش فرض یک حالت از تنظیمات آنالیز دینامیکی با نام
 Modalوجود دارد .جهت مشاهده و اصالح این حالت بر روی گزینه Modify / Show Cases...
کلیک میکنیم.

شکل 293

 -9در پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  ،Modal Case Nameنام حالت آنالیز دینامیکی را وارد
میکنیم.
 -4در قسمت  Modal Case Sub Typeمیبایست نوع تحلیل دینامیکی تعیین گردد که تحلیل به
روش بردارهای ویژه ایگن ( )Eigen Vectorsو یا بردارهای ریتز ( )Ritz Vectorsانجام میشود.
روش بردارهای ویژه ایگن ( )Eigen Vectorsدارای کاربرد بیشتری جهت آنالیز دینامیکی سازههای
متعارف دارد .برای همین گزینه  Eigenرا انتخاب میکنیم.
 -2در قسمت  Other Parametersمیبایست تعداد مودهای دینامیکی را به نرم افزار معرفی نماییم .در
این قسمت باید مقدار حداکثر و حداقل تعداد مودها را معرفی نماییم .به طور کلی تعداد مودهای نوسان
یک سازه اگر سقفها به صورت صلب معرفی شده باشند  3برابر تعداد طبقات و در غیر این صورت 6
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برابر تعداد طبقات است .برای همین کافی است که تعداد مودهای حداکثر را برابر  3x3 = 9و حداقل را
برابر  3مود در نظر میگیریم.
 -5بقیه قسمتها به صورت پیش فرض مناسب میباشد.
 -6با کلیک بر روی دکمه  ،OKتنظیمات آنالیز دینامیکی را تحت نام  Modalبه نرم افزار معرفی
مینماییم.

شکل 242

صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

174
صفحه

 کنترل سازه قبل از انجام تحلیل سازه:
 -2از منوی  Analyzeگزینه  Check Modelرا اجرا کرده و در پنجره ظاهر شده کلیه گزینهها موجود را
فعال کرده و مقدار  Toleranceرا برابر عدد کوچکی مثالً  0.001متر وارد میکنیم و سپس بر روی
دکمه  Okکلیک کرده.

شکل 242
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 -1نرم افزار خطاهای ترسیمی و بارگذاری را کنترل میکند .در پایان این مرحله پنجره ای ظاهر میشود
که در آن خطاهای موجود گزارش داده خواهد شد .که باید خطاهای گزارش داده شده اصالح شود و در
صورت عدم وجود خطا در مدل سازی ،در این پنجره پیغام Model has been checked. No
 warning messages were generatedظاهر میشود.

شکل 241

 تنظیمات مربوط به انتخاب حاالت بار مورد نیاز جهت آنالیز سازه:
برای این کار ابتدا از منوی  Analyzeگزینه  Set Load Cases To Run ...را انتخاب میکنیم .در ستون
مربوط به  ،Actionفعال بودن یا نبودن هر حالت بار مشخص میشود .برای اینکه مراحل انجام آنالیز سازه بر
روی صفحه مانیتور نمایش داده شود بهتر است که گزینه  Always Showرا در قسمت Analysis Monitor
 Optionsانتخاب نماییم .همچنین به جهت اینکه مرکز سختی سازه توسط نرم افزار محاسبه شود الزم
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است که گزینه  Calculate Diaphragm Centers of Rigidityرا فعال نماییم .دیگر گزینههای موجود
در این پنجره به صورت پیش فرض مناسب بوده و نیازی به تغییر ندارند .سپس بر روی دکمه  OKکلیک
میکنیم.

شکل 249

 انجام آنالیز سازه و مشاهده برخی نتایج:
جهت انجام آنالیز سازه ،مراحل زیر را به ترتیب انجام میدهیم:
 -2از منوی  Analysisدستور  Run Analysisرا اجرا میکنیم .همچنین برای اجرای این دستور
میتوانیم با انتخاب دکمه  F5از روی کیبورد و یا آیکون

از نوار ابزار فوقانی عمل نماییم.

 -1مراحل انجام آنالیز و خطاهای حین تحلیل در یک پنجره به صورت سریع نمایش داده میشود .پس از
انجام آنالیز این پنجره به صورت خودکار بسته میشود .برای مشاهده این گزارش از منوی Analyze
دستور  Last Analysis Run Logرا اجرا کرده و در فایل جدید ظاهر شده میبایست به طور دقیق
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فایل متنی گزارش شده از نتایج آنالیز سازه که بسیار مهم میباشند را کنترل نماییم که عاری از هرگونه
 WARNINGو یا  ERORRباشند.

شکل 244

 مشاهده لنگر خمشی در تیرها و ستونها:
 -2برای مشاهده لنگر خمشی در اعضاء از منوی  Displayمسیر > Forces/Stress Diagrams
 Frame/Pier/Spandrel/Link Forces...را انتخاب میکنیم .همچنین جهت اجرای این دستور
میتوانیم بر روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک نماییم.

 -1در پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  Load Case/Load Combinationمیتوانیم نمودارها را بر
اساس الگوهای بار ،ترکیبات بارگذاری و همچنین در سازههایی که تنظیمات آنالیز دینامیکی در آنها
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صورت گرفته باشد برای مودهای فعال شده را مشاهده نماییم .برای نمونه از الگوی بار مرده گروه دوم
استفاده خواهیم کرد.
 -9در قسمت  Componentنوع نمودار مورد نظر را از لحاظ محوری ،برشی ،پیچشی و یا خمشی را
میبایست انتخاب کنیم .در این قسمت با توجه به اینکه قصد خواهیم داشت که نمودار خمشی در
تیرهای و ستونها را مشاهده نماییم ،لذا میبایست گزینه  Moment3-3را انتخاب کرده و بر روی
دکمه  OKکلیک میکنیم .سپس نمودار خمشی تمامی اعضاء خطی نمایش داده خواهد شد.

شکل 245
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شکل 246

 طراحی سازه فوالدی:
بعد از انجام آنالیز بر روی سازه و مشخص شدن تالشهای داخلی در اعضاء مانند نیروی محوری ،برشی ،خمشی
و پیچشی حال میبایست برای این تالشها مقاطع خطی تیرها و ستونها و مهاربندها را طراحی کنیم؛ اما قبل
از اینکه طراحی سازه را شروع کنیم باید ابتدا یکسری تنظیمات کلی طراحی تیرهای کامپوزیت و اسکلت
فوالدی به نرم افزار معرفی شود .سپس یکسری تنظیمات خاص المانهای فوالدی باید به نرم افزار معرفی گردد
و پس از آن اقدام به طراحی تیرهای کامپوزیت و اسکلت فوالدی کرد .در ادامه به آنها اشاره میشود.
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 تنظیمات طراحی تیرهای کامپوزیت:
برای اینکار الزم است که مراحل زیر را به ترتیب انجام دهیم:
 -2از منوی  Designمسیر  Composite Beam Design > View/Revise Preferencesرا
انتخاب میکنیم.
 -1در پنجره جدید ظاهر شده ابتدا کنترل میکنیم که آیین نامه  AISC 360-10انتخاب شده باشد در
غیر این صورت این آیین نامه را انتخاب میکنیم.
 -9در برگه :Beam
 گزینه ? Shoredمربوط به استفاده یا عدم استفاده پایه موقت برای تیرهای فوالدی میباشد.
با فرض عدم استفاده از پایههای موقت باید گزینه  NOانتخاب گردد.
 گزینه  Middle Range%مربوط به طول تیر مؤثر جهت محاسبه عرض مؤثر تیرهای
کامپوزیت میباشد .عدد  70درصد مناسب بوده .این عدد برای تعیین عرض مؤثر در تیرهایی
که در مجاورت آنها تیرهای مورب قرار دارد به کار خواهد رفت.
 گزینه  Pattern Live Load Factorمربوط به ضریبی است جهت در نظر گرفتن بارگذاری
متقارن بار زنده که به صورت پیش فرض مناسب است.
 گزینه  Stress Ratio Limitمربوط به حد مقدار مورد قبول برای نسبت مقدار مقاومت مورد
نیاز به ظرفیت نهایی مقطع است .این ضریب را میتوان بر اساس قضاوت مهندسی مناسب از
عدد یک بیشتر در نظر گرفته شود .لذا در این قسمت این ضریب را برابر  1.05در نظر خواهیم
گرفت.
دیگر گزینهها به صورت پیش فرض مناسب بوده و نیازی به تغییر ندارد.
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شکل 247

 -4در برگه :Deflection
مطابق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان تغییر شکل حداکثر ناشی از بارهای زنده تنها برابر
 1/360طول دهانه و برای مجموع بار مرده و زنده برابر  1/240طول دهانه میباشد .این
اعداد به صورت پیش فرض در مقابل گزینههای  Live Load Limit,L/و Total--Camber
 Limit,L/معرفی شده است و نیازی به تغییر نخواهند داشت .مقدار Super DL+LL
 Limit,L/نیز که مربوط به جمع بارهای ویژه مرده و زنده میباشد و با توجه به اینکه هیچ
ضابطه ای در مبحث دهم به آن اشاره نشده نکرده است لذا به جهت اینکه این ضابطه توسط
نرم افزار در نظر گرفته نشود الزم است عدد آن را صفر ویرایش نماییم.
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 گزینه آخر ( )Creep Factorمربوط به ضریب خزش میباشد .مطابق مبحث دهم مقررات
ملی ساختمان برای تیرهای کامپوزیت الزم است که تغییر شکلهای اضافی ناشی از خزش را
نیز مد نظر داشته باشیم .در برخی از مراجع عدد  2و یا  3پیشنهاد شده است که در این بخش
از عدد  2.0استفاده میشود.

شکل 240
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 -5برگه :Vibration
در این برگه باید تنظیمات مربوط به کنترل ارتعاش تیرهای کامپوزیت معرفی شود.
 در مقابل گزینه  Occupancy Categoryگزینه  Paper Officeرا به معنی اتاق کار که برای
کاربریهای اداری کاربرد دارد انتخاب میکنیم.
 در مقابل گزینه  Damping Ratioباید میزان میرایی را وارد کنیم که برای ساختمانهای متعارف این
درصد برابر  0.05پیشنهاد شده است.

