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: سرفصلها: 

آموزش گام به گام بارگذاري ثقلی سازه مطابق با مبحث ششم مقررات ملى ساختمانویرایش2931 ،
آموزش گام به گام بارگذاري جانبی سازه مطابق با استاندارد 1022 ویرایش چهارم،

، ETABS2016 آموزش نحوه مدل سازي ساختمان بر اساس پالن معماري در نرم افزار
نرم افزار، آموزش نحوه معرفی مشخصات مصرفی در 

آموزش گام به گام و کامًال تصویري از نحوه معادل سازي مقاطع جهت طراحی به روش حدي نهایی 
هنگام طراحی، بدون هیچگونه اخطار در 

معرفی ترکیب بارهاي طراحی، معرفی بارهاي وارده بر سازه، معرفی بارهاي خیالی به نرم افزار،
نحوه تنظیمات کلی و قبل از طراحی تیرهاي کامپوزیت به صورت کامًال تصویري،

نحوه تنظیمات کلی و قبل از طراحی اسکلت فوالدي به صورت کامًال تصویري، 
طراحی تیرهاي کامپوزیت،

، EBF طراحی تیرها، ستونها و مهاربندهاي

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

موعه نکات مهم و کلیدی و در دل مج باشندیمبه صورت خیلی کلی  اندشدهمطابی که در لیست فوق جانمایی 

 زیادی نهفته است.

این فایل آموزشی در قالب یک پروژه به صورت گام به گام و تصویری تنظیم شده است. سیستم سقف از نوع 

( و در جهت دیگر قاب EBFتیرهای کامپوزیت، سیستم باربری در یک جهت قاب مهاربندی واگرای فوالدی )

 .باشدیمخمشی فوالدی متوسط 

به آموزش گام به گام و کامالً تصویری از نحوه معادل سازی مقاطع  توانمیاین فایل آموزشی  هایتیمزاز 

 اشاره کرد. شودیماستفاده  هاآنو تیرها از  هاستونفوالدی که برای 
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 تحلیل و طرحی ساختمان 5 طبقه فوالدي با سقف کامپوزیت و مهاربندهاي برونمحور

:مشخصات پروژه

ار گیرد را که قرار است مورد تحلیل و طراحی قر ایسازهقبل از انجام هر کاری الزم است که مشخصات کلی 

 :باشندمیبه شرح ذیل  هاگزارشاین . بررسی و تعیین نماییم

2- ساختمان در نظر گرفتهشده در این فصل، یک ساختمان 9 طبقه فوالدي میباشد. ساختمان در تمامی 

وجوه داراي نما میباشد. ساختمان داراي یک طبقه پارکینگ و 1 طبقه اداري است.( پالن معماري) 
 1- محل احداث پروژه، شهر همدان است و خاك منطقه محل احداث پروژه، تیپ III میباشد. پروژه داراي 
کاربري اداري و پارکینگ میباشد، بنابراین مطابق استاندارد 1022 ویرایش چهارم در دسته 

.متوسط قرار خواهد گرفت بااهمیت هایساختمان

در بام و طبقات را جهت انجام  هاسقف. جزئیات این باشدمیکامپوزیت  هایسقفاز نوع سقف سازه  -9

.شودمیائه بارگذاری سازه ار

و نکات مربوط به آن مطابق مبحث ششم مقررات  شودمیاز کاهش سربار زنده در این پروژه استفاده  -4

.شودمیملی ساختمان ارائه 

قاب خمشی با حد  Yدر جهت  (EBFقاب مهاربند فوالدی واگرا ) Xسیستم باربر جانبی در جهت  -5

.باشدمیمتوسط  پذیریشکل
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 در سازه:مشخصات مصالح مصرفی تعیین 

برای آنالیز و طراحی در ابتدای کار تعیین شود،  بایستمییک پارامتر مهمی که  فوالدیبرای طراحی سازه 

که  شودمیاستفاده  ST37از فوالد  هاپروژهدر کلیه  معموالًاستفاده از نوع فوالدی مصرفی در کل پروژه است 

فوالدی  هایسازهبرای  ذکر این نکته ضروری است که .است شدهارائه 2فوالدها در جدول  مشخصات این نوع

جهت  باشدمیدر این پروژه با توجه به اینکه سقف از نوع کامپوزیت . باشدمیمعرفی مصالح بتنی نیز مهم 

خصات کلیه مصالحی که معرفی نماییم. مش افزارنرمالزم است که یک مصالح بتنی نیز به  هاسقفاین  سازیمدل

 :باشدمی 2در مراحل بعدی معرفی نماییم به شرح جدول  افزارنرمبه  بایستمی

 مشخصات مصالح مصرفی -2جدول 

 C25مشخصات بتن رده  ST37مشخصات فوالد 

M 250 Kg/m³جرم واحد حجم، M 785 Kg/m³جرم واحد حجم،

W 2500 Kgf/m³وزن واحد حجم، W 7850 Kgf/m³وزن واحد حجم،

E 2.65xE+9 Kgf/m²مدول االستیسیته، E 2.0xE+10 Kgf/m²یسیته،تمدول االس

0.15 ضریب پواسون 0.3 ضریب پواسون

fc 25xE+5 Kgf/m²مقاومت فشاری، Fy 24xE+6 Kgf/m²تنش تسلیم، 

 37xE+6 Kgf/m² نهایی گسیختگی تنش

. برای این مقدار خواهیم داشتار مدول االستیسیته نیازی به معرفی مقد C25 برای مصالح بتن رده 2در جدول 

 که بدین شرح است: اندکردهرا ارائه  ایرابطه 2931مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 

𝐸𝑐 = (3300√𝑓𝑐 + 6900)(
𝛾𝑐

23
)1.5 
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در رابطٴ  اخیر𝛾𝑐 وزن مخصوص بتن مصرفی در پروژه میباشد که مطابق بند 2-7-29-3 مبحث نهم ویرایش 

Mpa 25اختیار گردد .ا توجه به اینکه مقدار مقاومت بتن برابر  KN/m 325تا  15جدید این مقدار باید بین 

 :مقدار مدول االستیسیته برابر است با باشدیم

𝐸𝑐 = (3300√25 + 6900) (
25

23
)

1.5

= 26517.6 𝑀𝑝𝑎 ≈ 2.65 × 10+9 𝐾𝑔𝑓/𝑚2 

حاسبات مربوط به بارگذاری سازه:انجام م 

:بارهای ثقلی

 اشاره کرد. وزندهبه بارهای مرده  توانمی هاآن ترینمهمکه از  باشندمیبارهای ثقلی خود شامل چند دسته 

 :بار مرده 

ارائه و محاسبات  هاآنکه در ادامه نمونه  شوندمی بندیتقسیمخود به چند گروه  برسازهبارهای مرده وارده 

 .شودمیبوط به آن نیز انجام مر

بار مرده سقف بام:

 :باشدمیجزئیات اجرایی سقف بام همانند شکل زیر 



صفحه  11 
 جزئیات سقف بام -2شکل 

 محاسبات بار مرده طبقه بام -1جدول 

 وزن واحد سطح وزن مخصوص mضخامت  نام بار

15-- ایزوگام

0.02210042 اندود لیسه ای

0.03210063 مالت ماسه سیمان

0.160060 پوکه معدنی

30-- سقف کاذب

0.02160032 وخاکگچاندود 

0.01130013 اندود گچ رویه

Kg/m² 255 جمع کل:

 

 

در محاسبات باال از وزن دال بتنی و همچنین وزن تیرهای فوالدی صرف نظر شده است چراکه به نرم افزار اجازه 

 ها را محاسبه نماید.خواهیم داد که این وزن

دوم تلقی خواهد شد. برای طراحی تیرهای وزن محاسبه شده به ازای هر متر مربع سقف بام از نوع بار مرده گروه 

 کامپوزیت به طور کلی دو دسته بار مرده خواهیم داشت:

باشد که نرم افزار این این نوع بار شامل وزن تیرهای فوالدی و بتن قبل از گیرش می بار مرده گروه اول: -2

در نظر خواهد گرفت. Deadکند و از نوع بارهای مرده با نام وزن را محاسبه می

شوند از نوع بار مرده گروه بارهایی که بعد از سخت شدن دال بتنی به سقف وارد می بار مرده گروه دوم: -1

باشد و باید در نرم و ... می (سقف کاذب)دوم تلقی خواهند شد. این نوع بار شامل بار کفسازی، نازک کاری 

در نظر گرفته شود. SD (Super Dead)افزار از نوع 
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بار مرده سقف طبقات:

 :باشدمیجزئیات اجرایی سقف طبقات همانند شکل زیر 

 طبقات جزئیات سقف -1شکل 

 تمحاسبات بار مرده طبقا -9جدول 

 وزن واحد سطح وزن مخصوص mضخامت  نام بار

0.02210042 سرامیک

0.03210063 مالت ماسه سیمان

0.160060 پوکه معدنی

30-- سقف کاذب

0.02160032 وخاکگچاندود 

130013 0.01 اندود گچ رویه

Kg/m² 240 جمع کل:



نتشار ل است و هر گونه کپی برداری و اگروه تخصصی مهندسی عمران آی سیویتمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به 

آن شرعا حرام و از طریق قانون قابل پیگیری است
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

(نما طرفیکا ب) نما: دارایمحاسبه بار مرده دیوارهای پیرامونی 

در  جهتبدینپوشانده شوند.  شیکنما، حداقل باید در یک وجه با مصالح مناسب و  طرفیکدیوارهای دارای 

. در این پروژه با توجه به اینکه در هر چهار شودمیت معموالً از سنگ تراورتن و یا سنگ گرانیت استفاده لاین حا

باید  صورت اینرامونی این نوع دیوارها کفایت خواهد کرد در غیر طرف سازه دارای نما هستیم، تنها بارگذاری پی

 محاسبه کرد. هاآنبار دیوارهای فاقد نما را بر اساس جزئیات 

 طبقات جزئیات سقف -9شکل 

 محاسبات بار مرده دیوارهای دارای نما -4جدول 

 وزن واحد سطح وزن مخصوص mضخامت  نام بار

0.142100294 با آجر سفال آجرکاری

0.02210042 مالت ماسه سیمان

0.03160048 وخاکگچاندود 

 0.01130013 اندود گچ سفید

0.02250050 سنگ تراورتن

10____ ____ یونولیت

 Kg/m² 457 جمع کل:
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ر نظر در این وجه، الزم است که به نحوی این اثر را د هاپنجرهدر دیوارهای سمت نما، با توجه به وجود  نکته:

. بدین ترتیب که بر اساس یک قضاوت مهندسی کنندمیاستفاده  شدهسادهاز یک فرض  کار اینگرفت. برای 

. بدین گیرندمیبار دیوارها در نظر  عنوانبهسطح بازشو در نظر گرفته و مابقی را  عنوانبهدرصد را  52تا  92بین 

 .شودمیاستفاده  بازشوهادرصد سهم  92ترتیب در این بخش از 

475× (1-0.3) = 332.5 Kg/m² 

. به باشدمیاز دیوارهای دارای نما  مترمربعواضح است، این بار به ازای هر  شدهمحاسبهکه از واحد بار  طورهمان

بار سطحی دیوارها وجود ندارد و این بار را باید به بار خطی  واردکردنامکان  افزارنرماین نکته توجه کنید که در 

از  دیوار را در ارتفاع دیوار ضرب نمود تا وزن متر طول دیوار به دست آید. مترمربعبنابراین باید وزن  ؛تبدیل کرد

 m 3.5روی برش طبقات واضح است بیشترین ارتفاع خالص طبقات مربوط به طبقه همکف بوده و برابر 

که در جهت اطمینان  باشدمیمتر  3.1متر و طبقه اول دارای ارتفاع  3.5طبقه همکف دارای ارتفاع . باشدمی

 .گیریممیطبقه اول نیز همین ارتفاع را در نظر 

332.5 × 3.5 ≈ 1165 Kg/m²= وزن متر طول دیوار خارجی 

:پناهجانمحاسبه بار مرده دیوارهای 

 :باشدمی 4 جزئیات اجرایی سقف طبقات همانند شکل

 پناهجانجزئیات اجرایی دیوارهای  -4عکس 

قرنیز جهت آبچکان        

cm 15آجر مجوف  
cm 2سنگ گرانیت        

cm 2سیمان مالت ماسه    



صفحه  15 
 پناهجانحاسبه بار مرده دیوارهای م -5 جدول

 (Kgf/m²)شدت بار  وزن مخصوص ضخامت نوع مصالح

0.02280056 سنگ گرانیت

0.02210042 مالت ماسه سیمان

0.15850127.5 با آجر مجوف آجرکاری

0.02210042 اندود لیسه ای

 267.5 Kg/m² ∑

بنابراین وزن متر طول  ؛است شدهگرفتهدر نظر  cm 100 ابرطبقات در طرح معماری بر دربرش پناهجانارتفاع 

و نبشی کشی موجود در  قرنیزبر متر طول جهت وزن  Kg 10که  شودمیزیر محاسبه  صورتبه پناهجاندیوار 

 :شودمیدیوار به آن اضافه 

 267.5×1.0 + 10 ≈280 Kg/m پناهجان= وزن متر طول دیوار

 :پلهراهمحاسبه بار مرده 

 پلهراهجزئیات اجرایی  -5عکس 

 بتن با خرده آجر

 سنگ کف پله ) مرمر(

سنگ پیشانی ) تراورتن(

IPE160

 اندود گچ رویه

 اندود گچ و خاک
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 پلهراهمحاسبه بار مرده  -6جدول 

 وزن واحد سطح تعداد وزن مخصوص mضخامت  نوع مصالح

 0.032700181 سنگ مرمر کف پله

0.15x0.02=0.003 24001/0.324 سنگ تراورتن پیشانی

0.022517001/0.3127.5 بتن با خرده آجر

 cos31204.16/0.117501 طاق ضربی

cos3137.33/0.0216001 وخاکگچاندود 

cos3115.16/0.0113001 اندود گچ رویه

IPE160-15.82/ cos3136.86

 526.01 Kg/m²∑

2Kg/m 305SD= USE: 

 

 

 

 

:بار زنده 

. طبق باشدمی 2931موضوع فصل پنجم مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش  برسازهبارهای زنده وارده 

به  توانیدمی بندیتقسیمکه برای آشنایی با این  شوندمی بندیتقسیمدسته  0مبحث ششم، بارهای زنده به 

و باید  اق ضربی محاسبه شده است، وزن طبا توجه به محاسبات انجام شده باید توجه کرد که در بار مرده راه پله

به سازه اضافه نکند.  استفاده کنیم که وزن را مجدداً راه پله در نرم افزار ، از سقفی در هنگام مدل کردن سقف

 چرا ؟

همچنین توجه نمایید که در جهت اطمینان از محاسبه وزن پاگردها صرف نظر شده است و برای وزن پاگردها از 

 ال استفاده خواهیم کرد. این کار باعث باال بردن ضریب اطمینان طراحی خواهد شد.وزن محاسبه شده در با
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است، در  کنندهتقسیمکه مربوط به ضوابط دیوارهای  1-1-5-6مبحث ششم مراجعه نمایید. مطابق بند 

و یا  کنندهتقسیمدیوارهای  ازمال استفاده احت هاآنکه در  هاییساختماناداری و یا سایر  هایساختمان

سربار زنده به سازه اعمال گردد. در ادامه به نحوه محاسبه بار  عنوانبه بایستمیوجود دارد  هاآنجابجایی 

 خواهیم پرداخت. 1-1-5-6مطابق ضوابط بند  (هاپارتیشن) هاتیغهمعادل 

:(هاپارتیشن)محاسبه بار معادل تیغه بندی 

 در کل این دیوارها ضخامت .شودمیهای داخلی استفاده رای جداسازی فضاب هاتیغهرهای داخلی یا از دیوا

ممکن است  برداریبهره. با توجه به اینکه این تیغه بندی در زمان شودمیدر نظر گرفته  15cmمعموالً برابر 

 پذیرتوجیهدر مکان خود امری  هایغهتباشد لذا اعمال بار  متغیر هاآنمختلف مکان  هایزمانثابت نباشد و در 

ابتدا  .کنیممیبار گسترده در تمام سطح سازه استفاده  صورتبهو در محاسبات از بار معادل تیغه بندی  نیست

 :نماییممیداخلی را محاسبه  هایپارتیشناز  مترمربعوزن یک 

 ی داخلیهاغهیتجزئیات  -6 شکل
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 اخلیمحاسبه بار دیوارهای د -7جدول 

 وزن واحد سطح وزن مخصوص mضخامت  نام بار

0.0785059.5 مجوفبا آجر  آجرکاری

0.06160096 وخاکگچاندود 

 0.02130026 اندود گچ سفید

Kg/m² 181.5 جمع کل:

سطح  مترمربعچنانچه وزن هر  2931مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش  1-1-5-6مطابق بند 

گسترده در کف  طوربهبار زنده و  عنوانبهرا  هاآن توانیممیکمتر باشد  /2m200 Kgfنده از دیوارهای جداکن

سطح دیوارهای جداکننده از مقدار فوق بیشتر باشد وزن آن  مترمربعاما چنانچه وزن هر  ؛طبقات پخش نماییم