 -6دیگر برگهها به صورت پیش فرض مناسب است و نیازی به تغییر ندارند .در نهایت بر روی گزینه OK
کلیک میکنیم.
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 تنظیمات طراحی اسکلت فوالدی (تیرها ،ستونها و مهاربندها)
در این قسمت میبایست به نرم افزار نوع آیین نامه مورد استفاده جهت طراحی ،ضرائب مربوط به کاهش مقاوت
و  ...را معرفی کنیم .از بین آیین نامههای موجود در نرم افزار  ETABSهمانطور که در مراحل قبلی اشاره شده
است آیین نامه  AISC 360-10دارای شباهت بسیار زیادی با مبحث دهم مقررت ملی ساختمان دارد لذا الزم
است که جهت طراحی اسکلت فوالدی از این آیین نامه استفاده نماییم .در ادامه به گزینههای مهمی که باید در
این بخش به نرم افزار معرفی شود پرداخته میشود.
 -2از منوی  Designمسیر  Steel Frame Design > View/Revise Preferences...را اجرا
میکنیم.
 -1در پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  Design Codeآیین نامه  AISC 360-10را انتخاب میکنیم.
در قسمت  Framing Typeمیبایست نوع سیستم باربر جانبی را به نرم افزار معرفی نماییم .در این
پروژه با توجه به اینکه سیستم باربر جانبی در دو جهت اصلی سازه متفاوت است باید یکی از آنها به
نرم افزار معرفی شود .بهتر است که سیستم قاب خمشی متوسط به نرم افزار معرفی شود .اگر چه در
مراحل بعدی به صورت اختصاصی نوع سیستم سازه ای هر جزء به نرم افزار معرفی میشود .سیستم
 EBFیک سیستم سازه ای با ضوابط سختگیرانه ای است که بهتر است فقط به تیرها ،ستونها و
بادبندها این سیستم به صورت اختصاصی معرفی شود .لذا در این قسمت گزینه  IMFرا انتخاب
میکنیم.
 -9گزینه  Seismic Design Categoryمربوط به ناحیه محل احداث پروژه بر اساس تقسیم بندی آیین
نامه بارگذاری امریکا میباشد .این قسمت دارای ناحیه  E ،D ، C،B ،Aو  Fمیباشد .انتخاب این
گزینهها میتواند جهت در نظر گرفتن ضوابط طرح لرزه ای تأثیر گذار باشند .چنانچه مناطق  E ،Dو F
انتخاب شون د صرف هر عددی برای ضریب رفتار ضوابط طرح لرزه ای در نظر گرفته خواهد شد؛ اما
چنانچه ضریب رفتار از عدد  3.0بیشتر باشد و مناطق  B ،Aو  Cانتخاب گردد در این حالت نیز ضوابط
طرح لرزه ای در نظر گرفته خواهد شد.
 -4در دو قسمت  Design System Rhoو  Design SystemSDSمیبایست دو ضریب به نرم افزار
معرفی شود  .این ضرائب در صورتی کاربرد و مورد استفاده قرار خواهند گرفت که بخواهیم از ترکیب
بارهای پیش فرض آیین نامه  AISC 360-10که توسط نرم افزار تعریف میشوند استفاده نماییم.
ضریب  Rhoکه در همه حاالت بی تأثیر است اما در مورد ضریب  Sdsباید توجه کنید که در سازههایی
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که در مناطق لرزه خیزی خیلی زیاد واقع شده باشند باید از رابطه زیر محاسبه و به نرم افزار معرفی
شود:
Sds=1.05I
که در آن  Iبرابر ضریب اهمیت ساختمان میباشد.
ضریب  Sdsفقط برای مناطق لرزه خیزی خیلی زیاد کاربرد دارد و برای سایر مناطق باید برابر صفر به نرم افزار
معرفی شود .در این پروژه با توجه به اینکه محل پروژه از نظر خطر لرزه خیزی جزء مناطق با لرزه خیزی زیاد
تلقی میشود ،لذا این ضریب را باید در این بخش برابر صفر ویرایش کنیم.
 -5در قسمت  Design System Rمیبایست ضریب رفتار سازه که مطابق بخش بارگذاری زلزله برابر
 7.0میباشد را به نرم افزار معرفی نماییم .قابل ذکر است که فعالً تا این نسخه از نرم افزار ضریب رفتار
به شرطی که باالتر از  3.0باشد تاثیری در محاسبات ندارد و میتوان همان پیش فرض نرم افزار را هم

قبول نمود.
 -6در قسمت  Design System Omega0الزم است که ضریب تشدید بارهای زلزله به نرم افزار معرفی
گردد .از این ضریب نرم افزار جهت تهیه بارهای تشدید یافته به صورت خودکار استفاده خواهد کرد.
همانطور که در مرحله معرفی ضریب زلزله در جهت  Yسازه گفته شد ،با توجه به اینکه نرم افزار فقط از
یک ضریب تشدید استفاده میکند در این بخش باید از ضریب تشدید مربوط به سیستم قاب ساده
ساختمانی +مهاربند که برابر عدد  2.0میباشد استفاده کنیم.
 -7در قسمت  Design System Cdکه ضریب بزرگنمایی تغییر شکلها میباشد میبایست از استاندارد
 1022برداشت شود .از این ضریب برای تبدیل تغییر شکلها از حالت االستیک به اندازه واقعی (تغییر
شکلهای نهایی) استفاده میشود .مطابق استاندارد  1022این ضریب برای این پروژه در راستای
مهاربند واگرا برابر  Cd=4.0میباشد .قابل ذکر است این ضریب برای راستای  Yسازه نیز که دارای
سیستم قاب خمشی فوالدی متوسط است برابر  4.0میباشد.
 -0در قسمت  Design Provisionحالت طراحی اسکلت فوالدی را بر روی حالت ضرائب بار و مقاومت
( )LRFDقرار میدهیم.
 -3در قسمت  Analysis Methodمیبایست روش تحلیل سازه فوالدی را مشخص نماییم مطابق مبحث
دهم مقررات ملی ساختمان استفاده از روش تحلیل مستقیم بدلیل فاقد محدودیت و مزایایی که دارد از
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بین سه روش پیشنهاد شده ( -2روش تحلیل مستقیم-1 ،روش طول مؤثر-9 ،روش مرتبه اول محدود
شده) در مبحث دهم در ارجحیت قرار داد .لذا در این قسمت کافی است که گزینه Direct Analysis
را انتخاب نماییم .این گزینه به صورت پیش فرض وجود دارد .گزینههای  Effective Lengthبه معنی
روش طول مؤثر و  Limited 1st Orderبه معنی روش مرتبه اول محدودی شده در این قسمت وجود
دارد.
 -22در قسمت  Second Order Methodمیبایست روش در نظر گرفتن تحلیل مرتبه دوم در تحلیل
مستقیم را مشخص نماییم .دو روش تحلیل مرتبه دوم به روش عمومی و تحلیل مرتبه اول تشدید یافته
در این قسمت تعبیه گردیده است .روش اول یعنی روش  General 2nd Orderروشی مناسب تر
بوده و در ادامه از این روش استفاده خواهیم کرد.
 -22در قسمت  Stiffness Reduction Methodمیبایست روش کاهش سختی المانها را به نرم افزار
معرفی نماییم .شرایط استفاده از روش تحلیل مستقیم اینست که میبایست سختی المانهایی که در
پایداری سازه نقش به مقدار  𝜏bکاهش یابد .این قسمت از نرم افزار تطابق کامل با ضوابط مبحث دهم
مقررات ملی ساختمان دارد .در این قسمت سه گزینه در نرم افزار تعبیه گردیده است که روش اول
یعنی گزینه  Tau-b Variableروشی است که در این بخش ما میتوانیم از آن استفاده نماییم .گزینه
سوم یعنی  No Modificationعمالً کاهش سختی را در نظر نخواهد گرفت .این گزینه برای کنترل
جابجایی سازه کاربرد خواهد داشت که در مراحل کنترل نهایی سازه از آن استفاده خواهیم کرد.
 -21گزینه ? Add Notional load cases into Seismic Combosزمانی کاربرد دارد که نرم افزار
به صورت خودکار ترکیب بارهای طراحی را تهیه نماید .این گزینه در صورتی که کاربرد داشته باشد از
کاربر پرسیده میشود که آیا بارهای خیالی را در ترکیب بارهای دارای بار زلزله نیز قرار داده شود یا
خیر.
 -29ضرائب تقلیل مقاومت ( )Phiهمگی بر اساس آیین نامه  AISCمیباشند و از طرفی با توجه به اینکه
این ضرائب تطابق با ضرائب ارائه شده در مبحث دهم دارند لذا نیازی به تغییر نخواهد داشت.
 -24در قسمت ? Ignore Seismic Codeاز کاربر در مورد اعمال ضوابط لرزه ای سؤال پرسیده
میشود .به جهت در نظر گرفتن ضوابط طرح لرزه ای میبایست گزینه  Noکه به صورت پیش فرض نیز
وجود دارد انتخاب گردد.
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 -25در قسمت ? Ignore Special Seismic Loadاز کاربر ایجاد ترکیب بارهای تشدید یافته توسط
نرم افزار سؤال پرسیده میشود .به جهت تهیه خودکار ترکیب بارهای تشدید یافته میبایست گزینه No
که به صورت پیش فرض نیز وجود دارد انتخاب گردد.
-26گزینه ? Is Doubler Plate Plug-Weldingبه این معنی است که آیا ورقهای پیوستگی به داخل
جان مقاطع ستونها در ناحیه چشمه اتصال با جوش انگشتانه متصل شدهاند یا خیر .این مساله روی
کنترل کمانش موضعی ورق جان و ورق مضاعف کننده مؤثر است .ذکر این نکته ضروری است که این
کنترل فقط برای ستونهای قاب خمشی Iشکل ساخته شده به صورت  I / Wide Flangeدر نرم
افزار کنترل میشود و برای بقیه ستونها کنترل نمیشود.
 -27گزینه  HSS Welding Typeنوع جوشکاری مورد استفاده در پروژه از کاربر پرسیده میشود .این
گزینه با توجه به مقاطعی که در سازهها استفاده میشود کاربردی نخواهد داشت.
 -20گزینه ? Reduce HSS Thicknessنیز در واقع وابسته به گزینه  HSS Welding Typeمیباشد و
تغییری در مسائل حل المانها نخواهد گذاشت.
 -23گزینه ? Consider Deflectionاز کاربر در نظر گرفتن تغییر شکلها در المانهای فوالدی پرسیده
میشود .با توجه به ضوابط تیرها برای تغییر شکهای حداکثر ،الزم است که این حالت توسط نرم افزار
در نظر گرفته شود .لذا باید در این قسمت گزینه  Yesانتخاب گردد.
 -12جهت تعیین محدودیت تغییر شکلها نرم افزار یکسری محدودیتها را فراتر از مبحث دهم در نظر
خواهد گرد .لذا به جهت اینکه این محدودیتهای اضافی برای تغییر شکل المانهای فوالدی در نظر
گرفته نشود باید عدد صفر آر در مقابل آنها ویرایش کنیم .دو گزینه  Live Load Limit, L/و Total
 Load Limit, Lبه ترتیب اعداد به ترتیب اعداد  360و  240تنظیم شدهاند که با ضوابط مبحث دهم
مقررات ملی ساختمان همخوانی کامل دارد .دیگر محدودیتها را همانند شکل برابر صفر ویرایش کرده
تا نرم افزار آنها را در نظر نگیرد.
 -12گزینه  Demand/Capacity Ratio Limitمربوط به حد مقدار مورد قبول برای نسبت مقدار
مقاومت مورد نیاز به ظرفیت نهایی مقطع است که در این بخش عدد  1.0را ویرایش میکنیم.
 -11گزینه  Max Number of Auto Iterationsمربوط به تعدا دفعات آنالیز و طراحی توسط نرم
افزار میباشد .برای این قسمت عدد  5.0مناسب است.
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 -19در نهایت بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم و با کلیک بر روی آیکون
میکنیم.

از فایل یک  Saveتهیه
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شکل 243

 انتخاب نوع المان خاص برای طراحی تیرها:
در این قسمت برای المانهایی که باید به صورت کامپوزیت طراحی شوند حالت Composite Beam
 Designرا انتخاب و برای تیرهای اصلی حالت  Steel Frame Designرا انتخاب میکنیم .برای اینکار
مراحل زیر را به ترتیب انجام میدهیم:
 -2در پالن یکی از طبقات ابتدا گزینه ( All Stories
انتخاب میکنیم.

) را از نوار ابزار پایین نرم افزار
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 -1سپس با کلیک بر روی تیرهای فرعی همانند شکل  252انتخاب میکنیم .با انتخاب این تیرها در پالن
طبقات با توجه به انتخاب گزینه  All Storiesتمامی تیرهای کامپوزیت در تمامی طبقات به جزء تراز
خرپشته به حالت انتخاب قرار خواهند گرفت.
 -9به تراز خرپشته نیز مراجعه کرده و تیرهای فرعی در تراز این طبقه را نیز انتخاب میکنیم.
 -4از منوی  Designگزینه  Overwrite Frame Design Procedureرا انتخاب میکنیم.
 -5در پنجره جدید ظاهر شده همانند شکل  252گزینه  Composite Beam Designرا انتخاب و در
نهایت بر روی گزینه  OKکلیک میکنیم.

شکل 252
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شکل 252

 -6مجدداً از روی پالن یکی از طبقات تمامی تیرهای اصلی را همانند شکل  251انتخاب میکنیم.
 -7از منوی  Designگزینه  Overwrite Frame Design Procedureرا انتخاب میکنیم.
 -0در پنجره جدید ظاهر شده همانند شکل  259گزینه  Steel Frame Designرا انتخاب و در نهایت
بر روی گزینه  OKکلیک میکنیم.
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شکل 251
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شکل 259

 -3با کلیک بر روی آیکون

از فایل یک  Saveتهیه میکنیم.

 تنظیمات قبل از طراحی تیرهای کامپوزیت:
پس از معرفی تنظیمات کلی تیرهای کامپوزیت حال باید تنظیمات خاصی را بر روی آنها انجام داد .برای اینکار
مراحل زیر را انجام میدهیم:
 -2ابتدا الزم است که کلیه تیرهای کامپوزیت به حالت انتخاب قرار گیرند .برای اینکار با کلیک بر روی
آنها ،آنها را به صورت انتخاب شده قرار میدهیم.
 -1از منوی  Designمسیر  Composite Beam Design > View/Revise Overwrite...را
انتخاب میکنیم.
 -9در پنجره جدید ظاهر شده تنظیمات الزمه در برگهها را باید مطابق زیر ادامه دهیم.
 -4در برگه :Beam
 گزینه ? Shoredمربوط به استفاده یا عدم استفاده از پایههای موقت میباشد .با توجه به عدم
استفاده از پایههای موقت در زمان ساخت ،میبایست گزینه  NOکه به صورت پیش فرض نیز
تنظیم شده است انتخاب گردد.
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 دو گزینه  Beam Fyو  Beam Fuبه ترتیب معرف تنش تسلیم و تنش نهایی گسیختگی تیر
فوالدی میباشد که کاربر میتوان د مقدار مورد نظر را در این دو قسمت به نرم افزار معرفی نماید.
اگر عدد صفر نمایش داده شود به این معنی است که نرم افزار این دو مقدار را از منوی  Defineو
شاخه  Materialبرداشت میکند و نیازی به تغییر ندارد.
 گزینه ? Cover Plate Presentنیز مربوط به ورقهای تقویتی در بال پایین مقاطع فوالدی
میباشد .در مرحله اول از این ورقها استفاده نخواهیم کرد و این گزینه و گزینههای بعدی آن در
این مرحله نیازی به تغییر نخواهند داشت.

شکل 254
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 -5برگه ):Bracing (C
در این برگه بای د تنظیمات مربوط به طول مهاری تیرهای فوالدی قبل از گیرش نهایی بتن و یا به عبارت بهتر
در زمان ساخت به نرم افزار معرفی شود.
 گزینه  Cb Factorمربوط به ضریب یکنواختی لنگر خمشی یا ضریب اصالح کمانش پیچشی -
جانبی میباشد.
 گزینه  Bracing Conditionباید وضعیت مهار بودن بال فشاری مقطع فوالدی را مشخص
نماییم .با توجه به مطالب گفته شده در این قسمت با یک قضاومت مهندسی میتوانیم فرض کنیم
که قالبها مهار جانبی را برای بال فشاری به وجود میآورند .لذا در مقابل این گزینه ،حالت
 Bracing Specifiedرا انتخاب میکنیم که تبع آن دو گزینه در زیر آن اضافه خواهد شد.
 در مقابل گزینه  NO. Uniform Bracingکلیک کرده تا پنجره جدید ظاهر شود .در این پنجره
در قسمت  Bracesبه جهت اینکه در کل طول تیر بال فشاری به صورت مهار شده توسط نرم
افزار در نظر گرفته شود ابتدا بر روی گزینه  Addکلیک میکنیم .به صورت پیش فرض برای
قسمت  Start Locationو  End Locationsبه ترتیب عدد  0و  1که به صورت پیش فرض
وجود دارند که این اعداد در نرم افزار به معنی مهار بودن یکنواخت بال فشاری مقطع را تداعی
میکنند .در قسمت  Brace Typeنیز گزینه  Topبه معنی بال باالی مقطع را انتخاب کرده و در
نهایت بر روی گزینه  OKکلیک میکنیم.
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شکل 255

 -6برگه ):Bracing(S
این برگه مربوط به تنظیمات مهار بودن بال فشاری تیرها بعد از سخت شدن بتن و باز کردن قالبها میباشد.
تنظیمات مربوط به آن دقیقاً همانند حالت قبلی میباشد .تنظیمات این قسمت همانند شکل  256میباشد.
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شکل 256

 -7برگه :Deck
در این برگه مشخصات دال بتنی ،چگونگی جهت تیرچهها برای توزیع بارهای ثقلی و چگونگی محاسبه عرض
مؤثر برای تیرهای کامپوزیت به نرم افزار معرفی میشود .این برگه نیازی به تغییر ندارد و به صورت پیش فرض
مناسب است.
 -0برگه :Shear Stud
در این برگه میبایست مشخصات مربوط به برشگیر ها و نحوه قرار گیری آنها بر روی تیرهای کامپوزیت به نرم
افزار معرفی گردد .برای طراحی برشگیرها دو حالت وجود دارد .یکی اینکه اجازه بدهیم تا نرم افزار برشگیرها را
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طراحی کند و روش دیگر اینست که توسط کاربر یک نوع برشگیر با مقاومت مشخص و فاصله یکنواخت به نرم
افزار معرفی شود تا نرم افزار فقط کنترل کند که آیا برشگیر انتخاب شده مناسب هستند یا خیر!
با توجه به اینکه حالت اول (حالتی که نرم افزار برشگیرها را طراحی کند) مطمئنن تنوع برشگیرها بسیار زیاد
خواهد شد (به خصوص در سازههایی با تعداد طبقات باالتر) لذا هم تهیه نقشههای اجرایی سخت خواهد بود و
هم اجرای آن با مشکالتی مواجه خواهد شد لذا به نظر میرسد راه کار دوم منطقی تر باشد .به این دلیل که ما
فقط از یک نوع برشگیر و با یک فاصله معین در کل سازه استفاده میکنیم و نرم افزار مطابق آن پروفیل مورد
نظر را طراحی و در نهایت انتخاب میکند.
 در مقابل گزینه ? User Patternگزینه  Yesرا به معنی معرفی برشگیرها توسط کاربر انتخاب
میکنیم.
 در مقابل گزینه  Uniform Spacingمیبایست فاصله بین برشگیرها را به نرم افزار معرفی کنیم.
در این حالت باید به ضابطه مربوط به حداکثر فاصله بین برشگیرها مطابق مبحث دهم نیز توجه
نماییم .مطابق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان حداکثر فاصله مرکز تا مرکز برشگیرهای از نوع
ناودانی نباید از  8برابر ضخامت دال بتنی و  80 cmهر کدام کمتر بیشتر اختیار گردد .همچنین
مطابق این مبحث ،حداقل پوشش رویهٔ برشگیرهای از نوع ناودانی برابر  2.5 cmمیباشد.
با توجه به این ضوابط ابتدا الزم است که یک نمره از پروفیل ناودانی را انتخاب نماییم .چنانچه
ناودانی نمره  6را انتخاب کنیم و از آنجا که ارتفاع این پروفیل برابر  6 cmبوده و همچنین ارتفاع
دال بتنی برابر  10 cmدر نظر گرفته شده است حداقل پوشش  2.5 cmدر این حالت رعایت
خواهد شد.
 فاصله بین برش گیرها را نیز برای کلیه تیرهای به صورت تیپ برابر  30 cmفرض میکنیم .این
فاصه همچنین از حداکثر تعیین شده توسط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان کمتر میباشد.
𝑆 = 30 𝑐𝑚 ≤ 𝑆𝑚𝑎𝑥 = min {8 × 10 = 0 , 80} → OK
 بدین ترتیب در مقابل گزینه  Uniform Spacingمقدار  0.3 mرا وارد میکنیم.
 دیگر گزینهها زمانی کاربرد دارند که کاربر به نرم افزار اجازه طراحی و گزارش برش گیرها را بدهد
در غیر اینصورت نیازی به تغییر آنها نمیباشد.