واضح است که وزن  7ز جدول و در محل واقعی خود اعمال گردد. ا شدهگرفتهبار مرده در نظر  عنوانبهباید 

بار زنده در نظر گرفت.  عنوانبهآن را  توانمیکمتر است و  /2m200 Kgfدیوارهای داخلی از مقدار  مترمربع

 آوریم. دست بهمحاسبه بار معادل باید طول و ارتفاع دیوارهای جداکننده را ابتدا  برای

0جدول 

 مساحت ارتفاع پارتیشن طول پارتیشن طبقه

m3.5 m470 m² 60 همکف

m3.1 m483.5 m² 80 اول

m2.6 m529.4 m² 26 پارکینگ

کیلوگرم بر  100برابر  هاتیغهحداقل مقدار بار معادل  (2931ویرایش )مبحث ششم  5-1-5-6مطابق بند 

باشدمی مترمربع



نتشار ل است و هر گونه کپی برداری و اگروه تخصصی مهندسی عمران آی سیویتمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به 

 آن شرعا حرام و از طریق قانون قابل پیگیری است
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(26 × 2.6 × 181.5)/529.4 = 23.176 ≤ 100 Kg/m² N.G= بار معادل پارکینگ 

 100 Kg/m²= بار معادل پارکینگ 

N.G (60 × 3.5 × 181.5)/470 = 81.095 ≤ 100 Kg/m²= همکف طبقه بار معادل 

 100 Kg/m²= همکف طبقه بار معادل 

N.G (80 ×3.1 × 181.5)/483.5 = 93.096 ≤ 100 Kg/m²= بار معادل طبقه اول 

100 Kg/m²= اول طبقه بار معادل 

بحث ششم مقررات ملی ساختمان:برداشت مقادیر بارهای زنده از م

سازه استفاده  هایکاربریمبحث ششم و با توجه به  2-5-6، با استفاده از جدول برداشت بار زنده طبقاتجهت 

 :باشدمیخواهیم کرد. بار زنده طبقات به شرح زیر 

 m150 Kg/2مقدار حداقل بار زنده گسترده یکنواخت برابر 2-5-6جدول  2-2مطابق ردیف  :طبقه بام

 .باشدمی

Kg/m52 20 مقدار حداقل بار زنده گسترده یکنواخت برابر 2-5-6جدول  2-7مطابق ردیف  :اداری طبقات

 .باشدمی

 300مقدار حداقل بار زنده گسترده یکنواخت برابر 2-5-6جدول  2-22مطابق ردیف  :طبقات پارکینگ

2/mfKg باشدمی. 

 mf500 Kg/2ر حداقل بار زنده گسترده یکنواخت برابرمقدا 2-5-6جدول  9-9مطابق ردیف  :راه پله

.باشدمی

 

 

با توجه به اینکه در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان بار معادل دیوارهای جداکننده را از نوع بار زنده محسوب 

بگیریم. به دلیل اینکه این بار معادل کند ، باید توجه شود که این بار را باید با بارهای زنده طبقات جداگانه در نظر می

درصد در هنگام وقوع زلزله مشارکت داشته باشد. همچنین این نوع بار  100بایست باشد لذا میها باری ثابت میتیغه

باشد. باید این موارد را به نوعی در طراحی سازه در نرم افزار مد نظر داشته باشیم که در ادامه به آن قابل کاهش نمی

 یم پرداخت.خواه
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است. در آخر برای راحتی کار جهت برداشت مقدار  شدهمحاسبهتا این مرحله تمامی بارهای ثقلی وارده با سازه 

را  جدولاین . تهیه و تنظیم کنیم 22-1هر طبقه و هر جزء بهتر است که جدولی به شرح جدول  وزندهبار مرده 

 :کنیممیدر مراحل قبل تنظیم  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

 خالصه بارهای ثقلی -3 جدول

گروه دوم  بار مرده موقعیت

(SD) Kg/m² 

گروه دوم  بار مرده

(SD) Kg/m 

 هاغهیتبار معادل  Kg/m² بار زنده

 (بار زنده)

 - 150 - 255 بام

100 250 - 240 اداریطبقات 

 100 300- [1] پارکینگ

 - 500- 530 پلهراه

 - - 1165 - دیوار جانبی با نما

 - - 280 - پناهجاندیوار 

 افزارنرمو در  باشدمی هاپارکینگهمان بار مرده ناشی از کف سازی در کف  درواقع هاپارکینگمرده این  ر: با[1]

Etabs  افزارنرمرا در  هاآننیازی به اعمال ندارد و باید مقدار SAFE .وارد کرد 

:بار جانبی زلزله

روش  هاآناست. یکی از  شدهارائه دو روش برای آنالیز سازه در برابر بارهای زلزله 1022در استاندارد  طورکلیبه

. استفاده از روش دوم برای کلیه سازه مجاز بوده اما باشدمیاستاتیکی معادل بوده و دیگری روش دینامیکی 

. در ادامه به بررسی این باشدمیدارای شرایط و ضوابط خاص خود  (استاتیکی معادل روش) اولاستفاده از روش 

معادل است یا خیر خواهیم  مجاز به تحلیل استاتیکیپروژه  سی ما در اینرشرایط و اینکه آیا سازه مورد بر
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

شرح جدول زیر  شرایط استفاده از هر یک از دو روش آنالیز نیروی زلزله به 1022. مطابق استاندارد پرداخت

 :باشدمی

 هاسازهمجاز برای تحلیل خطی  یهاروش -22 جدول

استفاده از تحلیل  طبقهسهتا  هایساختمانبرای کلیه  2مشخص است، مطابق ردیف  22که از جدول  طورهمان

 که در ادامه نیز از تحلیل استاتیکی استفاده خواهد شد. باشدمیاستاتیکی معادل مجاز 

ب زلزله محاسبه ضری(C) :جهت معرفی بارهای زلزله استاتیکی 

چنانچه بخواهیم نیروی زلزله را به سازه اعمال نیاز به محاسبه یک ضریب به نام ضریب زلزله و همچنین وزن 

 درنهایتسازه نیروی زلزله حاصل خواهد شد و  مؤثرسازه خواهیم داشت. با ضرب شدن ضریب زلزله و وزن  مؤثر

است در ارتفاع سازه پخش نماییم و  شدهعنوان 1022با روابطی که در استاندارد  توانیمیمنیروی زلزله را 

ه زی ساجهت آنالیز و طراح افزارنرماز  درصدی از نیروی کلی زلزله به هر طبقه خواهد رسید. چنانچه بخواهیم

 صورتبه افزارنرمی نماییم و معرف افزارنرماستفاده کنیم در این مرحله تنها کافی است که ضریب زلزله را به 

 خودکار مقدار کل نیروی زلزله و عملیات پخش آن در طبقات را انجام خواهد داد.

 :شودمیمقدار ضریب زلزله از رابطه زیر محاسبه 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

 :X جهت (C)محاسبه ضریب زلزله 

ذا باید ضریب زلزله را ، لاستمتفاوت  Yو  Xمسئله پروژه که سیستم باربر جانبی در دو جهت  صورتبهبا توجه 

برای محاسبه ضریب زلزله مراحل زیر را به ترتیب انجام  جداگانه محاسبه کرد. صورتبهبرای هر دو جهت 

 :دهیممی

زیاد  ٔ  زلزلهبا خطر نسبی  شهرهایر جزء ، این شههمدانپروژه در شهر  قرارگیریبا توجه به محل  -2

با:برابر است  که در این حالت شتاب مبنای طرح است

A = 0.3 

که درجه اهمیت این سازه از نوع  شودمینتیجه  (+ پارکینگاداری)با توجه به نوع کاربری این سازه  -1

که در این حالت ضریب اهمیت ساختمان برابر است با: استمتوسط  بااهمیت هایساختمان

I = 1.0 

 واگرایی ساده + مهاربندهای سیستم قاب ساختمانبرابر  Xبا توجه به اینکه سیستم باربر جانبی در جهت 

 :برابر است با 1022مقدار ضریب رفتار مطابق با استاندارد  استفوالدی 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

7.0 = uXR 

به شرح زیر عمل خواهیم کرد:جهت محاسبه ضریب بازتاب ساختمان  -9
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

استاندارد  به ضوابط کار اینقبل از اقدام به محاسبه ضریب بازتاب به زمان تناوب سازه نیاز خواهد بود. برای 

 در شکل زیر توجه کنید: 1022

است که باید از رابطه  پرواضح "ب  "سازه، مطابق بند  Xبا توجه به استفاده از سیستم مهاربند واگرا در جهت 

 زیر جهت محاسبه زمان تناوب تجربی سازه استفاده کرد:

𝑇𝑋 ,𝑌 = 0.08𝐻0.75
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

از روابط تحلیلی مناسب  میتوانیماستفاده از روابط تجربی  یجابه، 1022استاندارد در  شدهارائهمطابق تبصره 

با توجه به اینکه در  زمان تناوب تجربی بیشتر شود. 1.25نباید مقدار آن از  درهرصورتاستفاده نماییم ولی 

ن مرحله لذا عمالً در ای ستینآوردن زمان تناوب تحلیلی در دسترس  دست بهبرای  ازیموردنابتدا پارامترهای 

دی کردن طرح استفاده از این تبصره ممکن است در اقتصا .ه زمان تناوب تحلیلی نخواهیم بودقادر به محاسب

برای زمان  شدهعنواناستفاده از حداکثر  میکنیمکه در این مرحله پیشنهاد  یحلراه. نقش خوبی داشته باشد

چنانچه زمان تناوب تحلیلی را  میکنیمرحله فرض در این م درواقعزمان تناوب تجربی است.  1.25تناوب یعنی 

 1.25زمان تناوب تجربی خواهد شد که در این حالت الزم است که  1.25محاسبه کنیم مقدار آن بیشتر از 

این فرض بر این اساس استوار است که در آخر کار حتماً مقدار  .ان تناوب تجربی در نظر گرفته شودبرابر زم

برابر زمان تناوب تجربی  1.25به و با مقدار حداکثر کنترل گردد که مقدار آن کمتر از تناوب تحلیلی را محاس

 :کنیممیرا از طریق رابطه زیر محاسبه  Xمقدار زمان تناوب جهت  تیدرنها .باشد

𝑇𝑋 = 1.25 × 0.08𝐻0.75 

 الذ ستینرصد وزن بام د 25نتیجه گرفت که وزن خرپشته بیشتر از  توانمیمعماری،  هایپالنبا توجه به 

چنانچه وزن  1022. مطابق استاندارد استارتفاعی که باید در نظر گرفت برابر ارتفاع تراز پایه تا روی تراز بام 

یک طبقه مجزا در نظر بگیریم که در این پروژه  عنوانبهدرصد وزن بام باشد، باید آن را  25خرپشته بیشتر از 

. چنانچه به برش طبقات در فایل ضمیمه باشدیمدرصد وزن بام  25تر از وزن آن کم شدهگفتهکه  طورهمان

 .است m 10.6تا تراز بام برابر  ونیفونداسکه ارتفاع سازه از روی تراز  شودیم مالحظهاتوکد مراجعه شود 

𝑇𝑋 = 1.25 × 0.08 × (10.6)0.75 = 0.587 𝑠𝑒𝑐 

زم است چند پارامتر را محاسبه نماییم. با توجه به نوع تیپ قبل از اینکه به محاسبه ضریب بازتاب بپردازیم ال

مقادیر زیر را از  (باشدیمکه خطر نسبی زیاد )و نوع خطر نسبی زلزله محل پروژه  (باشدیم IIIکه تیپ ) ینزم

 :کنیممیبرداشت  1022جدول استاندارد 



صفحه  26 

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

𝑇0 = 0.15                 𝑇𝑠 = 0.7                     𝑆 = 1.75                         𝑆0 = 1.1

 :شودیمضریب بازتاب ساختمان از رابطه زیر محاسبه 

𝐵 = 𝐵1𝑁

تعیین گردد  ستیبایماز یکی از سه حالت زیر  𝐵1ضریب

 ت:نتیجه گرف توانمیبر اساس نوع زمین  آمدهدستبهتناوب  یهازمانو  شدهمحاسبهبا توجه به زمان تناوب 

𝑇0 = 0.15 < 𝑻 = 𝟎. 𝟓𝟖𝟕 < 𝑇𝑆 = 0.7    →  𝐵1 = 𝑆 + 1 = 1.75 + 1 = 2.75

 :شودیمبرای پهنه با خطر لرزه پذیری زیاد و خیلی زیاد از طریق روابط زیر تعیین  (Nضریب اصالح طیف ) 



صفحه  27 

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

 یم نتیجه بگیریم:توانمی شدهنییتعبا توجه به زمان تناوب 

𝑇 = 0.587 < 𝑇𝑆 = 0.7      →   𝑁 = 1.0 

 مقدار ضریب بازتاب ساختمان برابر خواهد بود با: شدهانجامبا توجه به محاسبات 

𝐵 = 2.75 × 1.0 = 2.75 

 را به شرح زیر محاسبه نماییم: Xیم مقدار ضریب زلزله در جهت توانمی تیدرنها

𝐶𝑋 =
𝐴𝐵𝐼

𝑅𝑢 𝑋
=

0.3×2.75×1.0

7
= 0.117

 قدار ضریب زلزله بدین شرح است:حداقل م 1022مطابق استاندارد 

𝐶min = 0.12AI = 0.12 × 0.3 × 1.0 = 0.036

بیشتر بوده و مشکلی  1022در استاندارد  شدهعنواناز مقدار حداقل  شدهمحاسبهواضح است که مقدار 

نخواهیم داشت.  جهتنیازا

 رائه کرده است:رابطه زیر را ا 1022جهت توزیع نیروی برش پایه در ارتفاع ساختمان ، استاندارد 

𝐹𝑖 =
𝑊𝑖ℎ𝑖

𝑘

∑ 𝑊𝑗ℎ𝑗
𝑘𝑛

𝑗=1

𝑉

 :گرددیممحاسبه  بدین شرح (kفوق ضریب توان )  در رابطه

𝐾 = 1.0                                          𝑇 ≤ 0.5     𝑠.

𝐾 = 0.5𝑇 + 0.75          0.5 <   𝑇 < 2.5     𝑠.

𝐾 = 2.0  𝑇 ≥ 2.5     𝑠.
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

 شدهمحاسبه( Bکه با استفاده از آن ضریب بازتاب ساختمان ) بوده برابر زمان تناوب اصلی ساختمان  𝑇 مقدار

 برابر است با  Kلذا مقدار توان   استثانیه   0.583برابر  شدهمحاسبهاست  برای این پروژه مقدار زمان تناوب 

𝐾𝑋 = 0.5 × 0.583 + 0.75 = 1.0415

 را شرح خواهیم داد. افزارنرمدر مرحله معرفی بارهای زلزله به  Kکاربرد مقدار 

 :Y جهت (Cمحاسبه ضریب زلزله ) 

. میدهیمسازه با توجه به استفاده از سیستم قاب خمشی متوسط مراحل را به ترتیب ذیل انجام  Yدر جهت 

 .شودیمخودداری  هاآنو از تکرار مجدد  باشدیم سازه Xدقیقاً همانند جهت  Iو  Aمقدار 

سازه با توجه به استفاده از سیستم قاب خمشی فوالدی متوسط برابر  Yمقدار ضریب رفتار در جهت  .2

است با:

.05=  YuR 

استاندارد  9-9با توجه به استفاده از قاب خمشی باید از رابطه  Yمقدار زمان تناوب سازه در جهت  .1

 15با افزایش  تیدرنهااست که  شدهاستفادهسازه نیز  Xود. این رابطه برای راستای استفاده ش 1022

:باشدیمدرصدی آن مقدار آن به شرح ذیل 

𝑇𝑌 = 𝑇𝑋 = 1.25 × 0.08 × (10.6)0.75 = 0.587 𝑠𝑒𝑐

با . کنیممیمحاسبه  Xترتیب مقادیر ضریب بازتاب و ضریب اصالح بازتاب را همانند جهت  ینهمبه  .9

سازه است، مقدار ضریب بازتاب  Xسازه دقیقاً برابر راستای  Yتوجه به اینکه مقدار زمان تناوب راستای 

.شودیمخواهد شد که از تکرار آن خودداری  Xنیز برابر راستای  Yساختمان در راستای 

𝐶𝑌 =
𝐴𝐵𝐼

𝑅𝑢 𝑌
=

0.3×2.75×1.0

5.0
= 0.165 

همانند جهت  قاًیدقبا توجه به برابر بودن زمان تناوب سازه در هر دو جهت، نیز  (Kمقدار ضریب توان )  .4

X است.

𝐾𝑌 = 𝐾𝑋 = 0.5 × 0.583 + 0.75 = 1.0415



صفحه  29 

 افزارنرمو طراحی سازه فوالدی با  سازیمدلنحوه  گامبهگامآموزش ETABS2016:

پسازاینکه کلیه مراحل محاسبات بارگذاري سازه به اتمام رسید، حال میبایست شروع به مدلسازي سازه در 
نرم افزار.