صفحه
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در مقابل گزینه 𝑄𝑛 , Kgfمیبایست مقاومت برشی اسمی هر برشگیر را به نرم افزار معرفی نماییم .رای این کار
میبایست از رابطه  94-0-1-22مبحث دهم مقررات ملی ساختمان استفاده نماییم .ین رابطه بدین شرح است:
𝑐𝐸 𝑐𝑓√ 𝑐𝐿) 𝑤𝑡𝑄𝑛 = 0.3(𝑡𝑓 + 0.5
در رابطه اخیر:
𝑓𝑡= ضخامت بال ناودانی
𝑤𝑡= ضخامت جان ناودانی
𝑐𝐿= طول ناودانی
𝑐𝑓= مقاومت فشاری مشخصه نمونه استوانه ای بتن روی تیرهای کامپوزیت
𝑐𝐸= مدول االستیسیته بتن روی تیرهای کامپوزیت
مقادیر مشخصات هندسی ناودانی نمره  6در جداول اشتال موجود میباشد .همچنین مقدار مقاومت فشاری بتن
و همچنین مدول االستیسیته بتن را از جدول  2میتوانیم برداشت نماییم  .در نهایت مقدار مقامت برشی اسمی
برشگیرها برابر است با:
𝑓𝑔𝐾 𝑄𝑛 = 0.3(0.6 + 0.5 × 0.6) × 5 × √250 × 2.65 × 105 = 10988.2
این مقدار را در مقابل گزینه 𝑄𝑛 , Kgfبه نرم افزار معرفی میکنیم.
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شکل 257

 -3برگه :Deflection
در این برگه محدودیتهای خیز تیرهای کامپوزیت به نرم افزار معرفی میشود .گزینههای پیش فرض این برگه
تقریباً مناسب بوده و تنها الزم است تغییرات زیر را در نظر داشته باشیم.
 در مقابل گزینه  Deflection Check Typeگزینه  Ratioبه معنی کنترل خیز به صورت
درصدی از طول دهانه را انتخاب میکنیم.
 مطابق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان تغییر شکل حداکثر ناشی از بارهای زنده تنها برابر 1/360
طول دهانه و برای مجموع بار مرده و زنده برابر  1/240طول دهانه میباشد .این اعداد به صورت پیش
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فرض در مقابل گزینههای  Live Load Limit,L/و  Total--Camber Limit,L/معرفی شده است و
نیازی به تغییر نخواهند داشت و اگر این اعداد وجود نداشتند حتماً آنها را در این قسمت اضافه
میکنیم .مقدار  Super DL+LL Limit,L/نیز که مربوط به جمع بارهای مرده گروه دوم و بارهای
زنده میباشد و با توجه به اینکه هیچ ضابطه ای در مبحث دهم به آن اشاره نشده است لذا به جهت
اینکه این ضابطه توسط نرم افزار در نظر گرفته نشود الزم است که کنترل کنیم که عدد صفر در مقابل
آن ویرایش شده باشد در غیر اینصورت عدد صفر را در مقابل آن ویرایش میکنیم.
 گزینه ? Calculate Camberکه مربوط به محاسبه پیش خیز توسط نرم افزار میباشد به
صورت پیش فرض بر روی حالت  Yesیعنی محاسبه آن توسط نرم افزار تنظیم شده است که به
جهت اینکه این حالت توسط نرم افزار در نظر گرفته نشود باید گزینه  Noرا همانند شکل 235-1
انتخاب نماییم.
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شکل 250

 -22دیگر برگهها به صورت پیش فرض مناسب هستند.
 -22با کلیک بر روی آیکون

از فایل یک  Saveتهیه میکنیم.

 تنظیمات قبل از طراحی تیرهای اصلی در راستای :X
برای این منظور مراحل زیر را به ترتیب انجام میدهیم.
 -2با توجه به مهار بودن بال باالی تیرها ،ابتدا تمامی تیرهای راستای  Xرا با کلیک بر روی آنها به صورت
انتخاب شده قرار میدهیم .تیرهای اطراف خرپشته نیز از این گروه تلقی میشوند.
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شکل 253

 -1از منوی  Designمسیر  Steel Frame Design > Lateral Bracing...را انتخاب میکنیم .در
پنجره جدید ظاهر شده ابتدا گزینه  User Specifiedرا انتخاب میکنیم .سپس گزینه Specify
 Uniform Bracingرا انتخاب میکنیم که به تبع آن پنجره ظاهر میشود.
 -9در این پنجره در قسمت  Bracesبه جهت اینکه در کل طول تیر بال فشاری به صورت مهار شده
توسط نرم افزار در نظر گرفته شود ابتدا بر روی گزینه  Addکلیک میکنیم .به صورت پیش فرض برای
قسمت  Start Locationو  End Locationsبه ترتیب عدد  0و  1که به صورت پیش فرض وجود
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دارند که این اعداد در نرم افزار به معنی مهار بودن یکنواخت بال فشاری مقطع را تداعی میکنند .در
قسمت  Brace Typeنیز گزینه  Topرا انتخاب کرده و در نهایت بر روی گزینه  OKکلیک میکنیم.

شکل 262

 -4مجدداً همین تیرها را انتخاب کرده و از منوی  Designگزینه > Steel Frame Design
 View/Revise Overwrites...را انتخاب میکنیم.

صفحه
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 -5به جهت اینکه ضوابط سخت گیرانه سیستم قاب خمشی متوسط برای تیرهای راستای  Xدر نظر گرفته
شود ،برای آنها سیستم قاب ساده ساختمانی+مهاربند معمولی انتخاب میشود .برای اینکار در مقابل
گزینه  Framing Typeگزینه  OCBFرا انتخاب کرده و بر روی گزینه  OKکلیک میکنیم.

شکل 262

 تنظیمات قبل از طراحی تیرهای دهانهٔ  EBFدر راستای :X
برای تیرهای نظیر دهانه  EBFباید تنظیمات زیر را در نظر گرفت.
 -2ابتدا کلیه تیرهای نظیر دهانه مهاربندی  EBFرا در کل طبقات انتخاب میکنیم.
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 -1از منوی  Designگزینه  Steel Frame Design > View/Revise Overwrites...را انتخاب
میکنیم.
 -9در پنجره جدید ظاهر شده ،در مقابل گزینه  Framing Typeگزینه  EBFرا انتخاب میکنیم.
 -4در مقابل گزینه  Ryبا فرض استفاده از مقطع تیرورق عدد  1.15را وارد میکنیم و در نهایت بر روی
گزینه  OKکلیک میکنیم.
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 تنظیمات قبل از طراحی تیرهای اصلی در راستای :Y
برای این منظور مراحل زیر را به ترتیب انجام میدهیم.
 -6با توجه به مهار بودن بال باالی تیرها ،ابتدا تمامی تیرهای راستای  Yرا با کلیک بر روی آنها به صورت
انتخاب شده قرار میدهیم .تیرهای اطراف خرپشته نیز از این گروه تلقی نمیشوند.
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شکل 269

 -7از منوی  Designمسیر  Steel Frame Design > Lateral Bracing...را انتخاب میکنیم .در
پنجره جدید ظاهر شده ابتدا گزینه  User Specifiedرا انتخاب میکنیم .سپس گزینه Specify
 Uniform Bracingرا انتخاب میکنیم که به تبع آن پنجره ظاهر میشود.
 -0در این پنجره در قسمت  Bracesبه جهت اینکه در کل طول تیر بال فشاری به صورت مهار شده
توسط نرم افزار در نظر گرفته شود ابتدا بر روی گزینه  Addکلیک میکنیم .به صورت پیش فرض برای
قسمت  Start Locationو  End Locationsبه ترتیب عدد  0و  1که به صورت پیش فرض وجود
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دارند که این اعداد در نرم افزار به معنی مهار بودن یکنواخت بال فشاری مقطع را تداعی میکنند .در
قسمت  Brace Typeنیز گزینه  Topرا انتخاب کرده و در نهایت بر روی گزینه  OKکلیک میکنیم.

شکل 264

 -3مجدداً همین تیرها را انتخاب کرده .برای اینکار میتوان بر روی آیکون
کلیک کرد .سپس از منوی  Designگزینه
 Overwrites...را انتخاب میکنیم.

از نوار ابزار کناری نرم افزار

Steel Frame Design > View/Revise
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 -22در پنجره جدید ظاهر شده در مقابل گزینه  Framing Typeگزینه  IMFرا انتخاب کرده و بر روی
گزینه  OKکلیک میکنیم( .این مرحله با توجه به اینکه در تنظیمات کلی سازه فوالدی سیستم IMF
انتخاب شده است نیازی به انجام دادن ندارد اما به جهت یادگیری در این بخش ارائه شده است)/

شکل 265
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 تنظیمات قبل از طراحی ستونها:
در این قسمت به معرفی تنظیمات خاص ستونهای فوالدی جهت طراحی آنها خواهیم پرداخت .بدین منظور
الزم است مراحل زیر را به ترتیب انجام دهیم.
 -2ابتدا الزم است که کلیه ستونها در تمامی طبقات انتخاب شوند .لذا برای اینکار بهتر است از منوی
 Selectگزینه  Object Typeرا انتخاب میکنیم .در پنجره جدید ظاهر شده گزینه  Columnsرا
انتخاب و بر روی دکمه  Selectو سپس بر روی گزینه  Closeکلیک میکنیم.
 -1از منوی  Designمسیر  Steel Frame Design > View/Revise Overwrite...را انتخاب
میکنیم.
 -9در پنجره جدید ظاهر در مقابل گزینه  Framing Typeکنترل میکنیم که گزینه  IMFبه معنی قاب
خمشی فوالدی با سطح شکل پذیری متوسط انتخاب شده باشد.
 -4ضرائب  K1مربوط به محاسبه ضریب تشدید  B1و به طور خاص محاسبه مقدار نیروی بحرانی کمانشی
االستیک عضو میباشند .از آنجا که جهت محاسبه ضریب تشدید  B1سازه مهار شده تلقی خواهد شد،
لذا این ضریب باید کوچکتر و یا مساوی  1.0در نظر گرفته شود که مطابق مبحث دهم مقررات ملی
ساختمان این ضریب باید در جهت اطمینان برابر یک در نظر گرفته شود .لذا برای دو گزینه
) Effective Length Factor (K1 Majorو ) Effective Length Factor (K1 Minorعدد
 1.0را ویرایش میکنیم  .اگرچه این عدد به صورت پیش فرض تنظیم شده است و نیازی به تغییر
نخواهد داشت اما کنترل آن الزامی است.
 -5ضرائب  K2مربوط به ضریب تشدید  B2و به طور خاص برای محاسبه مقدار نیروی بحرانی کمانشی
االستیک عضو میباشند .به طور کلی با توجه به فعال کردن اثر  P-Deltaنیازی به محاسبه ضریب
تشدید  B2نمیباشد و عمالً این ضریب در این قسمت کاربردی نخواهد داشت .لذا در این قسمت نیز
ضریب ) Effective Length Factor (K2 Majorو )Effective Length Factor (K2 Minor
را برابر ی ک ویرایش کنیم .البته این عدد به صورت پیش فرض فعال است و نیازی به تغییر نخواهند
داشت.
 -6گزینه ) Effective Length Factor (K LTBکه برای محاسبه بار کمانش پیچشی جانبی ستونها
کاربرد دارد به صورت پیش فرض برابر ) Effective Length Factor (K2 Minorدر نظر گرفته
خواهد شد .لذا این گزینه نیز در این حالت برابر یک میباشد.

صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

212
صفحه

شکل 266

 -7در نهایت بر روی گزینه  OKکلیک میکنیم تا مشخصات طراحی ستونهای فوالدی به نرم افزار معرفی
گردد.
 -0با کلیک بر روی آیکون

از فایل یک  Saveتهیه میکنیم.

 تنظیمات قبل از طراحی ستونهای متصل به مهاربندهای :EBF
ستونهای متصل به مهاربندها باید بر اساس ضوابط مربوط به سیستم  EBFطراحی شوند .در این حالت ابتدا
کلیه ستونهای متصل شده به مهاربندهای واگرا را انتخاب میکنیم .سپس از منوی  Designگزینه Steel
 Frame Design > View/Revise Overwrites...را انتخاب میکنیم .در پنجره جدید ظاهر شده در

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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مقابل گزینه  Framing Typeگزینه  EBFرا انتخاب میکنیم .همچنین در مقابل گزینه  Ryبا فرض استفاده از
مقطع ساخته شده با ورق این ضریب را مطابق با مبحث دهم برابر  1.15به نرم افزار معرفی کرده و در نهایت بر
روی گزینه  OKکلیک میکنیم.

صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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صفحه

شکل 267

 تنظیمات قبل از طراحی بادبندها:
در این قسمت به تنظیمات خاص طراحی مهابندهای  EBFخواهیم پرداخت .برای اینکار الزم است مراحل زیر را
به ترتیب انجام دهیم:
 -2ابتدا کلیه مهاربندهای  EBFرا با کلیک بر روی آنها انتخاب میکنیم .برای اینکار باید به Elevation
مراجعه کنیم که بدین جهت باید بر روی آیکن

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک میکنیم.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

215
 -1از منوی  Designمسیر  Steel Frame Design > View/Revise Overwrite...را انتخاب
میکنیم.
 -9در پنجره جدید ظاهر در مقابل گزینه  Framing Typeگزینه  EBFرا انتخاب میکنیم.
 -4برای بادبندهای EBFبرای گزینههای ) Unbraced Length Ratio (majorو Unbraced
)Length Ratio (Minorباید عدد یک  1.0را وارد کنیم.
 -5همچنین مقدار  Ryرا با توجه به استفاده از نیمرخهای نورد شده برابر  1.2معرفی میکنیم.

صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

217
صفحه

شکل 260

 -6در نهایت بر روی دکمه  OKکلیک میکنیم.
 -7سپس کلیه دستکهای قطری را با کلیک کردن بر روی آنها انتخاب میکنیم.
 -0از منوی  Designمسیر  Steel Frame Design > View/Revise Overwrite...را انتخاب
میکنیم.
 -3در قسمت  Framing Typeگزینه  OCBFرا همانند شکل  263حتماً انتخاب میکنیم.
 -22برای بادبندهای قطری برای گزینههای ) Unbraced Length Ratio (majorو Unbraced
)Length Ratio (Minorعدد یک را وارد میکنیم .البته قابل ذکر است که عدد یک به صورت پیش
فرض برای این دو گزینه توسط نرم افزار در نظر گرفته شده است و نیازی به تغییر نخواهند داشت.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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صفحه

شکل 263

 -22در نهایت بر روی گزینه  OKکلیک میکنیم تا مشخصات طراحی دستکهای قطری فوالدی به نرم
افزار معرفی گردد.
 -21سپس دستکهای ضربدری در تراز آخر انتخاب میکنیم.
 -29از منوی  Designمسیر  Steel Frame Design > View/Revise Overwrite...را انتخاب
میکنیم.
 -24در قسمت  Framing Typeگزینه  OCBFرا همانند شکل  263حتماً انتخاب میکنیم.
 -25برای دستکهای ضربدری برای گزینههای ) Unbraced Length Ratio (majorو Unbraced
)Length Ratio (Minorبه ترتیب عدد  0.5و  0.67را همانند شکل  272وارد میکنیم.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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-26با کلیک بر روی آیکون

از فایل یک  Saveتهیه میکنیم.

شکل 272

 انتخاب ترکیب بار جهت طراحی تیرهای کامپوزیت:
همانطور که قبالً گفته شد ،برای طراحی ترکیب بارهای تشدید یافته میتوان از ترکیب بارهای پیش فرض خود
نرم افزار استفاده کرد .در ابتدا باید این ترکیب بارها را ایجاد کرد .برای اینکار مراحل زیر را به ترتیب انجام
میدهیم:

صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

220
 -2از منوی  Defineگزینه  Load Combinations...را انتخاب میکنیم .همچنین برای اینکار
میتوانیم بر روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک نماییم.

 -1در پنجره جدید ظاهر شده برای معرفی ترکیب بارهای پیش فرض نرم افزار جهت طراحی تیرهای
کامپوزیت ابتدا بر روی گزینه  Add Default Design Combos...کلیک میکنیم .با انتخاب این
گزینه پنجره جدیدی ظاهر میشود که ابتدا گزینه  Combosite Beam Designو سپس گزینه
) Convert to User Combinations (Editableرا به فعال کرده و بر روی گزینه  OKکلیک
میکنیم.

شکل 272

در ادامه کار جهت معرفی ترکیب بارهای طراحی تیرهای کامپوزیت به نرم افزار جهت انجام عملیات طراحی
مراحل زیر را به ترتیب انجام میدهیم.
 -2برای این منظور از منوی  Designمسیر Composite Beam Design > Select Design
… Combinationsرا انتخاب میکنیم.
 -1در پنجره جدید ظاهر شده کنترل میکنیم که ترکیب بار  DCmpC1در برگه ،Construction
ترکیب بارهای  DCmpS1~4در برگه  Strengthو ترکیب بارهای  DCmpD1~2در برگه
 Deflectionهمانند شکل  271در لیست  Design Combinationsانتخاب شده باشند.

صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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صفحه

شکل 271

 -9در نهایت بر روی گزینه  OKکلیک میکنیم.
 -4با کلیک بر روی آیکون

از فایل یک  Saveتهیه میکنیم.

 شروع به فرآیند طراحی تیرهای کامپوزیت:
در این مرحله به طراحی تیرهای کامپوزیت در نرم افزار خواهیم پرداخت .جهت طراحی تیرهای کامپوزیت و
همچنین رعایت یکسری نکات مراحل زیر را به ترتیب انجام میدهیم:
 -2از منوی  Designمسیر  Composite Beam Design > Start Design/Checkرا انتخاب
میکنیم .همچنین برای اینکار میتوانیم بر روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک نماییم.

 -1سپس نرم افزار شروع به طراحی تیرهای کامپوزیت خواهد کرد .نتایج طراحی تیرهای کامپوزیت طبقه
 Roofهمانند شکل زیر است.

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

224
صفحه

شکل 279

 -9نرم افزار برای هر تیر ،یک مقطع معرفی کرده است .همچنین در مقابل نام مقطع عبارت ( )Userدرج
شده است .این بدین معنی است که اطالعات مربوط به برشگیر ها توسط کاربر به نرم افزار معرفی شده
است و نرم افزار برشگیرها را محاسبه نکرده و تنها مقاطع تیرهای کامپوزیت را بر اساس اطالعاتی که
کاربر برای برشگیرها به نرم افزار معرفی گرده است کنترل ،طراحی و انتخاب نموده است.
 -4در فرآیند طراحی و انتخاب مقاطع توسط نرم فزار ممکن است برخی از مقطع تیرها کفایت بارهای
وارده را نداشته باشند .در این حالت میتوانیم به دو صورت عمل کنیم .در ابتدا با قرار دادن ورقهای
تقویتی در بال پایین مقطع جدید تقویت شده را کنترل خواهیم کرد مجدداً برای تالشهای واده جوابگو

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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خواهد بود یا خیر .این حالت حتی برای مقاطعی که توسط نرم افزار جوابگو هستند ولی ممکن است از
لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نباشند کارایی خواهد داشت .بدین معنی که ممکن است مقطعی در نرم
افزار انتخاب شده باشد اما بتوانیم آن مقطع را با یک مقطع سایز پایین تر به همراه ورق تقویتی در بال
پایین تعویض کنیم و در این حالت مقطع تقویت شده همچنان مقطع قدیمی در برابر تالشهای وارده
جوابگو باشد .حالت دومی که برای تعویض مقاطع وجود اینست که ابتدا قفل نرم افزار را باز کرده و
سپس به معرفی مقاطع تیر ورق با ابعاد بزرگتر و همچنین فراخوان مقاطع جدید در لیست خودکار
طراحی تیرهای کامپوزیت از منوی  Defineهمانند آنچه در مراحل ابتدایی این فصل برای معرفی
مقاطع تیرهای کامپوزیت گفته شد ،پرداخته شود .سپس مجدداً عملیات آنالیز و طراحی تیرهای
کامپوزیت را انجام میدهیم.
 -5به عنوان مثال بر روی یکی از تیرهایی که جوابگو نیستند کلیک راست کرده و در پنجره جدید ظاهر
شده بر روی گزینه  Overwrites...کلیک میکنیم.

شکل 274

صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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 -6سپس در پنجره جدید ظاهر شده مقابل گزینه ? Cover Plate Presentگزینه  Yesرا انتخاب
میکنیم.
 -7سپس مقدار عرض و ضخامت و تنش تسلیم ورق تقویت در بال پایین تیر کامپوزیت را همانند شکل
 275معرفی و بر روی گزینه  OKکلیک میکنیم .پس از آن نرم افزار به صورت خودکار تیر جدید را
برای مقطع جدید کنترل خواهد کر د و در صورتی که جوابگو باشد رنگ آن از حالت قرمز خارج میشود
در غیر اینصورت همچنان رنگ مقطع به صورت قرمز باقی خواهد ماند.