 یسازمدلشروع به

2- ابتدا نرمافزار ETABS را راه اندازي میکنیم   

 ETABS افزارنرمنمایی از  -7شکل 

. کنیممیانتخاب را  Ctrl+Nرا اجرا نموده و یا کلید میانبر  New Modelدستور  Fileاز منوی  -1

 ؛کلیک نماییم افزارنرم فوقانی نوارابزاراز  یم بر روی آیکون توانمیهمچنین برای اجرای این دستور 

.شودمیظاهر  0پس از اجرای این دستور پنجره شکل  که
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 افزاررمنتنظیمات ابتدایی و کلی  -0 شکل

در زیر آن فعال خواهد شد. در  هانهیگز، یکسری Use Built-in Settings Withبا انتخاب گزینه  -9

در این  موردنظررا در ابتدا تعیین نماییم. واحد  افزارنرمواحد مرجع  ستیبایم Display Unitsگزینه 

انتخاب گردد. Metric MKS. لذا الزم است که گزینه است Kgf,mقسمت واحد متریک یعنی 

و ... را  هاستوناطالعات الزم به مقاطع تیرها و  ستیبایم Steel Section Databaseدر قسمت  -4

قرار  مورداستفاده. معموالً تمامی مقاطعی که در ایران معرفی نماییم افزارنرمفوالدی به  یهاسازهبرای 

. گزینه را انتخاب نماییم Euroمقاطع که  است یکافبوده و در مقابل این گزینه  Euroاز نوع  ردیگیم

Steel Design Code  مبحث دهم مقررات ملی . باشدیمطراحی  نامهنییآمربوط به انتخاب

فوالد آمریکا دارد و باید در این قسمت این گزینه  نامهنییآشباهت زیادی به  2931ساختمان ویرایش 

AISC 360-10 .را انتخاب کنیم

طراحی سازه بتنی را انتخاب نماییم. این  نامهنییآ ستیبایم Concrete Design Codeدر گزینه  -5

 فوالدی کاربردی ندارد و نیازی به تغییر نخواهد داشت. یهاسازهگزینه برای 
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 افزارنرم باقبل از شروع کار  شدهیمعرفتنظیمات  -3 شکل

و  Xط به تعیین گریدهای افقی تا پنجره مربو کنیممیکلیک  OKبا اعمال تنظیمات باال، بر روی دکمه  -6

Y .و همچنین گریدهای ارتفاعی ظاهر شود

و همچنین گرید ارتفاعی، الزم است به نحو  Yو  Xپنجره مربوط به معرفی گریدهای  ظاهرشدهپس از  -7

 AutoCAD افزارنرمدر قالب  شدهمهیضمابتدا به پالن معماری مناسبی این پنجره تکمیل گردد. 

، تعداد گریدها در هاطره یریقرارگو همچنین محل  هاستونا توجه به تعداد محور . بکنیممیمراجعه 

با توجه به اینکه تعداد طبقات  .باشدیمگرید  7برابر  Yگرید و تعداد گریدهای جهت  6برابر  Xجهت 

که در این پروژه خرپشته را نیز  خواهیم داشتو از طرفی قصد  باشدیمطبقه  3این ساختمان برابر 

.استگرید  4=1+3مدل نماییم، تعداد گریدهای ارتفاعی برابر 

با توجه به تعداد گریدهای افقی و ارتفاعی  New Model Quick Templatesدر پنجره  -0

آوردن ارتفاع  دست به. همچنین برای کنیممیتنظیم  22، این پنجره را همانند شکل آمدهدستبه

برای محاسبه ارتفاع طبقات توجه نمایید که ارتفاع را باید  .استفاده خواهیم کردطبقات از برش طبقات 

 کف به کف در نظر بگیرید.
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و طبقات Yو  Xگریدهای جهت معرفی تعداد  -22شکل 

 Customبرابر نیستند لذا باید بر روی  باهم Yو  Xبا توجه به اینکه فاصله بین خطوط در جهت  -3

Grid Spacing  کلیک کرده و گزینهEdit Grid Data… را انتخاب کرده تا پنجره مطابق شکل 

.ظاهر گردد 22

 Display Grid Data asگزینه  Rectangular Gridsدر این پنجره ابتدا در قسمت  -22

Spacing  را فعال کرده تا فاصله از حالت تجمعی بین خطوط به حالت اندازه دهانه به دهانه فعال

گردد.

 ستونرا باید با مشاهده پالن  باشدمی Yو  Xدر جهت  هادهانهسایر تنظیمات که شامل فاصله بین  -22

.کنیممیکلیک  OKتنظیم کنیم و سپس بر روی دکمه  22همانند شکل  هااندازهو استخراج  گذاری
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Yو  Xبین گریدهای جهت معرفی فواصل  -22 شکل

هر مجدداً ظا New Model Quick Templatesتا پنجره  کنیممیکلیک  OKبر روی دکمه  -21

را فعال کرده و بر روی  Custom Story Dataبرای تنظیم خطوط شبکه در ارتفاع گزینه  گردد.

 تا پنجره شکل زیر ظاهر شود. کنیممیکلیک  Edit Story Dataگزینه 

 ویرایش ارتفاع طبقاتانتخاب گزینه  -21شکل 



صفحه  34 
 در معرفی کنیم. افزارنرمو به دلخواه انتخاب کنیم  صورتبهیم نام طبقات را توانمی Storyقسمت در  -29

. کنیممیوارد  شدهضمیمهارتفاع هر طبقه را مطابق با برش طبقات در پالن معماری  Heightقسمت 

از تراز  ترپایین بندانیخبه خاطر مسائل عمق  باید تراز روی پی را BASEقسمت توجه نمایید که در 

را  BASEمقدار تراز  Elevationمربوط به  در ستون بایستمیبرای همین . در نظر بگیریم مبنا

.در نظر بگیریم (وارد کرد افزارنرمبه  را 0.3m-باید عدد  درواقع) پایین cm 30 اندازهبه

در مقابل  Similar Toو در قسمت  کنیممی Yesرا  Story2 طبقه Master Storyدر قسمت  -24

 OKبر روی گزینه  تیدرنها. کنیممیانتخاب  29را همانند شکل  Story2 مبناطبقه  Story1طبقه 

 .کنیممیکلیک 

افزارنرممعرفی مشخصات طبقات به  -29شکل 

 Newتا پنجره کلیک کرده  OK گزینه مشخصات مربوط به هر طبقه بر رویبعد از تنظیم کردن  -25

Model Quick Templates  گزینه بر روی در این پنجرهو مجدداً ظاهر گردد OK  کلیک

 (24همانند شکل .)بازگردیم ETABS افزارنرمبه محیط تا  کنیممی
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 (افزارنرمبه  شدهیمعرفنمایش گریدهای ) افزارنرممحیط  -24شکل 

را  (Model Explorer)شلوغ نباشد بهتر است که در ابتدا پنجره کاوشگر  افزارنرمبه جهت اینکه محیط 

 کلیک نماییم. (این پنجره ) Closeکافی است که بر روی  کار اینکنیم. برای  غیرفعال

. در ابتدا یک واحد متریک را به باشدمی افزارنرماولین اقدامی که الزم است انجام دهیم، اصالح واحد مرجع 

روی  کاربر اینمعرفی خواهیم کرد. برای  افزارنرماست و در این مرحله نوع خاص واحد را به  شدهمعرفی افزارنرم

گزینه  شودمیکه نمایش داده  هاییگزینه. در لیست کنیممیکلیک  افزارنرمپایین  نوارابزاراز  آیکون 

Consistent Units  در مقابل گزینه ظاهرشده. در پنجره جدید کنیممیرا انتخاب ،Length Unit  واحد

 OKمه را انتخاب کرده و بر روی دک Kgfگزینه  Force Unit. در مقابل گزینه کنیممیرا انتخاب  (m)متر 

 .کنیممیکلیک 

 25شکل 



صفحه  36 
یم توانمی. برای این کار همچنین کنیممیرا انتخاب  ...Saveگزینه  Fileاین فایل از منوی  سازیذخیرهجهت 

 بانامفوقانی این دستور را اجرا کرد. سپس فایل را  نوارابزاراز  و یا انتخاب آیکون  ctrl+sبا انتخاب میانبر 

 .نماییم ذخیره موردنظر محلدلخواه در 

:معرفی مشخصات سازه 

  برای مورداستفاده مقاطعمشخصات ، فوالدهای مصرفیمشخصات نوع  در این قسمت مشخصات پروژه شامل

 صورتبهزیر  در .شوندمیو ... معرفی  سقف طبقاتمقاطع مشخصات ، و مهاربندها هاستون و ،تیرها

 .خواهیم پردازیم افزارنرمبه  شدهگفتهبه تعریف مشخصات  مرحلهبهمرحله

افزارنرمبه  مشخصات مصالح معرفی: 

لذا الزم است که مشخصات مصالح فوالدی را به  استبا توجه به اینکه اسکلت اصلی سازه در این پروژه فوالدی 

و  باشدمیبه نحو مناسب معرفی کنیم. همچنین با توجه به اینکه سقف این سازه از نوع کامپوزیت  افزارنرم

معرفی  افزارنرمو طراحی شوند الزم است که مشخصات مصالح بتنی را نیز به  سازیمدل هاسقفاین  بایستمی

در این قسمت به معرفی مصالحی تحت  بایستمیدر ادامه است  شدهارائه 2این مشخصات در جدول . کنیم

 معرفی کنیم: افزارنرمو شرایط زیر به  هانام

(ST37r: بانام، )1.20yR= معرفی مصالح فوالدی با ضریب -2

 (pST37: بانام، )yR.1=15معرفی مصالح فوالدی با ضریب  -1

(C25: بانام)، C25 باردهمشخصات مصالح بتنی  -9

(C0: بانام)، مشخصات مصالح بتنی با وزن مخصوص صفر -4

که مفهوم آن عبارت است از نسبت تنش تسلیم مورد  yR، ضریبی تحت عنوان 2931در مبحث دهم ویرایش 

است که  شدهگرفته. این ضریب برای سه حالت مختلف در نظر باشدمی شدهتعییننتظار به حداقل تنش تسلیم ا

 است. شدهارائه 22در جدول 



صفحه  37 
 برای انواع تولیدات فوالدهای مصرفی yRمقادیر  -22 جدول

. یکی از باشدمی yR الزم است دو نوع مصالح فوالدی معرفی شود همین ضریب افزارنرمدلیل اینکه باید در 

 .باشدمیتقویتی  هایورقنورد شده و دیگری برای  هایپروفیلمصالح برای 

وزن قسمت  پلهراهکه در محاسبه بارگذاری  است این هاکفهمچنین دلیل معرفی دو نوع مصالح بتنی برای 

برای ن استفاده کنیم. وز از مصالح دارای سازیمدلطاق ضربی در محاسبات آورده شده است و نباید در هنگام 

 :دهیممیموارد زیر را به ترتیب انجام  شدهعنوانمعرفی مصالح 

.کنیممیکلیک  را اجرا نموده و یا آیکون  ...Material Propertiesدستور  Defineاز منوی  -2

سپس بر روی گزینه  کنیممیرا انتخاب  A992Fy50ابتدا گزینه  (ST37r)فوالدی برای معرفی مقاطع  -1

Modify/Show Material...  نماییممیکلیک. 

ویرایش و تغییر  ST37rبه  Material Nameنام مصالح را در قسمت  ظاهرشدهدر پنجره جدید  -9

.دهیممی

را فعال  Specify Weight Densityابتدا گزینه  Material Weight and Massدر قسمت  -4

.کنیممیوارد  3m/fKg 7850را برابر  فوالدو مقدار وزن مخصوص  کنیممی

.کنیممیوارد  2.0xE+10 Kgf/m²برابر  2مطابق جدول  را فوالدمقدار مدول االستیسیته  -5

باشد. 0.3عدد  کنیممیکنترل  Poisson's Ratio, U را در قسمت فوالد ضریب پواسون -6

 Modify/Show Material Propertyبر روی دکمه  Design Property Dataدر قسمت  -7

Design Data  کنیممیمقادیر زیر را وارد  ظاهرشده. در پنجره جدید کنیممیکلیک:

𝐹𝑦 = 24𝐸 + 6 Kgf/m2 

𝐹𝑢 = 37𝐸 + 6 Kgf/m2 



صفحه  38 
𝐹𝑦𝑒 = 𝑅𝑦𝐹𝑦 = 1.2 × 24𝐸 + 6 = 28.8𝐸 + 6 Kgf/m2 

𝐹𝑢𝑒 = 𝑅𝑦𝐹𝑢 = 1.2 × 37𝐸 + 6 = 44.4𝐸 + 6 Kgf/m2 



صفحه  39 

ST37rollerدی فوال معرفی مصالح -26شکل 

معرفی شود. افزارنرمبه  ST37r بانامفوالدی تا مصالح  کنیممیکلیک  OKبر روی دکمه  -0

 Add copyبر روی دکمه  ST37pفوالدی برای معرفی مشخصات  Define Materialsدر پنجره  -3

of Material...  کنیممیکلیک.

ویرایش و تغییر  ST37pبه  Material Nameنام مصالح را در قسمت  ظاهرشدهدر پنجره جدید  -22

.دهیممی

را فعال  Specify Weight Densityابتدا گزینه  Material Weight and Massدر قسمت  -22

.کنیممیوارد  mfKg 7850/3را برابر  فوالدو مقدار وزن مخصوص  کنیممی

.کنیممیوارد  2.0xE+10 Kgf/m²را برابر  فوالدیسیته تمقدار مدول االس -21

باشد. 0.3عدد  کنیممیکنترل  Poisson's Ratio, U ن فوالد را در قسمتضریب پواسو -29

 Modify/Show Material Propertyبر روی دکمه  Design Property Dataدر قسمت   -24

Design Data  کنیممیمقادیر زیر را وارد  ظاهرشدهو در پنجره جدید  کنیممیکلیک:

𝐹𝑦 = 24𝐸 + 6 Kgf/m2 



صفحه  40 
𝐹𝑢 = 37𝐸 + 6 Kgf/m2 

𝐹𝑦𝑒 = 𝑅𝑦𝐹𝑦 = 1.15 × 24𝐸 + 6 = 27.6𝐸 + 6 Kgf/m2 

𝐹𝑢𝑒 = 𝑅𝑦𝐹𝑢 = 1.15 × 37𝐸 + 6 = 42.55𝐸 + 6 Kgf/m2 

معرفی شود. افزارنرمبه  C25تا مصالح بتن با مقاومت مشخصه  کنیممیکلیک  OKبر روی دکمه  -25



صفحه  41 

 ST37plateفوالدی معرفی مصالح  -27 شکل

را  4000Psiگزینه  Define Materialsابتدا در پنجره  C25 ٔ  باردهای معرفی مقاطع بتنی بر -26

 .نماییممیکلیک  ...Modify/Show Materialسپس بر روی گزینه  کنیممیانتخاب 

ویرایش و تغییر  C25به  Material Nameنام مصالح را در قسمت  ظاهرشدهدر پنجره جدید  -27

.دهیممی

.کنیممیوارد  mf2500 Kg/3بتن را برابر مقدار وزن مخصوص  -20

23- مقدار مدول االستیسیته بتن را برابر 2.65E+9 Kgf/m² وارد میکنیم.

12- ضریب پواسون بتن را در قسمت Poisson's Ratio, U عدد 0.15 وارد میکنیم.

Modify/Show Material Property بر روي دکمه Design Property Data 12- در قسمت

Design Data 25و مقدار مقاومت مشخصه بتن را برابر  کنیممییک کل Kgf/m5E+2  کنیممیوارد.



صفحه  42 

0.15



صفحه  43 

C25 ٔ  باردهمعرفی مصالح بتن  -20 شکل

معرفی شود. افزارنرمبه  C25تا مصالح بتن با مقاومت مشخصه  کنیممیکلیک  OKبر روی دکمه  -11

 Add Copyر روی دکمه ب C0 ٔ  باردهبرای معرفی مشخصات بتن  Define Materialsدر پنجره  -19

of Material...  کنیممیکلیک.