شکل 275

ذکر این نکته ضروری است که در صورت اضافه کردن ورقهای تقویتی به تیرهای کامپوزیت نرم افزار از هیچگونه
نمادی به معنی استفاده کردن از ورقهای تقویتی در بال پایین استفاده نخواهد کرد و لذا مهندسین طراح الزم است
داشته
تخصصی کافی
گروهامر توجه
متعلقبهبهاین
اجرایی
معنویهای
ترسیمو نقشه
تمامیهنگام
که در
باشد .سیویل است و هر گونه کپی برداری و انتشار
عمران آی
مهندسی
این اثر
حقوق مادی

صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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 -0اگر همچنین قصد تعویض مقطع را داشته باشیم بعد کلیک راست روی آن مقطع مورد نظر ،در قسمت
 ReDefineبر روی گزینه  Sectionکلیک کرده و مقطع را به یک مقطع قوی تر تعویض میکنیم.
پس از نهایی کردن مقطع کلیه تیرهای کامپوزیت در تمامی طبقات ،بهتر است این مقاطع از لیست خودکار
طراحی در نرم افزار خارج شده و در واقع در نرم افزار نیز این مقاطع را نهایی کنیم .بدین منظور ابتدا کلیه
تیرهای کامپوزیت را انتخاب میکنیم .سپس از منوی  Designمسیر > Composite Beam Design
 Make Auto Select Section Null...را اجرا میکنیم که با اخطاری همانند شکل  276مواجه خواهیم
شد .با اینکار عمالً مقاطع در نرم افزار نهایی خواهند شد و پس از هر مرحله آنالیز و طراحی (و نه طراحی بدون
آنالیز جدید) دیگر مقاطع تیرهای کامپوزیت تغییر نخواهند کرد.

شکل 276

 انتخاب ترکیب بار جهت طراحی اسکلت فوالدی (تیرها ،ستونها و بادبندها):
در این مرحله از کار الزم است که ترکیب بارهایی که قبالً به نرم افزار و در منوی  Defineجهت طراحی
اسکلت فوالدی در نظ ر گرفته شده است را جهت مشارکت در طراحی سازه به نرم افزار معرفی نماییم .برای
انتخاب ترکیب بارهای طراحی مراحل زیر را به ترتیب انجام میدهیم:
 -2برای این منظور از منوی  Designمسیر Steel Frame Design > Select Design
… Combinationsرا انتخاب میکنیم که پنجرهٔ جدیدی همانند شکل  126-1ظاهر میشود.
 -1ابتدا در برگه  Strengthدر قسمت  List Of Combinationsترکیب بارهای طراحی اسکلت
فوالدی و نه ترکیب بارهای طراحی تیرهای کامپوزیت را انتخاب کرده و با کلیک بر روی آیکون

صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت
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ترکیب بارهای طراحی مورد نظر را به لیست  Design Combinationsاضافه
میکنیم.
 -9در برگه  Deflectionمیبایست ترکیب بارهای مورد نیاز جهت کنترل تغییر شکل تیرها را به نرم
افزار معرفی نماییم.
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شکل 277

 -4در نهایت بر روی گزینه  OKکلیک میکنیم.
 -5با کلیک بر روی آیکون

از فایل یک  Saveتهیه میکنیم.

 شروع به فرآیند طراحی اسکلت فوالدی (تیرها ،ستونها و مهاربندها)
برای اینکار کافی است که مراحل زیر را به ترتیب انجام دهیم.
 -2از منوی  Designمسیر  Steel Frame Design > Strart Design/Checkو یا دکمه ترکیبی
 Shift+F5را از روی صفحه کلیک انتخاب میکنیم .همچنین برای اجرای این دستور میتوانیم بر
روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی کلیک کنیم.

 -1پس از یکسان شده مقاطع آنالیز و طراحی نرم افزار در پیغامی این حالت را گزارش میدهد که بر روی
گزینه  OKکلیک میکنیم.
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 -9سپس بر روی گزینه  Yesکلیک میکنیم تا نرم افزار موضوعاتی که دارای ضعف هستند را به حالت
انتخاب قرار دهد .شکل  270نمایی از مقاطع طراحی شده توسط نرم افزار را نمایش میدهد.

شکل 270

 -4در نرم افزار برای هر موضوع خطی یک مقطع برای آن مشخص کرده است و همچنین هر المان خطی
را با یک رنگ نمایش میدهد  .محدوده نسبت بار به ظرفیت برای هر رنگ در پایین صفحه نرم افزار
نمایش د اده شده است .واضح است که چنانچه المانی با رنگ قرمز نمایش داده شود از لحاظ نسبت
مجاز بار به ظرفیت دچار مشکل بوده و باید راه کاری برای آن اتخاذ گردد.
 -5اگر چنانچه مقطعی با رنگ قرمز نمایش داده شود باید آن مقطع را با یک مقطع قوی تر تقویت نماییم.
بدین صورت که ابتدا بر روی آن عضو کلیک راست میکنیم که با پنجره همانند شکل  273مواجه
خواهیم شد.
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شکل 273

 -6در پنجره  Steel Frame Design Overwrites for AISC 360-10برای تعویض مقطع در
مقابل گزینه اول یعنی  Current Design Sectionکلیک کرده و سپس مقطع جدید که قوی تر از
مقطع قبلی میباشد را همانند شکل  202انتخاب و در نهایت بر روی گزینه  OKدر پایین این پنجره
کلیک میکنیم  .سپس نرم افزار به صورت خودکار مقطع جدید را برای بارهای وارده کنترل میکند و
در صورت جوابگو بودن مقطع جدید در ستون  Ratioدر پنجره شکل  273عدد زیر  1.0را گزارش
میکند.
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شکل 202

توجه کنید اگر برای یک عضو تیر ،هیچ یک از مقاطع موجود در لیست جوابگوی بارهای وارده نباشند ،باید قفل
نرم افزار را باز کرده و در نهایت یک مقطع قوی تر به نرم افزار در منوی  Define > Frame Sectionمعرفی
کرد.
این مراحل را برای تمامی طبقات انجام میدهیم و مقاطع تیرها را در این مرحله نهایی و کامالً اجرایی خواهیم
کرد .در نهایت به جهت اینکه مقاطع تغییر یافته در مراحل بعدی تغییر نکند و زحمت این مرحله از بین نرود
الزم است که مقاطع تیرها را از حالت لیست خودکار طراحی خارج کنیم .بدین منظور ابتدا کلیه تیرها را انتخاب
میکنیم .برای اینکار از منوی  Selectمسیر  Select > Properties > Frame Sectionرا انتخاب
میکنیم .در پنجره جدید ظاهر شده مقطع لیست خودکار  Beamرا انتخاب و بر روی دکمه  Selectکلیک
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میکنیم .سپس از منوی  Designبر روی گزینه  Steel Frame Designقرار گرفته و در برگه جدید ظاهر
شده گزینه  Make Auto Select Section Null...را انتخاب خواهیم کرد که با پیغامی از طرف نرم افزار
مواجه به معنی خارج شده مقاطع از لیست طراحی مواجه خواهیم شد که بر روی گزینه  OKکلیک میکنیم.
پس از نهایی شدن مقطع تیرها ،حال میبایست مقاطع طراحی شده برای ستونها را نیز کنترل نماییم .نرم افزار
برای انتخاب مقطع ستونها با توجه به اینکه از لیست خودکار طراحی استفاده میکند لذا در انتخاب نوع مقطع
ستونها دقت کافی در هماهنگی مقطع ستون در ارتفاع را ندارد و فقط ضوابط آیین نامه ای را در نظر خواهد
گرفت .چ نانچه مقطعی از ستون جوابگوی بارهای وارده نباشد با کلیک راست بر روی پنجره جدیدی همانند
شکل  202ظاهر میشود.

شکل 202
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سپس بر روی گزینه  Overwritesکلیک کرده و در پنجره جدید ظاهر شده در مقایل گزینه Current
 Sectionمقطع قوی تری را انتخاب میکنیم و بر روی گزینه  OKکلیک میکنیم .در نهایت نرم افزار به صورت
خودکار مقطع جدید را کنترل خواهد کرد و در صورتی که جوابگو باشد رنگ آن از حالت قرمز خارج شده و به
رنگهای دیگری تبدیل میشود.
اگر مقاطع موجود در لیست جوابگوی بارهای وارده نباشد ،باید قفل نرم افزار را باز کرده و از منوی > Define
 Frame Sectionمقطع جدید و قوی تری را به نرم افزار معرفی کرده و مجدداً سازه را آنالیز و طراحی کرده و
مقطه جدید را به ستون دارای ضعف اختصاص میدهیم.
در نهایت به جهت اینکه مقاطع تغییر یافته در مراحل بعدی تغییر نکند و زحمت این مرحله از بین نرود الزم
است که مقاطع تیرها را از حالت لیست خودکار طراحی خارج کنیم .بدین منظور ابتدا کلیه تیرها را انتخاب
میکنیم .برای اینکار از منوی  Selectمسیر  Select > Properties > Frame Sectionرا انتخاب
میکنیم .در پنجره جدید ظاهر شده مقطع لیست خودکار  Columnرا انتخاب و بر روی دکمه  Selectکلیک
میکنیم .سپس از منوی  Designبر روی گزینه  Steel Frame Designقرار گرفته و در برگه جدید ظاهر
شده گزینه  Make Auto Select Section Null...را انتخاب خواهیم کرد که با پیغامی از طرف نرم افزار
مواجه به معنی خارج شده مقاطع از لیست طراحی مواجه خواهیم شد که بر روی گزینه  OKکلیک میکنیم.
برای بادبندها نیز دقیقاً همین مراحل را طی خواهیم کرد.
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 کنترل نهایی سازه:
این کنترلها بعد از نهایی شدن سازه در نرم افزار انجام میشود .این کنترلها به شرح ذیل است:
 -2کنترل فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی جهت کنترل لزوم یا عدم لزوم حضور بار زلزله دارای خروج
از مرکزیت
 -1کنترل لزوم یا عدم لزوم تشدید برون از مرکزیتهای اتفاقی
 -9کنترل زمان تناوب تجربی با زمان تناوب تحلیلی
 -4کنترل تغییر مکان جانبی سازه

 کنترل فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی جهت کنترل لزوم یا عدم لزوم حضور بار زلزله با
خروج از مرکزیت:
مطابق استاندارد  1022در ساختمانهای تا  5طبقه و یا کوتاهتر از  20متر ،در مواردی که فاصله بین مرکز جرم
و مرکز سختی در هر یک از دو امتداد از  %5بعد ساختمان در آن امتداد کمتر باشد ،محاسبه ساختمان در برابر
لنگر پیچشی الزامی نیست .در غیر اینصورت باید پیچش در نظر گرفته شود .واضح است که برای سایز سازهها
نیازی به کنترل این بند از استاندارد  1022نمیباشد.
برای بدست آوردن فاصله مرکز جرم و مرکز سختی از نرم افزار مراحل زیر را به ترتیب انجام میدهیم:
 -2از منوی  Displayدستور  Show Tables...را اجرا میکنیم .همچنین جهت اجرای این دستور
میتوانیم دکمه ترکیبی  ctrl+Tرا از روی صفحه کلیک انتخاب نماییم.
 -1در پنجره جدید ظاهر شده ،مسیر Analysis > Results > Structure Results > Center fo
 Mass And Rigidity & Story Forcesرا انتخاب میکنیم.
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شکل 201