ویرایش و تغییر  C0به  Material Nameنام مصالح را در قسمت  ظاهرشدهدر پنجره جدید  -14

.دهیممی

را فعال  Specify Weight Densityابتدا گزینه  Material Weight and Massدر قسمت  -15

.کنیممیوارد  (صفر)mfKg 0/3و مقدار وزن مخصوص بتن را برابر  کنیممی

.کنیممیمعرفی  C25دیگر مشخصات را همانند مصالح  -16

بازگردیم. Define Materialتا به صفحه  کنیممیکلیک  OKسپس بر روی دکمه  -17



صفحه  44 

 معرفی مصالح بتن با وزن مخصوص صفر -23 شکل

تا  یمکنمیکلیک  OKبر روی دکمه  Define Materialsدر پنجره پس از پایان مراحل باال  -99

تهیه  Saveمعرفی شوند سپس از فایل یک  افزارنرمدر این پروژه به  مورداستفادهمشخصات مصالح 

.کنیممی

0.15



صفحه  45 

 مختلف هایالمانبرای طراحی  موردنیازمعرفی مقاطع:

 .پردازیممی (و بادبندها هاستونتیرها، )اطع موضوعات خطی مق معرفیدر این مرحله به 

 افزارنرمبه خطی  هایالمانی برا موردنیازمعرفی مقاطع:

ت مقاطع نیز موجود است به نحوی به لیس افزارنرمنورد شده که در  هایپروفیلابتدا الزم است که  کار اینبرای 

 فراخوان نماییم. در ادامه الزم است که مراحل زیر را به ترتیب انجام دهیم:

یا بر  و کنیممیرا اجرا  ...Section Properties>Frame Sectionsدستور  Defineاز منوی  -2

.کنیممیکلیک  افزارنرم فوقانی نوارابزاراز روی آیکون 

و با توجه  وجود دارد فرضپیشیکسری مقاطع  Propertiesو در لیست  ظاهرشدهجدید  جرهنپدر  -1

 کاری ابتدا همین در که بهتر است کاربردی برای ما نخواهند داشت لذا گونههیچبه اینکه این مقاطع 

 ...Delete Multiple Propertiesیم بر روی گزینه توانمی کار اینبرای را حذف کنیم.  هاآن

بر  درنهایترا انتخاب و  شدهدادهنمایش  هایلیستکلیه  ظاهرشده. در پنجره جدید کنیممیکلیک 

 OK. سپس بر روی دکمه کنیممیرا انتخاب  Delete Selected Frame Sectionsروی گزینه 

.بازگردیم Frame Propertiesتا مجدداً به پنجره  کنیممیکلیک 

. در کنیممیکلیک  ...Import New Propertiesبر روی گزینه  موردنظر هایپروفیلجهت معرفی  -9

.کنیممیکلیک  12همانند شکل  بر روی آیکون زیر Steelدر قسمت  ظاهرشدهجدید  ٔ  پنجره



صفحه  46 

 12 شکل

به دلیل را  Euroگزینه  Name of XML Property Fileمقابل  در ظاهرشدهدر پنجره جدید  -4

.کنیممیبا مقاطع ایرانی انتخاب  هاآن شباهت

. با توجه به نکات کنیممیرا انتخاب  ST37rگزینه  Default Material for Sectionدر قسمت  -5

این مشخصات  با ST37rو مصالح فوالدی  است 1.2yR=نورد شده ضریب  هایپروفیلبرای  شدهگفته

معرفی گردیده است. افزارنرمبه 

با توجه به اینکه در این مرحله  Section Shape Typeخاص در مقابل  طوربهو  Filterدر قسمت  -6

.کنیممیرا انتخاب  Steel I/Wide Flangeشکل را خواهیم داشت گزینه  Iقصد معرفی مقاطع 

را انتخاب  IPE270تا  IPE140قاطع م Select Section Properties To Importدر لیست  -7

کامپیوتر گرفته و سپس مقاطع  کلیدصفحهرا از روی  ctrlیم دکمه توانمی کار این. برای کنیممی

.کنیممیرا انتخاب  موردنظر

.کنیممیپایین صفحه کلیک  OKبر روی گزینه  درنهایت -0



صفحه  47 

 12 شکل

.دهیممیرا مجدداً انجام  5تا  9برای معرفی مقاطع ناودانی نورد شده مراحل بند  -3

با توجه به اینکه در این  Section Shape Typeخاص در مقابل  طوربهو  Filterدر قسمت  -22

.کنیممیرا انتخاب  Steel Channelرا خواهیم داشت گزینه  ناودانیمرحله قصد معرفی مقاطع 



صفحه  48 
را  UPN240تا  UPN80مقاطع  Select Section Properties To Importدر لیست  -22

 .کنیممیانتخاب 

 11 شکل

.کنیممیپایین صفحه کلیک  OKبر روی گزینه  درنهایت -21



صفحه  49 

 برای تیرهای اصلی: موردنیازمعرفی مقاطع 

معرفی  افزارنرمعالوه بر مقاطع نورد شده در مرحله قبل، الزم است که یکسری مقاطع تیرورق نیز برای تیرها به 

 .اندشدهدادهایش نم 19در شکل  هاتیرورقشود. ابعاد این 

 19 شکل

 :میدهیممراحل زیر را به ترتیب انجام  یهالیپروفو  هارورقیتجهت معرفی مقاطع 

یا بر  و کنیممیرا اجرا  ...Section Properties>Frame Sectionsدستور  Defineاز منوی  -2

.کنیممیکلیک  افزارنرم فوقانی نوارابزاراز روی آیکون 

تا  کنیممیکلیک  ...Add New Propertyبر روی گزینه  Frame Propertiesدر پنجره  -2

ظاهر گردد. 14پنجره جدیدی همانند شکل 

 Steelگزینه  Section Shapeو در مقابل  Shape Typeدر قسمت  ظاهرشدهدر پنجره جدید  -1

I/Wide Flange  بر روی دکمه  تیدرنهاو  کنیممیرا انتخابOK  این روش  یجابه. کنیممیکلیک

 کلیک کنیم. Iتنها بر روی گزینه  Steelیم در قسمت توانمی

4B
3B2B1B

روش درست نامگذارى مقاطع تیر ورق:
PG-W200X8-F150X10



صفحه  50 

 14 شکل

ظاهر  Frame Section Property Dataپس از طی کردن مراحل فوق پنجره جدید تحت عنوان  -9

ویرایش  B1برابر  Property Name. در این پنجره ابتدا نام مقطع را در مقابل گزینه گرددیم

.کنیممی

 شوندیماز اتصال چند ورق تشکیل  هارورقیت ازآنجاکهو  استاینکه این مقطع از نوع تیرورق با توجه به  -4

در مقابل  کار نیااختصاص داده شود. لذا برای  هاآنبه  1.15yR=الزم است که مشخصات فوالدی به 

.کنیممیرا انتخاب  ST37pمصالح  Materialگزینه 

ابعاد این مقطع را مطابق با  ستیبایم Section Dimensionsدر پایین این پنجره و در قسمت  -5

 .کنیممیکلیک  OKروی دکمه  کاربرمعرفی نماییم. پس از پایان  15شکل 



صفحه  51 

15 شکل

 16در شکل  .کنیممیمعرفی  افزارنرمرا نیز دقیقاً به همین ترتیب به  4Bو  3Bو  2B دیگر مقطع سه -6

است. شدهدادهنمایش  4Bنحوه معرفی مقطع 



صفحه  52 

16 کلش

مقاطع را در یک  ستیبایمبرای تیرهای اصلی تهیه گردید، حال  ازیموردنکلیه مقاطع  نکهیازاپس -7

بر روی گزینه  Frame Propertiesدر پنجره  کار نیا. برای معرفی کنیم افزارنرمخودکار به  لیست

Add New Property...  ظاهر شود.تا پنجره جدیدی  کنیممیکلیک

 Autoگزینه  Section Shapeو در مقابل  Shape Typeدر قسمت  اهرشدهظدر پنجره جدید  -0

Select  بر روی دکمه  تیدرنهاو  کنیممیرا انتخابOK  همچنین  .کنیممیکلیک در پایین پنجره

کلیک کنیم. بر روی آیکون  Specialیم در پنجره فوق و در قسمت توانمی کار نیا یجابه



صفحه  53 
در قسمت  Frame Section Property Dataعنوان تحت  ظاهرشدهدر پنجره جدید  -3

Property Name  نام لیست طراحی راBEAM  در مقابل کنیممیویرایش .Auto Select 

Design Type  که گزینه  کنیممیکنترلSteel باشد. شدهانتخاب

برای تیرهای اصلی  ازیموردنکلیه مقاطع  Choose Sections in Auto Select Listدر قسمت  -22

.کنیممیکلیک  انتخاب کرده و بر روی گزینه  17همانند شکل  ار

 معرفی گردد. افزارنرمتا لیست مقاطع تیرهای اصلی به  کنیممیکلیک  OKبر روی دکمه  تیدرنها -22



صفحه  54 

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

17 شکل

بازگردیم.  افزارنرمتا به محیط  کنیممیکلیک  OKبر روی گزینه  Frame Propertiesدر پنجره  -21

تا این مرحله  کار نیاکه با  کنیممیکلیک  افزارنرمفوقانی  نوارابزاراز  ن روی آیکوسپس با کلیک بر 

 .میریگیم Save افزارنرماز کار از 

 هاستونبرای  موردنیازمعرفی مقاطع: 

 بلکه از مقاطع مرکب استفاده خواهند کرد. با توجه به اینکه شودنمیمعموالً از مقاطع تک استفاده  هاستونبرای 

است و مطابق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان،  شدهاستفاده جهتیکدر این پروژه از سیستم قاب خمشی در 

متصل شوند،  IPEاز چند نیمرخ  شدهساختهمرکب  هایستونتیرهای موازی با سیستم قاب خمشی باید به بال 

ده شود. اگرچه در این حالت منعی برای باکس استفا هایستونتنها از  هاسازهاز  گونهاینلذا بهتر است که در 

نیز  IPEوجود ندارد. در این پروژه به جهت آشنایی بیشتر از مقاطع دوبل  IPEدوبل  هایستوناستفاده از 

 استفاده خواهد شد.

 :دهیممیمراحل زیر را به ترتیب انجام  ETABS افزارنرمجهت معرفی مقاطع فوق در 

یا بر  و کنیممیرا اجرا  ...Section Properties>Frame Sectionsدستور  Defineاز منوی  -2

.کنیممیکلیک  افزارنرم فوقانی نوارابزاراز روی آیکون 

برای مقطع  موردنظربا توجه به پروفیل  کنیممیاولین اقدامی که  Frame Propertiesدر پنجره  -1

 Copy toروی گزینه و سپس بر  کنیممیانتخاب  Propertiesستون، مقطع تک آن را در لیست 

SD Section  دوبل . در این قسمت با توجه به اینکه قصد مدل کردن مقطعکنیممیکلیک 

2IPE180  را خواهیم داشت لذا الزم است که مقطعIPE180  بر روی گزینه  تیدرنهارا انتخاب و

Copy to SD Section  را نگاه کنید. 10شکل . کنیممیکلیک 



صفحه  55 

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

 10 شکل

 Section Designer Sectionپنجره جدیدی تحت عنوان  شدهگفتهمراحل پس از طی کردن  -9

Property Data در مقابل ظاهر خواهد شد .Property Name  2نام مقطع راIPE180  معرفی

.کنیممی

.کنیممیرا انتخاب  ST37rمصالح فوالدی  Base Materialدر مقابل گزینه  -4

 Sectionبر روی گزینه  درنهایتمناسب بوده و  ضفرپیش صورتبهدر این حالت  هاگزینهدیگر  -5

Designer ...  افزارنرمتا وارد  کنیممیکلیک SD  افزار نرمدلکه در ETABS .است شویم



صفحه  56 

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

 13 شکل

مواجه  Section Designer، با پنجره جدیدی تحت عنوان شدهگفتهپس از طی کردن مراحل  -6

است.  شدهدادهخودکار در مرکز مختصات قرار  صورتبه IPE180خواهیم بود که در این پنجره مقطع 

نماییم. سازیمعادلخود را در این قسمت  موردنظرمقطع  هاتکنیکبا یکسری  بایستمیحال 

 شدهدادهو مختصات نمایش  دهیممیقرار  92همانند شکل  هابالابتدا ماوس را بر روی گوشه یکی از  -7

(.X=-0.0455در شکل ). کنیممیدر شکل را برداشت 



صفحه  57 

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

92 شکل

مشخصات هندسی مقطع در  ظاهرشده. در پنجره جدید کنیممیمقطع مدل شده کلیک راست  بر روی -0

 0.0455m-که برابر  Xبرای  شدهبرداشتحال مقدار عدد . است شدهارائه Geometryقسمت 

بر روی  درنهایت. وارد کنیم X Center (cm)و در مقابل گزینه  Locationدر قسمت  را باشدمی

 Y. توجه کنید در این حالت نیازی به جابجایی مقطع در راستای محور کنیممیکلیک  OKدکمه 

 .نیست



صفحه  58 

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

 92 شکل

جابجا خواهد شد. صورتبدین افزارنرمدر  IPE180مقطع  درنهایت -3



صفحه  59 

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

 91 شکل

به حالت و آن را  کنیممیحال برای قرار دادن پروفیل جدید، بر روی پروفیل موجود در صفحه کلیک  -22

.آوریمدرمیانتخاب 

.کنیممیرا انتخاب  Replicateگزینه آخر یعنی  Editاز منوی  -22

درجه را در گزینه  180و تنها زاویه  کنیممیرا انتخاب  Radialتب  ظاهرشدهدر پنجره جدید  -21

Angle  ویرایش و بر روی دکمهOK  کنیممیکلیک  99همانند شکل. 

براى کپى مقطع دوم  بھ جای تب Radialمى توانیم از تب Mirror حول محور Y استفاده کنیم.



صفحه  60 

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

99شکل 

.گیردمیر کنار پروفیل قبلی قرار د 94مانند شکل پروفیل جدید ه درنهایت -29



صفحه  61 

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

94شکل 

 Check Section forگزینه  Editدر آخر به جهت کنترل مدل شدن صحیح مقطع، از منوی  -24

Overlaps  سازیمدلپیغامی مبنی بر عدم وجود اورلب ظاهر شود،  کهدرصورتیو  کنیممیرا انتخاب 

که  ترتیباینبهبسیار کوچک بین مقاطع ایجاد کنیم.  اصلهفیکصحیح است در غیر این صورت باید 

معرفی کرده بودیم در این قسمت این مختصات را  افزارنرمبه  0.0455برابر  قبالًرا که  Xمختصات  مثالً

.آوردمیاز بروز خطا جلوگیری به عمل  01وارد کنی که عدد  0.045501برابر 



صفحه  62 

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

95شکل 

 Section Designer Section Propertyتا به پنجره  کنیممی کلیک OKبر روی دکمه  درنهایت -25

Data و در این پنجره نیز بر روی گزینه  بازگردیمOK  افزارنرمتا مقطع جدید به  کنیممیکلیک 

معرفی شود.

مقطعی که در  Frame Propertiesدر پنجره  96همانند شکل  2IPE180Fبرای معرفی مقطع  -26

 Addو سپس بر روی گزینه  کنیممیانتخاب  Propertiesرا در لیست است  شدهمعرفیمرحله قبلی 

Copy of Property...  کنیممیکلیک.

در ورژن هاى 2013 به بعد گاها محاسبات صفحه SD دچار خطا مى باشد . لذا جهت اطمینان مى توانید از صفحه 
SD ورژن 9 ایتبس استفاده کنید 



صفحه  63 

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

 96شکل 

ظاهر خواهد شد.  Section Designer Section Property Dataپنجره جدیدی تحت عنوان  -27

ع دوبل این مقطع همان مقط .کنیممیمعرفی  2IPE180Fنام مقطع را  Property Nameدر مقابل 

2IPE180  است. شدهاستفادهاز ورق تقویتی  هاآنو تنها بر روی بال

.کنیممیرا انتخاب  ST37rمصالح فوالدی  Base Materialدر مقابل گزینه  -20

 Sectionبر روی گزینه  درنهایتمناسب بوده و  فرضپیش صورتبهدر این حالت  هاگزینهدیگر  -23

Designer ...  افزاررمنتا وارد  کنیممیکلیک SD  افزار نرمدلکه در ETABS .است شویم



صفحه  64 

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

97شکل 

 Steel > Plateگزینه  Drawتقویتی از منوی  هایورق سازیمدلجهت  ظاهرشدهدر پنجره جدید  -12

مقطع  یککه بدین ترتیب  کنیممیباالی مقطع دوبل مدل شده کلیک در سپس  کنیممیرا انتخاب 

به  .کنیممیرا برداشت  Yمختصات  بار اینهمانند روش قبلی  شد ورق در باالی مقطع ترسیم خواهد

دقت کنید. 90شکل 



صفحه  65 

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

90شکل 

نمایش  93همانند شکل  ایپنجره کار اینکه با  کنیممیکلیک راست  شدهترسیم سپس بر روی ورق -12

.شودمیداده 

.کنیممیرا انتخاب  ST37pگزینه  Materialدر قسمت  -11

 X. مقدار گیریممیدر نظر  cm 16برابر  را هایورقو عرض  cm 1.0برابر ضخامت ورق تقویتی روی بال را 

Center مقدار کنیمبرابر صفر ویرایش  باید را .Y Center 0.09 را نیز مقدار +
0.01

2
= 0.095 𝑚  وارد

و  کنیممیویرایش  93مقدار عرض و ضخامت ورق را همانند شکل  Geometryسپس در قسمت  .کنیممی



صفحه  66 

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

 کنیممیکلیک  OKر روی دکمه ب درنهایت

93شکل 

ابتدا ورق  جهتبدین. کنیممیبرای قرار دادن همین ورق با همین ابعاد از خاصیت کپی کردن استفاده  -19

.کنیممیتقویت باالیی مقطع را انتخاب 

.کنیممیرا انتخاب  Replicateگزینه آخر یعنی  Editاز منوی  -14

درجه را در گزینه  180و تنها زاویه  کنیممیانتخاب  را Radialتب  ظاهرشدهدر پنجره جدید  -15

Angle  ویرایش و بر روی دکمهOK  کنیممیکلیک  42همانند شکل. 

 Check Section forگزینه  Editتقویتی از منوی  هایورقو  هاپروفیلجهت کنترل عدم همپوشانی  -16

Overlaps  عنی عدم همپوشانی گزارش شود اخطاری همانند زیر به م بایستمیکه  کنیممیرا انتخاب

محل  بایستمیو  شدهمحاسبه اشتباهبه افزارنرمدر غیر این صورت مشخصات هندسی مقطع توسط 

اصالح  در مرحله قبل شدهگفتههمانند نکته  مشخص خواهد کرد را افزارنرمهمپوشانی مقطع را که 

نماییم.



صفحه  67 

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

پایین صفحه پنجره  OKبر روی دکمه  یمتوانمیکه  است 42شکل کلی همانند شکل  درنهایت -17

Section Designer .کلیک کنیم 

 42شکل 



صفحه  68 

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

 42شکل 

معرفی گردد. افزارنرمتا این مقطع نیز به  کنیممیرا انتخاب  OKسپس در پنجره بعدی نیز گزینه   -10

مقاطع بعدی  هایشکل. در کنیممی افزارنرمبه همین ترتیب به  دقیقاًرا  IPE180دیگر مقاطع دوبل  -13

.شودمینهایی برای ستون دوبل با ورق تقویتی نمایش داده 



صفحه  69 

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

 2IPE180FWمقطع  - 41شکل 

PL140*8mm



صفحه  70 

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

 2IPE180FWWمقطع  - 49شکل 

خود( حال باید مقاطع باکس را نیز به  موردنظر)مقاطع  افزارنرمبه  IPEپس از معرفی مقاطع دوبل  -92

 Add New گزینه رویبر  Frame Sectionنجره در پ کار اینمعرفی کرد. برای  افزارنرمطریقی به 

Property...  در قسمت  ظاهرشده. در پنجره جدید کنیممیکلیکSteel  بر روی آیکون

را  موردنظرنام مقطع باکس  Property Nameدر قسمت  ظاهرشدهدر پنجره جدید  .کنیممیکلیک 

معرفی کنیم در این  افزارنرمرا به  Box 20*20*1 cmمثال اگر بخواهیم مقطع  طوربه. کنیممیوارد 

.کنیممیویرایش  44را همانند شکل  Box 20*20*1بخش نام 

.کنیممیرا انتخاب  ST37pمصالح  Materialدر قسمت  -92

. در این کنیممییک ضخامت از آن را وارد  اضافهبهمقدار عرض مقطع را  Total Depthدر قسمت  -91

.کنیممیوارد  44را همانند شکل  m 0.21=0.01+0.2مقدار  شدهزدهبخش برای مقطع مثال 

.کنیممیکلیک  OKوارد کرده و بر روی گزینه  44مابقی پارامترهای را همانند شکل  -99

PL200*10mm



صفحه  71 

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

44شکل 

که برای دریافت این مقاطع  کنیممیمعرفی  افزارنرمبه همین شکل به  دقیقاًدیگر مقاطع باکس را  -94

 ضمیمه مجموعه وجود دارد استفاده کنید. ید به فایل همین پروژه در کهتوانمی

 برای بادبندها: موردنیازمعرفی مقاطع 

 .کنیممیبه شرح ذیل عمل  کار این یاستفاده کرد. برا SDاز روش  توانمیبرای مقاطع ناودانی نیز 

یا بر  و کنیممیرا اجرا  ...Section Properties>Frame Sectionsدستور  Defineاز منوی  -2

.کنیممیکلیک  افزارنرم فوقانی نوارابزاراز  روی آیکون



صفحه  72 

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

را انتخاب کرده و سپس بر روی گزینه  UPN80ابتدا مقطع  Frame Propertiesدر پنجره  -1

Copy to SD Section  کنیممیکلیک.

.دهیممیقرار  2UNP80نام مقطع را  Property Nameدر قسمت  ظاهرشدهدر پنجره جدید  -9

شویم. SD نرم افزارتا وارد  کنیممیکلیک  Section Designerسپس بر روی گزینه  -4

 46شکل 

شده است که ماوس را روی گوشه بال  یسازمدل 80مقطع تک ناودانی نمره  SDسپس در پنجره  -5

.کنیممیرا برداشت  Xقرار داده و مختصات  47باالی مقطع همانند شکل 



صفحه  73 

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

47شکل 

 Xدر مقابل گزینه  ظاهرشدهجدید  ایمحاوره سپس بر روی مقطع کلیک راست کرده و در پنجره -6

center  سازیمدلجهت  0.01. مقدار کنیممیرا وارد  (0.01+0.0225)-مقدار  40همانند شکل 

(. است cm 2. )فرض شده است که ضخامت ورق اتصال مهاربند برابر باشدمیورق اتصال مهاربندها 

.کنیممیکلیک  OKبر روی گزینه  درنهایت



صفحه  74 

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

40شکل 

گزینه آخر یعنی  Editاز منوی سپس مقطع تک ناودانی را با کلیک بر روی آن انتخاب کرده و  -95

Replicate  کنیممیرا انتخاب.

 Angleدرجه را در گزینه  180و تنها زاویه  کنیممیرا انتخاب  Radialتب  ظاهرشدهدر پنجره جدید  -96

.کنیممیکلیک  43همانند شکل  OKویرایش و بر روی دکمه 



صفحه  75 

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

 43شکل 

.باشدمی 52که شکل نهایی مقطع مدل شده همانند شکل  کنیممی OKبر روی گزینه  درنهایت -97



صفحه  76 

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

52شکل 

 معرفی شود. افزارنرمکلیک کرده تا مقطع به  OKسپس بر روی گزینه  -90

معرفی گردد. افزارنرمتا مقطع جدید به  کنیممیکلیک  OKبر روی دکمه  درنهایت -93

.کنیممیمعرفی  افزارنرمبه  SDدقیقاً به همین ترتیب به روش مقاطع دوبل ناودانی را  -42

و بادبندها: هاستونمقاطع  سازیمعادل 

و در طراحی در نظر گرفته شوند، به جهت اینکه  سازیمدل SDاگر مقاطع به روش  ETABS افزارنرمدر 

و ممکن است باعث  شودنمیانجام  یدرستبه هاآنمقاطع را فشرده فرض نخواهد کرد، طراحی  گونهاین افزارنرم

از یک مقطع  کار ایناین مقاطع صورت گیرد. برای  سازیمعادلباید به نحوی  کار اینبروز خطا شود. برای 

و مقاطع دوبل ناودانی را  IPEاست خروجی گرفته و مشخصات مقاطع دوبل  شدهتهیه هاستونباکس که برای 

مراحل زیر را به ترتیب انجام  کار این. برای کنیممیمعرفی  افزارنرما به ر هاآنبه آن اختصاص داده و مجدداً 

 :دهیممی



صفحه  77 

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

هاستونمقاطع  سازیمعادل 

یا بر  و کنیممیرا اجرا  ...Section Properties>Frame Sectionsدستور  Defineاز منوی  -2

.کنیممیکلیک  افزارنرم فوقانی نوارابزاراز روی آیکون 

.کنیممیکلیک  ...Export to XML Fileی گزینه در پنجره بر رو -1

انتخاب کرده و در لیست مقاطع  Lengthرا در قسمت  mابتدا واحد  ظاهرشدهسپس در پنجره جدید  -9

تا به لیست مقابل انتقال  کنیممیکلیک   آیکونیکی از مقاطع باکس را انتخاب و بر روی 

یابد.



صفحه  78 

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

52شکل 

ذخیره خواهیم کرد. موردنظرو فایل را در محل کلیک کرده  OKسپس بر روی گزینه  -4

 و کنیممیرا اجرا  ...Section Properties>Frame Sectionsدستور  Defineاز منوی  مجدداً -5

.کنیممیکلیک  افزارنرم فوقانی نوارابزاراز یا بر روی آیکون 

.کنیممیرا طی  51را انتخاب و مسیر همانند شکل  2IPE180مقطع دوبل  مثالعنوانبه -6



صفحه  79 

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

51شکل 

همانند  WordPadذخیره شده در مرحله قبل را با استفاده از نرم افزار  XMLسپس فایل خروجی  -7

.کنیممیفراخوان  59شکل 

59شکل 



صفحه  80 

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

 Wordpad(، فایل متنی باز شده با 51شکل )سپس با استفاده مشخصات ارائه شده توسط نرم افزار  -0

.کنیممیویرایش  54را همانند شکل 

54شکل 

.کنیممیکه باقی مراحل آن را به خواننده واگذار  کنیممیبرای هر تعداد مقطع این مراحل را تکرار  -3

را از لیست  اندشدهمدل سازی  SD، مقاطعی که به روش پس از پایان مراحل معادل سازی -22

Properties  گزینه . به این صورت که ابتدا مقطع را انتخاب کرده و سپس بر روی کنیممیحذف

Delete Property  کنیممیکلیک.



صفحه  81 

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

55شکل 

کلیک کرده و در پنجره  Import Properties، بر روی گزینه 55سپس در همان پنجره شکل  -22

.کنیممیکلیک  بر روی آیکون  Steelجدید ظاهر شده در قسمت 

 Name of XML Propertyسپس در پنجره جدید ظاهر شده در مقابل گزینه اول آن یعنی  -21

File  فایلی که به وسیله )کلیک کرده و مسیر فایل ذخیره شده از مقاطع  بر روی آیکون

Wordpad هایفایلو در نهایت  کنیممیرا انتخاب  (ویرایش شده است XML  ویرایش شده را

.کنیممیمرحله به مرحله و به صورت جداگانه انتخاب 

در آن در لیست پایین این پنجره نمایش داده به ازای هر فایل انتخاب شده، نام مقطع ویرایش شده  -29

.شودمیبه لیست مقاطع اضافه  OKکه با انتخاب آن و زدن دکمه  شودمی



صفحه  82 

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

 56شکل 



صفحه  83 

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

57شکل 

 50. در شکل کنیممیبه همین ترتیب به نرم افزار معرفی  دقیقاًمابقی مقاطع معادل سازی شده را  -24

.کنیدمیورق تقویت را مشاهده با ورق تقویت و بدون  IPE180کل مقاطع دوبل 

مقطع معادل شده 

به لیست مقاطع 

نرم افزار اضافه

شودمی



صفحه  84 

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

50شکل 

بر روی گزینه  Frame Propertiesدر پنجره در نهایت برای تهیه لیست خودکار مقاطع طراحی  -25

Add New Property...  کنیممیکلیک.

 Autoگزینه  Section Shapeو در مقابل  Shape Typeدر پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  -26

Select  و در نهایت بر روی دکمه  کنیممیرا انتخابOK  همچنین به  .کنیممیکلیک در پایین پنجره

کلیک کنیم. بر روی آیکون  Specialیم در پنجره فوق و در قسمت توانمیجای اینکار 

در قسمت  Frame Section Property Dataدر پنجره جدید ظاهر شده تحت عنوان  -27

Property Name  نام لیست طراحی راCOLUMN در مقابل کنیممییش ویرا .Auto Select 

Design Type  که گزینه  کنیممیکنترلSteel .انتخاب شده باشد



صفحه  85 

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

را  هاستونکلیه مقاطع مورد نیاز برای  Choose Sections in Auto Select Listدر قسمت  -20

.کنیممیکلیک  انتخاب کرده و بر روی گزینه 

 به نرم افزار معرفی گردد. هاستونیست مقاطع تا ل کنیممیکلیک  OKدر نهایت بر روی دکمه  -23

 53شکل 



صفحه  86 

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

تا به محیط نرم افزار  کنیممیکلیک  OKبر روی گزینه  Frame Propertiesدر نهایت در پنجره  -12

.کنیممیتهیه  Saveاز نوار ابزار فوقانی نرم افزار از فایل  برگردیم و با انتخاب آیکون 

معادل سازی مقاطع بابندها 

و مقاطع را به ترتیب گفته شده معادل سازی خواهیم  کنیممیعمل  هاستونبندها نیز دقیقاً همانند برای باد

در ابتدا به ازای هر مقطع یک مقطع  SDکرد. به این ترتیب که برای مقاطع دوبل ناودانی مدل سازی شده در 

 هاآنقاطع دوبل ناودانی را در گفته شد خروجی گرفته و مشخصات م هایستونباکس دقیقاً همانند آنچه برای 

و آن را به عهده  شودمی. از ارائه مجدد آن در این بخش خودداری کنیممیویرایش و مجدداً به نرم افزار معرفی 

 .کنیممیبرای تهیه لیست خودکار طراحی مقاطع بادبندها به ترتیب ذیل عمل  .کنیممیخواننده واگذار 

.کنیممیکلیک  ...Add New Propertyوی گزینه بر ر Frame Propertiesدر پنجره  -2

 Autoگزینه  Section Shapeو در مقابل  Shape Typeدر پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  -1

Select  و در نهایت بر روی دکمه  کنیممیرا انتخابOK  همچنین به  .کنیممیکلیک در پایین پنجره

کلیک کنیم. بر روی آیکون  Specialیم در پنجره فوق و در قسمت توانمیجای اینکار 

در قسمت  Frame Section Property Dataدر پنجره جدید ظاهر شده تحت عنوان  -9

Property Name  نام لیست طراحی راBRACE  در مقابل کنیممیویرایش .Auto Select 

Design Type  که گزینه  کنیممیکنترلSteel .انتخاب شده باشد

کلیه مقاطع مورد نیاز برای بادبندها را  Choose Sections in Auto Select Listدر قسمت  -4

.کنیممیکلیک  انتخاب کرده و بر روی گزینه 

 تا لیست مقاطع بادبندها به نرم افزار معرفی گردد. کنیممیکلیک  OKدر نهایت بر روی دکمه  -5



صفحه  87 

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

 62شکل 

تا به محیط نرم افزار  کنیممیکلیک  OKبر روی گزینه  Frame Propertiesدر نهایت در پنجره  -6

.کنیممیتهیه  Saveاز نوار ابزار فوقانی نرم افزار از فایل  برگردیم و با انتخاب آیکون 



XML   ٍSDتواهی ًکات هماعغ هؼادل 

تؼشیف ضذُ تاضذ، تا دٍ هطکل صیش  SDًشم افضاس ایتثس دس ٌّگام عشاحی اػضایی کِ همغغ آًْا تا سٍیکشد 

هَاجِ است:

کِ تشخی  سا تِ غَست غیش فطشدُ ضٌاسایی هی کٌذ ٍ اگش اص ًشم افضاس تخَاّین  SDایتثس هماعغ  -1

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 

 Etabsاص عشف  SDاعغ دستی ٍ تا اعویٌاى کاهلی اًجام دّین. پس هَضَع غیش فطشدُ کشدى هم

هطکل لاتل حلی است.

کِ تحت لٌگش خوطی ٍ یا ًیشٍی هحَسی فطاسی   SDایتثس دس ٌّگام عشاحی اػضای تا همغغ  -2

لشاس داسًذ دسغذی خغا داسد کِ دس هَسد اًْا هی تَاى گفت:

nسا اص ساتغِ  SDًشم افضاس ظشفیت خوطی اسوی هماعغ  2-1 yM F S  تِ دست هی آٍسد کِ دس ایي

ٍ اغلة هَاسد دس تٌص هجاص تایذ  LRFDاساس همغغ االستیک است. دس حالی کِ دس عشاحی  Sساتغِ 

nتِ غَست  yM F Z ،ًَضتِ ضَد کِ دس آىZ تا تَجِ تِ ایٌکِ ّوَاسُ ستیک است. اساس همغغ پال

اًذکی کوتش اص همذاس ٍالؼی آًْا هحاسثِ  SDّوَاسُ کوتش است، ظشفیت خوطی هماعغ  Zاص  Sهمذاس 

 هیطَد کِ الثتِ هحافظِ کاساًِ است ٍ هی تَاى اص آى غشف ًظش کشد.

است، تٌْا حالت حذی  SDْا ًٌّگام تؼییي ظشفیت فطاسی اػضایی کِ همغغ آ سًشم افضاس د -2-2

سال  11( هثحث4-2-11کواًص خوطی سا هذ ًظش لشاس هی دّذ. ایي دس حالی است کِ تش اساس تٌذ)

ًیض تشای ػضَ ٍجَد پیچطی  –هوکي است حالت ّای حذی کواًص پیچطی یا کواًص خوطی  22

 .داضتِ تاضذ

ٍ  XMLهحافظِ کاساًِ است تا ایي حال تشای حل هطکالت فَق سٍش  SDدس ًتیجِ استفادُ اص هماعغ 

ًکات آى د اداهِ تشسسی هی ضَد.