 -9در پنجره جدید ظاهر شده ،در قسمت باالی آن و در منوی کرکره ای موجود در این پنجره ،ابتدا کنترل
میکنیم که گزینه  Center of Mass and Rigidityانتخاب گردیده باشد.
 -4در این پنجره ستونهای  XCMو  YCMمختصات مرکز جرم هر طبقه و ستونهای  XCCMو YCCM
مختصات مرکز جرم تجمعی طبقات و ستون  XCRو  YCRمختصات مرکز سختی هر طبقه را نمایش
میدهد .برای این کنترل به ستونهای مرکز سختی ( )CRو مرکز جرم تجمعی ( )CCMنیاز خواهیم
داشت.
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شکل 209

نکته :باید جهت  Xو  Yپالن معماری را از روی فایل  ETABSحتماً کنترل نماییم .توجه نمایید که فاصلههایی
که از نرم افزار برداشت میکنیم آکس به آکس میباشد و بهتر بعدهای ساختمان را از روی پالن معماری
برداشت نماییم.
 =24.35 mبعد سازه در جهت X
 = 20.00 mبعد سازه در جهت Y
 -5برای محاسبه میزان خروج از مرکزیت از جدولی همانند زیر استفاده میکنیم .در این جدول بر اساس
شکل  209برای همه طبقات به جزء خرپشته ،مقدار فاصله مرکز جرم تجمعی هر جهت در هر طبقه را
از مرکز سختی متناظر با آن کم میکنیم .این عدد را به صورت قدر مطلق در نظر میگیریم .سپس
حاصل آن را بر بعد موازی به آن تقسیم کرده و در عدد  222ضرب میکنیم تا درصد خروج از مرکزیت
حاصل شود .جدول زیر نتایج محاسبات این پروژه میباشد:
فاصله بین مرکز جرم تجمعی و

فاصله بین مرکز جرم تجمعی و

مرکز سختی در بعد Y

مرکز سختی در بعد X
12.5938-10.3758=2.218

Roof
STORY2
STORY1

درصد خروج از مرکزیت بعد Y

درصد خروج از مرکزیت بعد X

(0. 4091/20)*100=2.045%

(2.21/24.35)*100=9.1%

10.748-10.3389=0.4091

(0.32361/20)*100=1.16%

(2.138/24.35)*100=8.78%

10.6607-10.3371=0.3236

12.2992-10.1609=2.138

(0.0284/20)*100=0.14%

(2.49/24.35)*100=10.22%

10.3338-10.3054=0.0284

12.4814-9.9906=2.49

نام طبقه
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از آنجا که در جهت  Yمقدار برون از مرکزیت در تمامی طبقات (با صرف نظر از اختالف کم طبقه )Story1
کمتر از  %5میباشد نیازی به در نظر گرفتن نیروی زلزله با برون از مرکزیت  %5در معرفی بارهای زلزله در
جهت  Yنمیباشد .در جهت  Yهمچنان که از جدول باال پیداست ،در تمامی طبقات مقدار برون از مرکزیت از
 %5بعد این جهت بیشتر شده است که مطابق استاندارد  1022میبایست سازه در برابر الگوهای بار زلزله جهت
 Xبا خروج از مرکزیت طراحی شود.
اما در ابتدا بارهای زلزله جهت  Yبا خروج از مرکزیت تعریف شدهاند و ضابطه باال را رعایت میکنند؛ اما چون
درصد خروج از مرکزیت جهت  5 Yدرصد کمتر شده است میتوان بارهای زلزله جهت  Xرا بدون خروج از
مرکزیت تعریف کرد؛ اما در جهت اطمینان این بارها را هم به صورت خروج از مرکزیت در نظر میگیریم.
 کنترل لزوم یا عدم لزوم تشدید برون از مرکزیت اتفاقی:
در مرحله قبل مشخص شد که برون از مرکزیت (با  5درصد) اتفاقی برای سازه حداقل در یک جهت الزم است.
حال باید کنترل کرد که آیا این مقدار  5درصد کافی است یا باید مقدار آن تشدید دهیم.
 -2از منوی  Displayدستور  Show Tables...را اجرا میکنیم .همچنین جهت اجرای این دستور
میتوانیم دکمه ترکیبی  ctrl+Tرا از روی صفحه کلید انتخاب نماییم.
 -1در پنجره جدید ظاهر شده ،مسیر

Analysis > Results > Displacements > Story

 Max/Avg Displacementsرا انتخاب میکنیم و بر روی گزینه  OKکلیک میکنیم.
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شکل 204

 -5در پنجره جدید ظاهر شده بر روی ستون  Load Case/Comboکلیک راست نماییم و در پنجره
ظاهر شده  4الگوی بار زلزله ( EPY ،ENX ،EPXو  )ENYرا انتخاب نماییم .همچنین همین کار را برای
ستون  Storyانجام میدهیم و تنها طبقات اصلی را انتخاب میکنیم.
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شکل 205
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 -6در پنجره  ،Story Max/Avg Displacementsستون  Ratioمربوط به نسبت تغییر مکان حداکثر
به تغییر مکان جانبی متوسط طبقه میباشد .اگر این نسبتها همگی کمتر از عدد  1.2باشد نیازی به
تشدید برون از مرکزیت اتفاقی برای الگوهای بار زلزله دارای خروج از مرکزیت نمیباشد .در این پروژه
این حالت صادق است و نیازی به تشدید خروج از مرکزیت نمیباشد.
مطابق استاندارد :0022
در مواردی که حداکثر تغییر مکان نسبی در یک انتهای ساختمان در هر طبقه  ،بیشتر از  20درصد متوسط تغییر مکان نسبی
در دو انتهای ساختمان در همان طبقه بیشتر باشد آن طبقه نامنظم پیچشی میباشد .به عبارت ساده تر در طبقاتی که مقدار
نسبت  Ratioدر شکل  206بیشتر از  1.2باشد طبقه مورد نظر برای آن حالت بار نامنظمی پیچشی تلقی میشود .همچنین
مطابق این استاندارد اگر این اختالف بیشتر از  40درصد و یا به عبارتی نسبت  Ratioبزرگتر از  1.4باشد طبقه مورد بررسی
برای آن حالت بار دارای نامنظمی پیچشی شدید میباشد .در این پروژه هیچ کدام از این دو حالت با توجه به اینکه عددهای
ارائه شده در ستون  Ratioنتیجه نشده است رخ نمیدهد.

 کنترل زمان تناوب تجربی با زمان تناوب تحلیلی:
در مرحله محاسبه زمان تناوب سازه جهت محاسبه ضریب زلزله در فصل بارگذاری ،از رابطه تجربی استفاده شد؛
اما مطابق تبصره استاندارد  ،1022از حداکثر مقدار مجاز یعنی  1.25برابر زمان تناوب تجربی استفاده شد؛ اما
در آن مرحله فرض شده است که زمان تناوب بدست آمده از زمان تناوب تحلیلی کمتر است و در این مرحله
باید این کنترل صورت گیرد.
با توجه به اینکه از روش تحلیل مستقیم در این پروژه استفاده کردهایم ،مطابق مبحث دهم مقررات ملی
ساختمان برای محاسبه زمان تناوب اصلی ساختمان نباید از ضرائب کاهش سختی استفاده گردد .در مراحل قبل
توضیحات مفصلی راجع به این روش از تحلیل و طراحی و همچنین ضریب کاهش سختی ارئه شده است که
مطالعه آن را به خواننده واگذار میکنیم .فقط در این قسمت الزم است که به نوعی اثر کاهش سختی در المانها
را غیر فعال کنیم  .برای اینکار الزم است مراحلی که در ادامه شرح داده خواهد را حتماً انجام دهیم .برای بدست
آوردن زمان تناوب تحلیلی مراحل زیر را به ترتیب انجام میدهیم:

صفحه
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 -2قبل از انجام هرکاری از فایل را با نام جدید ذخیره میکنیم .برای اینکار از منوی  Fileگزینه Save
 As...را انتخاب میکنیم .سپس فایل را در محل مورد نظر ذخیره میکنیم .توجه نمایید از این فایل
همچنین برای کنترل جابجایی نسبی طبقات استفاده خواهیم کرد.
 -1ابتدا زمان تناوبهای تجربی با  25درصد افزایش را برای هر دو جهت که در مرحله بارگذاری محاسبه
شدهاند را برداشت میکنیم که برای این پروژه به شرح زیر میباشد:
T x,y= 0.587 sec
 -9سپس فایل جدیدی که ایجاد کردهایم را به نرم افزار  ETABSفراخوان میکنیم .البته به صورت خودکار
فایل جدید در نرم افزار فواخوان میشود و این بند از مراحل فقط جهت کنترل انتخاب فایل میباشد.
 -4سازه را مجدداً آنالیز میکنیم .برای اینکار میتوانیم با انتخاب دکمه  F5از روی صفحه کلید به صورت
سریع عمل آنالیز سازه را انجام دهیم.
 -5سپس عملیات طراحی سازه را انجام میدهیم .برای این منظور میتوانیم بر روی آیکون

از نوار ابزار

فوقانی نرم افزار کلیک کنیم.
 -6پس از پایان مرحله طراحی اسکلت فوالدی ،حال از منوی  Designمسیر > Steel Frame Design
 View/Revise Preferences...را انتخاب میکنیم.
 -7در پنجره جدید ظاهر شده همانند شکل  206در مقابل گزینه Stiffness Reduction Method
گزینه  No Modificationرا انتخاب و بر روی گزینه  OKدر پایین صفحه کلیک میکنیم.
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شکل 206

 -0سپس مجدداً سازه را طراحی میکنیم .برای این منظور میتوانیم بر روی آیکون

از نوار ابزار فوقانی

نرم افزار کلیک کنیم.
 -3از منوی  Displayگزینه  Show Tablesرا انتخاب میکنیم و درپنجره جدید ظاهر شده از نمودار
درختی  Analysisگزینه  Modal Participating Mass Ratioرا انتخاب و بر روی دکمه OK
کلیک میکنیم.
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شکل 207

 -22در پنجره جدید ظاهر شده ،به ازای هر مود نرم افزار در ستون  Periodزمان تناوبی گزارش کرده
است.
 -22برای اینکه متوجه شویم این زمانهای تناوب مربوط به کدام یک از جهات اصلی سازه هستند باید از
جرم مؤدی که در ستونهای  UXو  UYدرج شده است کمک بگیریم .اگر عدد  UXبیشتر از عدد UY
باشد آن زمان تناوب مربوط به جهت  Xو اگر عدد  UYبیشتر از عدد  UXباشد آن زمان تناوب مربوط
به جهت  Yمیباشد.
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شکل 200

 -21در مود اول با توجه به اینکه  UX = 0.0009و  UY = 0.7548میباشند که مسلماً  UYبزرگتر از
 UXاست ،با توجه به توضیحات داده شده واضح است که زمان تناوب تحلیلی در جهت  Yمربوط به مود
اول میباشد.
 -29در مود دوم عکس حالت قبل برقرار است و زمان تناوب جهت  Xرا نتیجه میدهد.
مطابق توضیحات گفته شده:
TX= 0.587 sec ≤ PeriodX = 0.725 Sec OK
TY= 0.469 sec ≤ PeriodY = 1.039 Sec OK
آنچه مشخص است فرض اولیه در نظر گرفته شده مبنی بر اینکه زمان تناوب تجربی ضربدر  2215کوچکتر از
زمان تناوب تحلیلی است کامالً صحیح است .آگه این فرض برقرار نشود باید به مرحله اولیه پروژه بازگشته و
ضریب زلزله را بر اساس زمان تناوب محاسبه شده ویرایش و به مجدداً به نرم افزار معرفی کنیم.
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 کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات:

صفحه

مطابق استاندارد  ،1022محودیت حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات به شرح زیر میباشد:
𝟓𝟐𝟎𝟎.
𝒅𝑪

≤

𝟐𝟎𝟎.
𝒅𝑪

𝑤∆
ℎ

≤

= 𝑡𝑓𝑖𝑟𝐷 :برای ساختمانهای تا  5طبقه

𝑤∆
ℎ

= 𝑡𝑓𝑖𝑟𝐷 :برای سایر ساختمانها

با توجه به اینکه تعداد طبقات این پروژه برابر سه طبقه میباشد بدیهی است که باید از رابطه اول استفاده شود.
در روابط فوق ضریبی تحت عنوان 𝒅𝑪 به نام ضریب بزرگنمایی وجود دارد که بر اساس نوع سیستم باربرجانبی
سازه بر اساس جدول  4-9استاندارد  1022برداشت میشود .برای این پروژه با توجه به اینکه سیستم سازه در
راستای  Xقای  EBFو در راستای  Yقاب خمشی متوسط میباشد محدودیت دریفت طبقات به شرح زیر
میباشد:
0.025 0.025
=
= 0.00625
Cd x
4.0

= Drift x

در مراحل معرفی بارهای زلزله با توجه به اینکه مقدار بار زلزله جهت  Yرا جهت تهیه صحیح ترکیب بارهای
2

3

تشدید یافته به مقدار  2افزایش داده شد ،در این بخش یا باید مقادیر دریفت را به مقدار
3

کاهش داد و یا اینکه

3

مقدار مجاز دریفت را در ضریب  2ضرب کرد که راه حل دوم مناسب تر و راحتتر باشد.
0.025 3 0.025 3
= ×
× = 0.009375
Cd y
2
4.0
2

= Drift y

توجه نمایید که مقدار  Driftبه صورت نسبی و عددی بی بعد میباشد.
مطابق تبصره استاندارد  1022برای ساختمانهای نامنظم پیچشی و نامنظم پیچشی شدید برای محاسبه تغییر
مکان نسبی هر طبقه 𝑤∆ به جای تفاوت تغییر مکانهای جانبی بین مراکز جرم طبقات ،تفاوت بین تغییر
مکانهای جانبی کفهای باال و پایین آن طبقه در امتداد محورهای کناری ساختمان را در نظر بگیریم .بدین
معنی که در این حالت میتوانیم از تغییر مکانهای حداکثری که نرم افزار ارائه میدهد استفاده کنیم .خوشبختانه
این نسبت  Driftرا نرم افزار به خوبی ارائه میدهد و میتوانیم برای طبقاتی که تحت یک یا چند الگوی بار
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زلزله دارای شرایط نامنظمی پیچشی و یا نامنظمی پیچشی شدید هستند از این خروجی نرم افزار جهت کنترل
 Driftطبقات استفاده کنیم.
همچنین قابل ذکر است که برای طبقاتی که میبایست تغییر مکان جانبی را از مراکز جرم طبقات محاسبه
نماییم ،میتوان یم از گزارشات مربوط به تغییر مکانهای حداکثری نرم افزار استفاده کنیم که البته این روش
مقداری از اعداد مربوط به مراکز جرم دست باالتر میباشد .لذا میتوان گفت که چنانچه در این روش تغییر
مکان حداکثری تعیین شده در استاندارد  1022برآورده شود ،مطمئنن در روش تغییر مکان موجود در مراکز
جرم طبقات نیز این ضابطه رعایت خواهد شد.
بدین جهت برای اینکار الزم است که مراحل زیر را به ترتیب انجام دهیم:
 -2در این قسمت میبایست حتماً از فایل دومی که جهت کنترل زمان تناوب تهیه شده است استفاده
کنیم .در این فایل بنا بر پیشنهاد مبحث دهم مقررات ملی ساختمان نباید سختی المانهای فوالدی
جهت کنترل تغییر مکان جانبی کاهش داده شود.
 -1سپس از منوی  Displayدستور  Show Tables...را اجرا میکنیم .همچنین جهت اجرای این
دستور میتوانیم دکمه ترکیبی  ctrl+Tرا از روی کیبورد انتخاب نماییم.
 -9در پنجره جدید ظاهر شده ،مسیر Analysis > Results > Displacements > Diaphragm
 Driftرا طی کرده و بر روی گزینه  OKکلیک میکنیم.

صفحه
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شکل 203

 -4در پنجره جدید ظاهر شده بر روی گزینه  Load Case/Comboکلیک راست نماییم و در پنجره
ظاهر شده  4الگوی بار زلزله  EPY ،ENX ،EPXو  ENYرا انتخاب نماییم.
 -5همچنین همین کار را برای ستون  Storyانجام میدهیم و در واقع تمامی طبقات به جزء تراز خرچشته
( )PENTرا انتخاب میکنیم.
 -6در ستون  Itemنیز کلیک راست میکنیم و بر روی گزینه  Sort Ascendingکلیک میکنیم تا
 Driftطبقات ابتدا برای جهت  Xدر اولویت قرار گیرند و پس از آن جهت  Yنمایش داده شود.
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 -7در پنجره  ،Diaphragm Driftستون  Itemمربوط به جهت اصلی جابجایی نسبی در سازه میباشد.
ستون  ،Driftجابجایی نسبی ماکسیمم طبقه را برای الگوهای بار زلزله در دو جهت نمایش میدهد.
شکل زیر جابجایی نسبی طبقات را برای جهت  Xنمایش میدهد.

شکل 232

 -7حال با استفاده از اعداد گزارش شده در ستون  ،Driftآنها را با مقدار مجاز  Driftکه برای جهت X
برابر  0.00625و برای جهت  Yبرابر  0.009375میباشد مقایسه میکنیم .همانطور که مشخص است
برای کلیه اعداد گزارش شده در ستون  Driftدر جهت  Xمقدار گزارش شده از مقدار مجاز تعیین شده
کمتر میباشد؛ اما برای راستای  Yدر طبقه  Story2و  Roofتحت بارهای  EPYو  ENYاز مقدار مجاز
بیشتر شده است .برای رفع این مشکل میتوان ابعاد ستونها را افزایش داد تا سختی جانبی در سیستم

صفحه
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قاب خمشی راستای  Yافزایش پیدا کند؛ اما هماطور که گفته شد ،این روش برداشت دریفت مقداری
محافظه کارانه است و میتوان از روش تغییر مکان مراکز جرم طبقات استفاده کرد .برای اینکار مراحل
زیر را به ترتیب انجام میدهیم.
 -2از منوی  Displayدستور  Show Tables...را اجرا میکنیم .همچنین جهت اجرای این دستور
میتوانیم دکمه ترکیبی  ctrl+Tرا از روی کیبورد انتخاب نماییم.
 -1در پنجره جدید ظاهر شده ،مسیر Analysis > Results > Displacements > Diaphragm
 Center of Mass Displacementsرا انتخاب و بر روی گزینه  OKکلیک میکنیم.

شکل 232

صفحه

طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط  ،قاب مهاربند واگرا) ، (EBFسقف کامپوزیت

251
 -9در پنجره جدید ظاهر شده ،به صورت پیش فرض تمامی الگوهای بار و ترکیبات بار گذاری در ستون
 Load Case/Comboوجود دارد که به جهت پرهیز از شلوغ بودن این پنجره ،کافی است که تنها 1
الگوی بار زلزله که در مرحله قبل دارای مشکل بودند را انتخاب نماییم .برای همین کافی است که بر
روی گزینه  Load Case/Comboکلیک راست نماییم و در پنجره باز شده  1الگوی بار زلزله  EPYو
 ENYرا انتخاب مینماییم.

شکل 231

 -4در این پنجره ستونهای  UXو  UYمقادیر تغییر مکان جانبی مطلق سازه در مرکز جرم برای هر بار
جانبی را نمایش میدهد .برای تبدیل این مقادیر به  Driftباید ابتدا در هر طبقه مقدار تغییر مکان
نسبی این طبقه را به دست آوریم .تغییر مکان جانبی نسبی ،تفاضل تغییر مکان مطلق آن طبقه و طبقه
پایینتر آن در همان حالت بار است .مقادیر به دست آمده را بر ارتفاع طبقه تقسیم میکنیم تا مقدار
 Driftدر هر طبقه و هر حالت بار به دست آید .حال میتوانیم این مقادیر را با مقدار مجاز مقایسه
نماییم .این فرآیند با کپی این اطالعات به یک فایل اکسل و استفاده از خواص محاسباتی اکسل به
راحتی قابل انجام است.
به عنوان مثال یک نمونه از تغییر مکان نسبی مرکز جرم طبقه را به صورت کامل برای طبقه آخر ()Roof
در جهت  Yمحاسبه خواهیم کرد:

صفحه
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ارتفاع طبقه آخر برابر  3.5 mمیباشد.

صفحه

جهت  Yو برای الگوی بار :EPY
UY,EPY (Roof)= 0.102192 m
UY,EPY (Story2)= 0.067318 m
h(Roof)=3.5 m
UY ,EPY (Roof ) − UY ,EPY (Story2) 0.102192 − 0.067318
=
= 0.009964
hRoof
3.50
𝐺 ≰ 0.009375 𝑁.

= Drift Y,EPY,Roof

همانطور که مشخص است برای این حالت دقیق نیز دریف طبقه بام و به تبع آن طبقه  Story2جوابگو
نمیباشد .راه کاری که پیشنهاد میشود افزایش ابعاد ستونهای باکس برای باال بردن ظرفیت جابجایی جهت Y
که موازی با سیستم قاب خمشی است میباشد .البته همانطور که از نتایج مشخص است اختالف بین مقادیر
مجاز و مقادیر موجود با همدیگر کم است و میتوان از آن چشم پوشی کرد .اما بهتر است که این مشکل را با
افزایش مقدار ناچیز ابعاد ستونها برطرف کرد.