ٍ ٍ دٍتل ًاٍداًی سٍ دس سٍ IPEهی سٍین دٍتل  XMLسشاؽ سٍش آًْا ی هْوتشیي هماعؼی کِ تشا

 ّستٌذ.ٍ غلیثی الثتِ ستَى ّای تاکس 



ضذُ اجشایی کس ساختِ دلت کٌیذ کِ اعالػات هکاًیکی هماعغ تاکس آهادُ ًشم افضاس تا هماعغ تا 

دس هماعغ  XMLتساصین ٍ اعالػات آًْا سا تِ کوک  SDهتفاٍت است ٍ حتوا تایذ تاکس ّا سا دس 

ا است.تاکس پیطفشؼ تشًاهِ جاساصی کٌین. دس خػَظ ستَى ّای غلیثی ًیض ایي ًکات فاتل اجش

س اغال هْن ًیست ٍ هحاسثِ ًویطَد، کِ دس خػَظ هماعغ تاک SDتَسظ wCثاتت تاتیذگی  -1ًکتِ

تایذ یک ػذد تسیاس تضسگ دس ًظش تگیشین تا کواًص پیچطی حاکن تش عشح  Hدس خػَظ هماعغ

الثتِ دس ستًَْای دٍتلی کِ تا ٍسق ٍ جَش سشاسشی ّستٌذ ٍ ًِ دس خػَظ تسوِ ٍ تست.ًطَد.

احی لاب ّای ٍیژُ) ضکل پزیشی صیاد(عش -2ًکتِ

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 

همغغ ستَى هی تاضذ، اًجام هیذّذ. تَدى Iیا Hّوضهاى چٌذ ضشط کِ یکی اص آًْا 

هَجَد دس ٍالؼیت کِ تِ غَست پیص فشؼ ًیض دس حافظِ تشًاهِ ّست دس صهاى کٌتشل  Hستًَْا تا همغغ 

( جَاتگَ ًیست.تِ ّویي دلیل y-y( )2-2ساتغِ تیش ضؼیف، ستَى لَی تِ عَس هؼوَل حَل هحَس هحلی )

 استفادُ هیکٌٌذ.دس سیستن ّای ٍیژُ اص ستَى ّای تاکس یا غلیثی 

تِ I/Wide Flangeحال جْت تاهیي ضشط هزکَس ًاگزیشین ایي ستَى ّای تاکس یا غلیثی سا دس لالة 

 .تثذیل کٌین  XML یک فایل

داسد.جذی اّویت  XMLتشخی اص عشاحاى هؼتمذاًذ کِ ضکل همغغ پایِ تشای تطکیل فایل  -3ًکتِ 

تَضیحات آًْا تِ ایي ضشح است:

کٌتشل فطشدگی اػضای  1-4-2-11هغاتك جذٍل  AISC360ٍ  1322همشسات هلی سال  1هغاتك هثحث 

کِ ضکل ظاّشی هماعغ دس کٌتشل فطشدگی اػضای خوطی، هطخع است  1-5-2-11فطاسی ٍ جذٍل 

 سٍش هحاسثِ کٌتشل فطشگی هَثش است.

اص سٍ  دس ٍ دٍتل ًاٍداًی سٍ IPEتٌاتشایي ایي دستِ اص عشاحاى هؼتمذًذ کِ تشای هؼادل ساصی هماعغ دٍتل 

استفادُ کٌین.تِ  XMLِ سا تشای ساخت همغغ هؼادل همغغ دٍتل ًاٍداًی پطت دس پطت پیص فشؼ تشًاه

 Iتمَیت ضذُ تا ٍسق اص همغغ پایِ ای تک  Iشًذ کِ تشای ایجاد همغغ هؼادل تیػٌَاى ًکتِ تکویلی ارػاى داس

تایذ استفادُ کشد.



هذ ًظش ها ًیست ٍ ها اص ًکات تٌذ  3دالیل صیش، استذالل ایي دستِ اص عشاحاى است.) الثتِ تواهی ًکات تٌذ 

 دس ساخت هماعغ هؼادل پیشٍی هی کٌین(. 2ٍ  1

افضاس دس هحاسثِ ًیشٍی ضَد. ًشم  اًتخاباگش همغغ پایِ ای تِ غَست همغغ لَعی ضکل)تاکس(  -1دلیل

هحَسی، تٌْا هؼیاس کواًص خوطی سا لحاػ هیکٌذ) کِ الثتِ ایي هَضَع دس خػَظ ستًَْای دٍتل تا 

تا تسوِ ٍ  IPE دٍتل دس حالی کِ تشای هماعغ دٍتل ًاٍداًی ٍتسوِ ٍ جَش سشاسشی تی اّویت است(

 SDایي حالت تایذ همذاس ثاتت تاتیذگی همغغ کِ دس تست هؼیاس کواًص پیچطی ًیض تایذ لحاػ ضَد.دس

ًَضتِ ضَد.دس همغغ هؼادل هحاسثِ ًویطَد، دستی هحاسثِ ضَد ٍ 

3 22 2

2
12 2 12 2

w w wf f f
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2UPA80(D10)هثال: ثاتت تاتیذگی دس همغغ 



3 2 3 2
60.74 4 7.26 0.45 6.52 8.55

2 587.93
12 2 12 2

wC cm
  

     
 

رخیشُ کشدین تِ کوک  XMLحال دٍتل ًاٍداًی پطت تِ پطت پیص فشؼ سا کِ لثال تِ غَست 

notepad یا wordpad  ِتاص کشدُ ٍ ٍیشایص آى سا اص عشیك اعالػات غفحSD  همذاس ثاتت ٍ

یذگی فَق اعالح هی کٌین.تتا



















 CPEسًثَری الًِ تیزًىات آییي ًاهِ ای  

 تتَاًد تیز وِ است ایي گزدد، هی هحسَب ًیش آى اصلی هشایای ًَػی تِ وِ سًثَری الًِ تیز ساخت اس ّدف

شدُ ًَرد تیز تا همایسِ در ووتز ٍسى ّوچٌیي ٍ ون ًسثتاً( شىل تغییز) خیش تا را تیشتزی خوشی لٌگز

.وٌد تحول هشاتِ

 هلی همزرات 01 هثحث در هماطغ، ًَع ایي تزشی ظزفیت شدید ضؼف دلیل تِ فَق، هشایای وٌار در

 ًَع ایي اس استفادُ در ػول هالن وِ است شدُ هحدٍد سیز شزح تِ آًْا اس استفادُ 99 ٍیزایش ساختواى

:وٌد هی تؼییي را تیزّا

:خوشی ّای لاب -1

( ج) لسوت تزتیة تِ ٍیژُ ٍ هتَسط هؼوَلی،  خوشی ّای لاب ای لزسُ طزاحی تىویلی الشاهات در

:است شدُ همزر( 0-9-3-01 تٌد) ٍ( 0-8-3-01) ،(0-7-3-01) تٌدّای

 خوشی ّای لاب در جاًثی تارتز اػضای ػٌَاى تِ( سًثَری الًِ) هتَالی دار سَراخ جاى تا تیزّای اس استفادُ

.ًیست هجاس

 اًتْای دٍ شدُ حفاظت ًاحیِ اس خارج تاید سَراخ ایي تیز، جاى در دستزسی سَراخ ایجاد لشٍم صَرت در

 تزشی هماٍهت وِ شَد تمَیت ًحَی تِ تاید سَراخ اطزاف. گیزد لزار تیز دّاًِ طَلی هیاًی ًیوِ در ٍ تیز

.گزدد فزاّن واهل طَر تِ تیز خوشی ٍ

:ّوگزا شدُ هْارتٌدی ّای لاب -2

 لسوت در تزتیة تِ ٍیژُ ٍ هؼوَلی ّوگزای شدُ هْارتٌدی ّای لاب ای لزسُ طزاحی تىویلی الشاهات در

:است شدُ همزر( 0-00-3-01) تٌد( چ) ٍ( 9-01-3-01) تٌد( ب)

 7 ضزتدری، لطزی،) هْارتٌدی ًَع ّز تا شدُ هْارتٌدی ّای دّاًِ تیزّای جاى در هتَالی ّای سَراخ تؼثیِ

.ًیست هجاس( 8 ٍ

وِ گزدد تمَیت ًحَی تِ تاید آى اطزاف تیز، جاى در دستزسی سَراخ تؼثیِ تِ لشٍم صَرت در

.ًثاشد ووتز تیز واهل همطغ طزاحی ّای هماٍهت اس دار سَراخ همطغ در طزاحی ّای هماٍهت



:ٍاگزا شدُ هْارتٌدی ّای لاب -3

 همزر ٍاگزا شدُ هْارتٌدی ّای لاب ای لزسُ طزاحی تىویلی الشاهات( 0-09-3-01) تٌد( ب) لسوت در

:است شدُ

گًَِ ّیچ آى در ٍ شَد گزفتِ ًظز در هضاػف ٍرق ّزگًَِ تدٍى ته ٍرق یه اس تاید( ّا جاى یا) جاى

.شَد ایجاد ًثاید تاسشَیی

 "ساختواى جاًثی تارتز اصلی ّای الواى" در سًثَری الًِ تیزّای اس استفادُ الذوز فَق ضَاتط طثك تٌاتزایي

 ولیِ ٍ ٍاگزا ٍ ّوگزا هْارتٌدی ًَع ّز تا شدُ هْارتٌدی ّای دّاًِ در ّوچٌیي ٍ خوشی ّای لاب در

.ًیست هجاس دارًد هشاروت ساختواى پایِ تِ سلشلِ ًیزٍی اًتمال( هسیز) در وِ ّایی دّاًِ

:سًثَری الًِ تیزّای هٌاسة وارتزدّای

واهپَسیت؛ سمف ّای تیزچِ ػٌَاى تِ -0

 هْارتٌدی فالد ّای دّاًِ در( هفصل دٍسز)  سادُ تیزّای -2



:Boxساخت 

 جا شود. نساوتی وذاریم تا دست کارگر درون آ 03باکس کمتر از 

میلیمتر:03بسازیم با چهار ورق به ضخامت  03مثال: اگر بخواهیم باکس 

در ایه حالت کشش مولکول های ورق 

اتفاق می افتذ و ردست ویست.

X=200mm 

Y=0 

X=0 

Y=-210mm 



صفحه  88 

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

:معرفی مقاطع موضوعات سطحی به نرم افزار

 .پردازیممی به نرم افزار هاکفسطحی شامل مقطع  معرفیدر این قسمت به نحوه 

. کنیممیکلیک  ...Section Properties >Deck Sectionsبر روی گزینه  Defineاز منوی  -2

از نوار ابزار فوقانی کلیک کنیم. یم بر روی آیکون توانمیهمچنین برای اجرای این دستور 

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

 62شکل 

کلیک  ...Modify/Show Propertyپس بر روی گزینه و س کنیممیرا انتخاب  DECK1مقطع  -9

.کنیممی

.کنیممیویرایش  Property Nameدر قسمت  Comدر پنجره جدید ظاهر شده نام مقطع کف را  -4

کامپوزیت کاربرد  هایسقفاین گزینه برای . کنیممیرا انتخاب  Solid Slabگزینه  Typeدر قسمت  -5

خواهد داشت.

انتخاب شده باشد. C25که مصالح بتن  کنیممیکنترل  Slab Materialدر قسمت  -6

در بین را به نرم افزار معرفی نماییم.  کامپوزیتمشخصات سقف  بایستمی Property Dataدر قسمت  -7

به نرم افزار معرفی گردد تنها گزینه اول یعنی ضخامت دال بتنی  بایستمیمشخصاتی که در این قسمت 

نیازی به تغییر  باشدمیکه مربوط به برشگیرها  هاگزینهیت است. دیگر روی تیرهای کامپوزیت دارای اهم

.شوندمیدادن ندارند چراکه برشگیرها به صورت دستی به نرم افزار در مراحل بعدی معرفی 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

فرض شده  cm 10با توجه به دیتیل های ارائه شده برای سقف طبقات و بام ضخامت اولیه دال بتنی برابر  -0

.است

تا این مقطع سقف به نرم افزار معرفی گردد. کنیممیپایین صفحه کلیک  OKر روی گزینه در نهایت ب -3

 61 شکل

در قسمت  Deck Propertiesدر پنجره  باشندمیکه بدون وزن  هاپلهبرای معرفی مقطع کف راه  -22

Click to گزینه Add New Property  کنیممیرا انتخاب.

.کنیممیویرایش  Property Nameدر قسمت  D0کف را برابر در پنجره جدید ظاهر شده نام مقطع  -22

.کنیممیرا انتخاب  Solid Slabگزینه  Typeدر قسمت  -21

.کنیممیرا انتخاب  C0مصالح بتن بدون وزن یعنی گزینه  Slab Materialدر قسمت  -29
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

 69 شکل

د.معرفی شو نرم افزاربه  هاپلهتا مقطع کف راه  کنیممیکلیک  OKبر روی دکمه  -24

تا مشخصات مصالح به نرم افزار  کنیممیکلیک  OKنیز بر روی گزینه  Deck Propertiesدر پنجره  -25

تهیه  Saveو از فایل  کنیممیاز نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک  سپس بر روی آیکون معرفی گردد. 

.کنیممی
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

نرم افزاربه  هاآنرده معرفی الگوهای بارهای وارد بر ساختمان و ترکیب بارها و وارد ک:

فوالدی  یهاسازهبارهای وارده بر خواهیم پرداخت.  شوندیمدر این قسمت به معرفی بارهایی که به سازه اعمال 

بوده و فقط باید بارهای خیالی را اضافه در  یهاسازهطراحی شوند همانند سایر  LRFDکه قرار است به روش 

 نظر گرفت.

Dead ه گروه اولبار مرد

SD بار مرده گروه دوم

LR رش سرباکاه با طبقات بار زنده

LNoneR ش سرباربدون کاه طبقات بار زنده

Lroof بار زنده بام بدون کاهش سربار

Lwall (از نوع بار زنده) هاتیغهبار معادل 

MASS بار اصالح جرم طبقات

EX (بدون خروج از مرکزیت)Xبار زلزله استاتیکی در جهت 

EY (بدون خروج از مرکزیت)Yزلزله استاتیکی در جهت بار 

EPX با برون از مرکزیت اتفاقی مثبت Xبار زلزله در جهت 

ENX منفیبا برون از مرکزیت اتفاقی  Xبار زلزله در جهت 

EPY با برون از مرکزیت اتفاقی مثبت Yبار زلزله در جهت 

ENY نفیمبا برون از مرکزیت اتفاقی  Yبار زلزله در جهت 

NDeadX درصد 0.2به میزان  X یک در جهت گروه متناظر با بار مرده خیالیبار 

NDeadY درصد 0.2به میزان  Y یک در جهت گروه متناظر با بار مرده خیالیبار 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

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

 درصد 0.2به میزان  X در جهت بارها

NLRX

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

 درصد 0.2به میزان  Y در جهت بارها

NLRY

NSDX درصد 0.2به میزان  X در جهت دوم گروه متناظر با بار مرده خیالیبار 

NSDY درصد 0.2به میزان  Y در جهت دوم گروه متناظر با بار مرده خیالیبار 

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

 درصد 0.2به میزان  X در جهت بارها

NLNoneRX

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

 درصد 0.2به میزان  Y در جهت بارها

NLNoneRY

NLroofX درصد 0.2به میزان  X در جهت اهشزنده بام بدون کمتناظر با بار  خیالیبار 

NLroofY درصد 0.2به میزان  Y در جهت زنده بام بدون کاهشمتناظر با بار  خیالیبار 

NLwallX درصد 0.2به میزان  X در جهت هاتیغهزنده معادل متناظر با بار  خیالیبار 

NwallY درصد 0.2ان به میز Y در جهت هاتیغهزنده معادل متناظر با بار  خیالیبار 

. همچنین به دلیل در نظر شودیمهمانطور که از جدول فوق پیداست، از بارهای خیالی در این پروژه استفاده 

از الگوهای بار زلزله بدون خروج از مرکزیت نیز باید استفاده کرد. همچنین در این پروژه  92-222گرفتن قاعده 

و باید  باشندینممشمول کاهش سربار  هاپلهمطابق مبحث ششم راه  و شودیماز کاهش سربار زنده استفاده 

برای آن بار زنده متفاوتی را در نظر گرفت. همچنین به دلیل اینکه ضریب بار زنده بام متفاوت با ضریب بار زنده 

باید از یک  اًحتمهم  یهاغهیتاز یک الگوی بار متفاوت دیگری باید استفاده کرد. برای بار معادل  باشدیمطبقات 

.باشدیمدرصدی  222الگوی بار جداگانه استفاده کرد چرا که ضریب مشارکت آن در هنگام زلزله به صورت 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

الگوهای بار به نرم افزار: معرفی

 :دهیممیجهت معرفی الگوهای بار به نرم افزار مراحل زیر را به ترتیب انجام 

را از نوار ابزار  ا کرده و یا بر روی آیکون را اجر ...Load Patternsدستور  Defineاز منوی  -2

.کنیممیفوقانی کلیک 

الگوی بار مرده و زنده به صورت پیش فرض در مدل  دو( Define Load Pattern)در پنجره باز شده  -1

نام این الگوی بار  Loadو سپس در قست  کنیممیرا انتخاب  Liveکه ابتدا بار زنده تعریف شده است 

و بر روی را انتخاب کرده  Reducible Liveگزینه  Type. سپس در قسمت کنیممیویرایش  LRرا 

به نرم  سربارالگوی بار زنده با قابلیت کاهش  64 شکلتا همانند  کنیممیکلیک  Modify Loadگزینه 

افزار معرفی گردد.

ع بار را در قسمت وارد نموده و نو SDنام بار را  Loadدر قسمت  مرده گروه دومالگوی بار  معرفی جهت -9

Type  از نوعSuper Dead  حال بر روی دکمه دهیممیقرار .Add New Load  تا  کنیممیکلیک

به لیست بارها اصافه شود. 65همانند شکل  الگوی بار مورد نظر

وارد  LNoneRنام بار را  Loadدر قسمت  سربارزنده بدون قابلیت کاهش الگوی بار  معرفی جهت -4

 Add New Load. حال بر روی دکمه دهیممیقرار  Liveاز نوع  Typeرا در قسمت  نموده و نوع بار

به لیست بارها اصافه شود. 66همانند شکل  تا الگوی بار مورد نظر کنیممیکلیک 

 64شکل 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

 65شکل 

66شکل 

ده و نوع وارد نمو Lroofنام بار را  Loadدر قسمت  زنده بامالگوی بار  معرفیهمانند روش قبل برای  -5

کلیک  Add New Load. حال بر روی دکمه دهیممیقرار  Roof Liveاز نوع  Typeبار را در قسمت 

تا الگوی بار مورد نظر به لیست بارها اصافه شود. کنیممی
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

 67شکل 

وارد  Lwallنام بار را  Loadدر قسمت  هاتیغهزنده معادل الگوی بار  معرفیهمانند روش قبل برای  -6

 Add New Load. حال بر روی دکمه دهیممیقرار  Liveاز نوع  Typeنوع بار را در قسمت نموده و 

تا الگوی بار مورد نظر به لیست بارها اصافه شود. کنیممیکلیک 

60شکل 

وارد  Massنام بار را  Loadالگوی بار اصالح جرم طبقات در قسمت  معرفی جهتهمانند روش قبل   -7

 Add New. حال بر روی دکمه دهیممیقرار  Otherاز نوع  Typeقسمت نموده و نوع بار را در 

Load  تا الگوی بار مورد نظر به لیست بارها اصافه شود. کنیممیکلیک



صفحه  96 

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

 63شکل 

وارد کرده و نوع بار را در  EXنام الگوی بار را  Load، در جعبه Xالگوی بار زلزله در جهت  معرفی جهت -0

نحوه تعریف  Auto Lateral Load. در قسمت دهیممیقرار  (زلزله) Seismicاز نوع  Typeقسمت 

کلیک  Add New Loadحال بر روی دکمه . کنیممیانتخاب  User Coefficientالگوی بار زلزله را 

.تا الگوی بار مورد نظر به لیست بارها اصافه شود کنیممی

 72شکل 

در لیست بارها کلیک کرده و  EXروی الگوی بار برای اصالح پارامترهای محاسبه و پخش نیروی زلزله،  -7

 در .ظاهر گردد 72همانند شکل تا پنجره جدیدی  کنیممیانتخاب  را Modify Lateral Load گزینه

نیروی زلزله با توجه به اینکه این الگوی بار بدون خروج از مرکزیت  مسیرپنجره جدید ظاهر شده 

از تراز  Story Rangeوده پخش نیروی زلزله رادرقسمت . محددهیممیقرار  X Dirرا روی  باشدمی

 Base Shear Coefficientقرار داده و ضریب زلزله را در قسمت  Roofتا تراز روی بام  BASEپایه 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

و در این پروژه از  کنیممی. با توجه به اینکه از بار زلزله با برون از مرکزیت اتفاقی استفاده کنیممیوارد 

کافی است که ضریب زلزله در این الگوی بار را در  کنیممیاستفاده  1022 اندارداست 30-100قاعده 

 به سازه اعمال 30-100ضرب کنیم که اگر با بارهای زلزله با برون از مرکزیت جمع شوند قاعده  0.3

وجود دارد که این  Building Height Exp.Kضریبی تحت عنوان  Factorsقسمت  در .شودمی

 1022در رابطه توزیع نیروی زلزله در طبقات در استاندارد  (ارتفاع سازه) hتوان ضریب در واقع 

. باشدمی 1.0415که همانطور که در محاسبات بارگذاری جانبی نتیجه شد این ضریب برابر  باشدمی

 برابر است با: EXضریب زلزله برای بار 

𝐶𝐸𝑋 = 0.3 × 0.117 = 0.0351 

 72شکل 

نام الگوی بار  Loadبا خروج از مرکزیت مثبت و منفی در جعبه  Xزلزله جهت  الگوی بار معرفی جهت -0

نوع بار را از نوع  Typeو در قسمت  دهیممیقرار به صورت جداگانه  ENXو یکبار  EPXرا یکبار 

Seismic  قسمت  در .کنیممیانتخابAuto Lateral Load  بار زلزله را  معرفینحوهUser 

Coefficient  حال بر روی دکمه کنیمیمانتخاب .Add New Load  تا الگوهای  کنیممیکلیک

هر کدام جداگانه کلیک کرده  ENXو  EPXروی بارهای  بر بارهای مورد نظر به لیست بارها اصافه شوند.

کلیک کرده تا پنجره مربوط به تنطیمات هر الگوی بار ظاهر  Modify Lateral Loadو بر روی گزینه 

جهت  ENXو برای بار  X Dir+Eccen Y گزینهجهت نیروی زلزله را بر روی  EPXشود. برای بار 



صفحه  98 

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

 Ecc Ratio(All Diaph). در قسمت دهیممیقرار  X Dir-Eccen Yنیروی زلزله را بر روی گزینه 

مقدار  همچنین .کنیممیدرصد ویرایش  (0.05به عبارتی عدد ) %5مقدار برون از مرکزیت را برابر 

 کنیممیویرایش  0.117برای الگوهای بار زلزله دارای خروج از مرکزیت برابر  Xجهت ضریب زلزله در 

محدوده  .گیرممیدر نظر  1.0415برابر  را Building Height Exp.Kضریبی  Factorsدر قسمت 

 .دهیممیقرار  Roofتا تراز روی بام  BASEاز تراز پایه  Story Rangeپخش نیروی زلزله رادرقسمت 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

 71 هایشکل

 

 

 به EY. برای بار کنیممیعمل  Xهمانند جهت  هم دقیقاً Yزلزله در جهت  بار الگوهای معرفیبرای  -3

همچنین مطابق نکته گفته شده  .کنیممیضرب  0.3، ضریب زلزله را در 30-100جهت اعمال قاعده 

3 باید ضریب سازه است Yبا توجه به اینکه سیستم قاب خمشی در این پروژه در جهت 

2
را به بارهای  

 ضریب زلزله برای این الگوی بار برابر است با:زلزله این جهت ضرب کنیم. 

𝐶𝐸𝑌 = 0.3 × 0.165 ×
3

2
= 0.07425

چنانچه در سازه ای در یک جهت از سیستم قاب خمشی و در جهت متعامد از سیستم مهاربند استفاده شده باید، به 

ند باید باید ضریب زلزله در جهت قاب خمشی را در عدد جهت اینکه ترکیب بارهای تشدید یافته به درستی تهیه شو
3

2

ضرب نماییم و سپس در ترکیب بارهای به بارهای جهت قاب خمشی ضریب 
2

3
را وارد کنیم که این دو همدیگر را خنثی  

 .کنیممیرفی به نرم افزار مع باشدمی 2.0کنند. سپس مقدار ضریب امگا صفر را برای جهت مهاربندی شده که برابر عدد 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

 (ENY)و منفی  (EPY)با برون از مرکزیت مثبت  Yهمچنین برای الگوهای بارهای زلزله در جهت  -22

و  EYشامل  Y جهتزلزله در  بار ایالگوه. دهیممیرا انجام سازه  Xمراحل انجام شده برای جهت  دقیقاً

EPY  وENY برای بارهای  .باشدمیEPY  وENY 3نیز باید ضریب

2
زیر  هایشکلدر را اعمال کرد.  

مقدار  را با اعمال ضرائب مربوطه را مشاهده نمایید. Yید نحوه معرفی الگوهای بار زلزله جهت توانمی

:باشدمیرهای زلزله دارای خروج از مرکزیت به شرح زیر ضریب زلزله برای با

𝐶𝐸𝑃𝑌,𝐸𝑁𝑌 = 0.165 ×
3

2
= 0.2475 

𝐾𝐸𝑃𝑌,𝐸𝑁𝑌 = 1.0415

79شکل 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

EYالگوی بار زلزله  - 74 شکل

EPYالگوی بار زلزله   -75 شکل

ENYالگوی بار زلزله   -76عکس 

نام الگوی بار خیالی برای  Loadبرای نمونه ابتدا در جعبه  Xجهت معرفی الگوهای بار خیالی جهت  -22

. در کنیممیرا انتخاب  Notionalگزینه  Type. در قسمت کنیممیویرایش  NDeadXبار مرده را 

 Add New Loadرا انتخاب و در نهایت بر روی گزینه  Autoگزینه  Auto Lateral Loadقسمت 

نظر به لیست بارها اصافه شوند. تا الگوهای بارهای مورد کنیممیکلیک 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

 77شکل 

 Modifyجهت معرفی مشخصات این بار ابتدا این الگوی بار انتخاب کرده و در نهایت بر روی گزینه  -21

Lateral Load...  در پنجره جدید ظاهر شده در مقابل کنیممیکلیک .Base Case Load  بار ثقلی

Dead  در قسمت  0.002ض . همچنین ضریب پیش فرکنیممیرا انتخابLoad Ratio  همانند

ضریبی است که مبحث دهم مقررات ملی ساختمان عنوان کرده است و نیازی به تغییر نخواهد داشت. 

انتخاب و بر روی  70 همانند شکل را Global Xگزینه  Notional Load Directionدر قسمت 

.کنیممیکلیک  OKگزینه 

70شکل 



103 

صفحه

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

ز دقیقاً همین مراحل را طی خواهیم کرد، فقط الزم است که در پنجره نی NDeadYبرای الگوی بار  -29

Auto Notional Load Generation  جهتY  یعنی گزینهGlobal Y  انتخاب  73را همانند شکل

نماییم.

NDeadYالگوی بار  -73شکل 

 باشدمیدیگر برابر هشت حالت  معرفی بارهای وارده کهدیگر الگوهای بار خیالی که مطابق با جدول   -24

و  NLRXتنظیمات الگوی بار  02. به عنوان مثال شکل کنیممیرا دقیقاً بدین ترتیب به نرم افزار معرفی 

NLNoneY  دهدمیرا نمایش.

 02شکل 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

تا به محیط نرم افزار  کنیممیکلیک  OKبر روی گزینه  Define Load Patternsدر پنجره  -25

تا از فایل یک  کنیممیکلیک  نرم افزاراز نوار ابزار فوقانی  بر روی آیکون بازگشته و در نهایت 

Save .تهیه نماییم

:معرفی ترکیب بارهای مورد نیاز جهت طراحی سازه 

 کرد.ارائه شده است استفاده زیر از ترکیب بارهایی که در جدول  ستیبایمفوالدی  یهاسازهبرای طراحی 

از خود  توانمیکه  تنها ترکیب بارهای ثقلی را باید در نظر بگیریمترکیب بارهای طراحی تیرهای کامپوزیت نیز 

 بارها بهتر است به نکات زیر توجه کنید:مورد ترکیب  در .استفاده کرد. کندیمترکیب بارهایی که نرم افزار تهیه 

اده باید از بارهای خیالی استف LRFDفوالدی به روش  یهاسازههمانطور که قبالً گفته شد، در طراحی  -2

و به همین علت باید به صورت رفت و برگشتی  شوندیمکرد. این بارها به صورت جانبی به سازه اعمال 

اعمال شوند. همچنین باید تنها در ترکیب بارهای بار ثقلی تنها اعمال شوند. )البته این حالت طی یک 

ضابطه رعایت  ضابطه در مبحث دهم مجاز شده است که در جهت سادگی فرض خواهیم کرد که این

(.شودیم

در ترکیب بارهای دارای بار زلزله از آنجا که تحلیل به روش استاتیکی است باید از بارهای به صورت  -1

یعنی از ضرائب منفی و مثبت استفاده کنیم. برای راحتی ساخت ترکیب  ؛رفت و برگشتی استفاده کرد

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



105 

صفحه

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

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

استفاده شده است. 92-222فوق از اثر  یهابیرکتدر  -9

اعمال شده است به خاطر تهیه صحیح ترکیب بارهای تشدید  Yکه به بارهای زلزله جهت  (2/3)ضریب  -4

و جهت  اندشدهضرب  (3/2)در عدد  Yیافته است. به این دلیل که ضریب زلزله بارهای زلزله جهت 

بارهای زلزله این جهت اعمال شود.به  (2/3)خنثی کردن این ضریب باید ضریب 

اعمال شود. ضوابط مربوط به این ضریب در  هاسازهباید ضریب نامعینی در  1022مطابق استاندارد  -5

تا سه طبقه و یا ارتفاع کمتر از  یهاساختمانارائه شده است. مطابق این استاندارد در  1022استاندارد 

. این حالت مشمول این سازه شده باشدنمی( ρریب نامعینی )متر از روی تراز پایه نیازی به اعمال ض 22

مهاربندی شده در  یهاقابچنانچه تعداد  هاسازهاما در دیگر  ؛باشدیم 2و در واقع ضریب نامعینی برابر 

 یهاقابضریب نامعینی را برابر یک در نظر گرفت. در  توانمیهر طرف مرکز جرم برابر دو عدد باشد 

مهاربندی شده در  یهاقابمهاربندی باید تعداد  یهاقاباما در  دهدیمین حالت رخ خمشی معموالً ا

هر طرف مرکز جرم حداقل برابر دو عدد باشد تا ضریب نامعینی برابر یک لحاظ شود در غیر اینصورت 

ر الزم باشد، باید در بارهای زلزله آن جهت د 1.2باید لحاظ شود. چنانچه ضریب  1.2این ضریب برابر 

لحاظ شود. E16تا  E1ترکیب 

.باشدیمترکیب بارهای طراحی به شرح جدول زیر  -6
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

 ردیف ترکیب بار

1.4(Dead+SD+NDeadX+NSDX)2 

1.4(Dead+SD-NDeadX-NSDX)1 

1.4(Dead+SD+NDeadY+NSDY)9 

1.4(Dead+SD-NDeadY-NSDY)4 

1.2(Dead+SD+NDeadX+NSDX)+1.6(LR+LNoneR+Lwall+NLRX+NLNoneRX+NLwallX)+0.5(Lroof+NLroofX)5 

1.2(Dead+SD-NDeadX-NSDX)+1.6(LR+LNoneR+Lwall-NLRX-NLNoneRX-NLwallX)+0.5(Lroof-NLroofX)6 

1.2(Dead+SD+NDeadY+NSDY)+1.6(LR+LNoneR+Lwall+NLRY+NLNoneRY+NLwallY)+0.5(Lroof+NLroofY)7 

1.2(Dead+SD-NDeadY-NSDY)+1.6(LR+LNoneR+Lwall-NLRY-NLNoneRY-NLwallY)+0.5(Lroof-NLroofY)0 

1.2(Dead+SD+NDeadX+NSDX)+1.0(LR+LNoneR+Lwall+NLRX+NLNoneRX+NLwallX)+1.6(Lroof+NLroofX)3 

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)22 

1.2(Dead+SD-NDeadY-NSDY)+1.0(LR+LNoneR+Lwall-NLRY-NLNoneRY-NLwallY)+1.6(Lroof-NLroofY)21 

1+1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E 1.2(Dead+SD)29 

2f)+1.0E+1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroo 1.2(Dead+SD)24 

3+1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E 1.2(Dead+SD)25 

4+1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E 1.2(Dead+SD)26 

5+1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E 1.2(Dead+SD)27 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

6+1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E (Dead+SD)1.220 

7+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E+1.0(LR1.2(Dead+SD)23 

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

9+1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E 1.2(Dead+SD)12 

10+1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E 1.2(Dead+SD)11 

11+1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E 1.2(Dead+SD)19 

12+1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E 1.2(Dead+SD)14 

13+1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E 1.2(Dead+SD)15 

14+1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E 1.2(Dead+SD)16 

15+1.0(LR+LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E 1.2(Dead+SD)17 

16LNoneR+Lwall)+0.2(Lroof)+1.0E+1.0(LR+ 1.2(Dead+SD)10 

+1SD) +1.0E (Dead0.913 

2+1.0E0.9(Dead SD) 92 

3+1.0E0.9(Dead SD) 92 

4+1.0E0.9(Dead SD) 91 

5+1.0E0.9(Dead SD) 99 

6+1.0E0.9(Dead SD)  94 

7+1.0E0.9(Dead SD) 95 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

8+1.0E0.9(Dead SD) 96 

9+1.0E0.9(Dead SD) 97 

10+1.0E(Dead SD) 0.990 

11+1.0E0.9(Dead SD) 93 

12+1.0E0.9(Dead SD) 42 

13+1.0E0.9(Dead SD) 42 

14+1.0E0.9(Dead SD) 41 

15+1.0E0.9(Dead SD) 49 

160.9(Dead SD) +1.0E44 

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 

 :کنیممیاشاره شده به شرح زیر عمل  بارهایجهت معرفی ترکیب 

. همچنین برای اجرای این کنیممیرا انتخاب  ...Load Combinationsگزینه  Defineاز منوی  -2

از نوار ابزار فوقانی کلیک کنیم. یم بر روی آیکون توانمیدستور 

 ...Add New Comboبرای ایجاد ترکیب بار جدید بر روی  Load combinationsدر پنجره  -1

شود. ظاهر Load combination Dataکلیک کرده تا پنجره 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

به نرم افزار معرفی کنیم. برای اینکار نام ترکیب بار را برای  را E16 تا E1 زلزله بارهایابتدا باید ترکیب  -9

.کنیممی ویرایش E1 مثال

.را انتخاب نماییم Linear Addگزینه  ستیبایم Combination Typeدر قسمت  -4

. در کنیممیه است به نرم افزار وارد سپس حاالت بار زلزله را مطابق آنچه در مراحل قبلی گفته شد -5

.دیکنیمرا مشاهده  هاآنزیر چند نمونه از  یهاشکل
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

 01شکل 

در ادامه باید ترکیب بارهای طراحی ارائه شده در جدول قبلی را به نرم افزار معرفی کرد. -6

 ...Add New Comboبرای ایجاد ترکیب بار جدید بر روی  Load combinationsدر پنجره  -7

ظاهر شود. Load combination Dataکلیک کرده تا پنجره 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

.میدهیمقرار  Comb1نام ترکیب بار اول را  Load combination Nameدر قسمت  -0

.را انتخاب نماییم Linear Addگزینه  ستیبایم Combination Typeدر قسمت  -3

که بخواهیم بار  بار مرده به صورت پیش فرض وجود دارد. در صورتی Load Nameقسمت  در -22

لذا در این ترکیب بار  کلیک کنیم. Addجدیدی به لیست اضافه نماییم کافی است بر روی دکمه 

را به صورت جداگانه در لیست  NSDXو  NDeadXو  SDالزم است که بارهای  قبلیمطابق جدول 

Load Name .انتهاب کنیم

رایب مربوط به هر بار را در قسمت ض قبلیجدول مطابق روابط ترکیب بار گفته شده در همچنین  -22

Scale Factor  کنیممیوارد.

 اضافه شود. Combinationsتا ترکیب بار اول به لیست  کنیممیکلیک  OKبر روی دکمه  -21

 09 شکل

تغییر  و حالت بارهای خیالی که تنها عالمت بارها Comb4تا  Comb2جهت معرفی ترکیب بارهای  -29

استفاده نماییم. در این حالت کافیست  ...Add Copy of Comboنه یم از گزیتوانمیخواهند کرد 

را تغییر دهیم. و حالت بارهای خیالی که تنها عالمت بین ضرائب بارها

مجدداً بر روی گزینه  Load combinationsدر پنجره  (Comb5)پنجم جهت اعمال ترکیب بار  -24

Add New Combo...  کنیممیکلیک.

 Comb5 که کنیممیرا کنترل  پنجم نام ترکیب بار Load combination Nameدر قسمت  -25

های زنده و بارهای خیالی متناظر بارهای مرده، بار بار، ترکیب این ویرایش شده باشد. مطابق جدول در
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

بار مرده با ضریب واحد به صورت پیش فرض  Load Name. در قسمت حضور دارندبا بارهای ثقلی 

. همچنین جهت اضافه کرده بارهای زنده ابتدا بر میدهیمتغییر  1.2به  اوجود دارد. مقدار ضریب آن ر

 کنیممیکلیک  شودیم. سپس بر روی بار جدیدی که به لیست اضافه کنیممیکلیک  Addروی گزینه 

همانند روش  مورد نظر و جهت اضافه کردن بارو ابتدا بار زنده طبقات مسکونی را جایگزین خواهیم کرد 

. ضرائب هر میدهیمو حالت بار را به بار مورد نظر تغییر  کنیممیکلیک  Addبر روی دکمه  ابتدا قبلی

.کنیممیمعرفی  نرم افزارو در مقابل هر بار مطابق جدول به  Scale Factorبار را نیز در قسمت 

اضافه شود. Combinationsبه لیست  این ترکیب بار نیزتا  کنیممیکلیک  OKبر روی دکمه  -26

 5ترکیب بار شماره  -04 شکل

. در شکل کنیممیمعرفی نرم افزارانجام و به  گفته شده مراحل مشابه سایر ترکیب بارها را نیز دقیقاً -27

یم مشاهده کنیم.توانمیچند نمونه دیگر از ترکیب بارهای معرفی شده به نرم افزار را زیر 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا
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صفحه

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

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

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

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

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

 05 شکل

تهیه نماییم. Saveتا از فایل یک  کنیممیکلیک  نرم افزارانی از نوار ابزار فوق بر روی آیکون  -7

 ساختمان در زلزله: مؤثرمحاسبه جرم

برای این  .شودیممعرفی  نرم افزار ساختمان در تعیین نیروی زلزله به مؤثر جرمدر این قسمت نحوه محاسبه 

م سازه در هنگام زلزله در نظر درصدی از بار زنده را جهت محاسبه جر 1022مطابق استاندارد باید منظور

 داریم: زیر بگیریم. برای این منظور با توجه به جدول
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

اداری و پارکینگ هستند، مطابق جدول فوق باید سهم در این پروژه با توجه به اینکه طبقات دارای کاربری 

ه در مرحله محاسبه بار قابل ذکر است با توجه به نکات عنوان شد .درصد در نظر گرفت 12بارهای زنده را برابر 

درصد در نیروی زلزله مشارکت داشته باشند.  100به صورت  هاتیغه، الزم است که بار زنده معادل هاتیغهمعادل 

 استفاده نماییم: سازه مؤثرجهت محاسبه وزن  بایستمیبدین منظور از ترکیب بار زیر 

Dead + SD + 0.2(LR +LNoneR+Lroof)+ Lwall + MASS 

 :میدهیمسازه در نرم افزار مراحل زیر را به ترتیب انجبم  مؤثرعرفی ترکیب بار محاسبه جرم برای م

فوقانی ابزار نوار از را  آیکون روی بر یا و نموده اجرا را MASS Source دستور Define از منوی -2

.کنیممی کلیک

فعال را Specified Load Pattern گزینه تنها Mass Source قسمت در شده ظاهر پنجره در -1

.شود محاسبه سازه بر وارد بارهای اساس بر سازه جرم محاسبه تا کنیممی

که در باال  مؤثر جرمباید ترکیب بار محاسبه  Define Mass Multiplier for Loads قسمت در -9

.نوشته شده است را تعریف کنیم

تهیه نماییم. Saveاز فایل یک تا  کنیممیکلیک  نرم افزاراز نوار ابزار فوقانی  بر روی آیکون  -4
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صفحه

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

06شکل 

مدل سازی

از مراحل بسیار مهم در کار با نرم افزار نحوه مدل سازی ساختمان مورد نظر از لحاظ ستونگذاری، تیرگذاری، 

. در این مرحله باید حتماً به باشدمین معماری و ... از روی پال (در صورت وجود)و مهاربندها  هاکفمدل کردن 

 ماری و به طور خاص پالن ستونگذاری و تیرریزی در صورت وجود مراجعه کرد.پالن مع

هاستون مدل سازی: 

 :دهیممیمراحل زیر را انجام  هاستونبرای ترسیم 

( در نوار ابزار کناری فعال باشد. در غیر این باید دقت شود که گیره نقاط ) هاستونقبل از رسم  -2

گردد. صورت بر روی آن کلیک کرده تا فعال
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

پایین  در نوار کرکره ای همچنین .کنیممیرا انتخاب  STORY1کلیک کرده و گزینه  روی آیکون  -1

شوند. مدلبرای تمام طبقات  هاستونتا  کنیممیرا فعال  گزینه  نرم افزار

. در پنجره شودمیو به تبع آن پنجره شناوری ظاهر  کلیک کرده روی آیکون  هاستونبرای ترسیم  -9

را  COLUMNلیست خودکار طراحی  Propertyدر مقابل گزینه  07ر ظاهر شده همانند شکل شناو

کلیک  هاستون قرار گیری در محل 00و با توجه به پالن ساختمان همانند شکل  انتخاب و در نهایت

شوند. در کلیه طبقات مدل هاستونکرده تا 

 07 شکل
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صفحه

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

 00شکل 

 هایستونو باید به جزء  شوندمیتراز خرپشته نیز مدل سازی  در هاستونبا روش انجام داده شده،  -4

 از نوار ابزار فوقانی یم بر روی آیکونتوانمی. برای اینکار را حذف کرد هاستوناطراف راه پله بقیه 

 Oneسپس گزینه  .کنیممیرا انتخاب  PENTکلیک کنیم. در پنجره جدید ظاهر شده، گزینه  نرم افزار

Story اضافی  هایستونتمامی  .() کنیممیوی کرکره ای پایین صفحه انتخاب را از من

 .کنیممیکلیک  Deleteو سپس بر روی دکمه  کنیممیرا انتخاب  (به جزء چهار ستون اطراف راهپله)

خواهیم رسید. 03در نهایت به شکلی همانند شکل 

 03شکل 
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صفحه

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

تا از فایل یک  کنیممیابزار فوقانی کلیک از نوار  بعد از انجام مراحل گفته شده بر روی آیکون  -5

Save  نماییم.تهیه

:ترسیم تیرهای اصلی 

برای ترسیم تیرهای الزم است که بین هر ستون یک تیر مدل سازی کرد. برای مدل سازی تیرهای مراحل ذیل 

 :دهیممیرا انجام 

را از  One Story گزینه. همچنین کنیممیانتخاب  را Story1کلیک کرده و گزینه  ن روی آیک -2

تا تیرها برای طبقه اول مدل شوند و  () کنیممیمنوی کرکره ای پایین صفحه انتخاب 

.کنیممیبرای طبقات دیگر از خاصیت کپی استفاده 

 Propertyکه در قسمت  شودمیظاهر  32همانند شکل  یک پنجره شناور ن آیک انتخابپس از  -1

. کنیممیرا انتخاب  BEAM. به عبارتی مقطع کنیممینتخاب لیست خودکار طراحی مقاطع تیرها را ا

.شود مدلد نظر و مقطع ستون کلیک کرده تا تیر موربین د در نهایت
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صفحه

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

32شکل 
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صفحه

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

 32 شکل

تیر را  توانمی، تیر به درستی مدل سازی نشده است. البته در ابتدا ن32در کادر مشخص شده در شکل  -9

ترسیم کرد. برای اصالح آن ابتدا با کشیدن کادری تیر مورب و تیر دقیقاً در محل تقاطع با تیر مورب 

.کنیممیانتخاب  31مورد نظر و نقطه انتهای آن را همانند شکل 
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صفحه

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

31شکل 

.کنیممیرا انتخاب  ...Align Joints/Frame/Edgeگزینه  Editسپس از منوی  -4

و بر روی  کنیممیانتخاب  39را همانند شکل  Trim Frame Objectsدر پنجره ظاهر شده گزینه  -5

 خواهد شد. 34. شکل اصالح شده همانند شکل کنیممیکلیک  OKگزینه 
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صفحه

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

 39 شکل

34شکل 
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صفحه

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

. برای اینکار ابتدا بر روی شودمینیز از روش معادل سازی به صورت صفحه افقی استفاده  هاپلهبرای راه  -6

را انتخاب  Noneمقطع  Propertyکلیک کرده و در پنجره شناور ظاهر شده در مقابل  آیکون 

 (35همانند شکل ). کنیممی

و  کنیممیرا وارد  0.1mمقدار  Plan Offset Normal,mدر مقابل گزینه  در همان پنجره شناور -7

متر از تیرهای اصلی  0.1آن، تیرهایی به فاصله  هایپلهسپس بر اساس موقعیت قرار گیری راه پله و 

. همچنین برای ترسیم باشدمی 36ه پله معادل سازی شده همانند شکل . شکل نهایی راکنیممیترسیم 

.کنیممیو آن را ترسیم  کنیممیمتر وارد  2.0را برابر  Plan Offset Normal,mتیر پاگر مقدار 

مدل سازی  36به همین ترتیب همانند شکل  دقیقاًهمچنین دیگر تیرهای موجود در راه پله را  -0

.کنیممی

 35شکل 



129 

صفحه

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

 36ل شک

:مدل سازی تیرهای کامپوزیت 

پس از اینکه مدل سازی تیرهای اصلی به اتمام رسید، در مرحله بعد تیرهای کامپوزیت باید مدل سازی شوند. 

حداکثر فاصله بین تیرهای  شودمیبرای اینکار الزم است که مراحل ذیل را انجام دهیم. توجه کنید که پیشنهاد 

 برابربنابراین با توجه به اینکه ضخامت دال بتنی  ؛اختیار گردد هاآنل بتنی روی برابر ضخامت دا 21کامپوزیت 

 .باشدمیسانتیمتر  212سانتیمتر است حداکثر فاصله بین تیرهای کامپوزیت برابر  22

. کنیممیانتخاب  را Story1کلیک کرده و گزینه از نوار ابزار فوقانی نرم افزار  روی آیکون  -2

تا  () کنیممیرا از منوی کرکره ای پایین صفحه انتخاب  One Storyگزینه همچنین 

.کنیممیبرای طبقه اول مدل شوند و برای طبقات دیگر از خاصیت کپی استفاده  ی کامپوزیتتیرها
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صفحه

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

در نوار ابزار کناری نرم افزار استفاده کنیم.  یم از آیکون توانمی برای مدل سازی تیرهای کامپوزیت -1

 Propertyکه در قسمت  شودمیظاهر  37یک پنجره شناور همانند شکل این آیکون پس از انتخاب 

را  BEAM لیست. به عبارتی کنیممیرا انتخاب  ی کامپوزیتلیست خودکار طراحی مقاطع تیرها

را انتخاب نماییم. با  Max Spacingبهتر است که گزینه  Spacingدر مقابل گزینه . کنیممیانتخاب 

را در مقابل آن ویرایش  m 1.2فعال خواهد شد و مقدار  Max Spacing,m لت، گزینهانتخاب این حا

را انتخاب  Normal to Near Edgeحالت  Approx,Orientationدر مقابل گزینه  .کنیممی

 .کنیممی

 37 شکل

قبل از ترسیم تیرهای کامپوزیت باید محورها )گریدها( اضافه را خاموش کنیم. برای اینکار بر روی  -9

را انتخاب کرده و در پنجره  ...Add/Modify Gridsصفحح از نرم افزار کلیک راست کرده و گزینه 

انند را انتخاب و محورهای اضافه را هم ...Modify/Show Grids Systemجدید ظاهر شده گزینه 

.کنیممیخاموش  30شکل 



131 

صفحه

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

30شکل 

.کنیممیمدل سازی  33را همانند شکل  Story1تیرهای کامپوزیت تراز طبقه  -4
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صفحه

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

33 شکل

یم توانمیدر طبقات دیگر هم مدل شوند  Story1مدل شده در طبقه  تیرهایحال جهت اینکه تمامی  -5

دا تمامی تیرهای مدل شده در این ابت بایستمیاز خاصیت کپی کردن استفاده کنیم. برای این کار 

 Select > Object Typeمراجعه کرده و گزینه  Selectطبقه را انتخاب کنیم. برای اینکه به منوی 

انتخاب و بر روی  را Beamsگزینه  222. در پنجره جدید ظاهر شده همانند شکل کنیممیرا انتخاب 

زی شده در راه پله را نیز در حالت معادل سا Noneسپس مقاطع  .کنیممیکلیک  Selectدکمه 

کلیک کرد. هاآنبر روی  توانمی. برای اینکار دهیممیانتخاب قرار 
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صفحه

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

222شکل 

 ظاهر . در پنجره جدیدکنیممیرا انتخاب  …Replicateو گزینه  کرده مراجعه Edit سپس به منوی  -6

 Applyو بر روی دکمه  را انتخاب کرده ROOFتا  Story2طبقات  ،Storyبه تب  با مراجعه شده

. حال مشاهده خواهیم کرد که تیرها در تمامی طبقات به راحتی کپی خواهند شد.کنیممیکلیک 
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صفحه

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

222شکل 
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صفحه

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

 221 شکل

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

. همچنین کنیممیانتخاب  را PENTیک کرده و گزینه کلاز نوار ابزار فوقانی نرم افزار  آیکون 

.() کنیممیرا از منوی کرکره ای پایین صفحه انتخاب  One Storyگزینه 

.کنیممیمدل سازی  229تیرهای این تراز نیز همانند شکل  -0
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صفحه

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

229 شکل

تهیه  Saveله تا از فایل تا این مرح کنیممیکلیک  از نوار ابزار فوقانی در نهایت بر روی آیکون  -3

نماییم.

هاکف مدل سازی: 

کاموزیت به  هایسقف. با توجه به اینکه جهت توزیع بار در شودمیپرداخته  هاکفدر این مرحله به مدل سازی 

جهت مدل باید حتماً و حتماً جهت توزیع بارها عمود بر تیرهای کامپوزیت باشد.  باشدمیصورت یک طرفه 

 .دهیممیه ترتیب انجام مراحل زیر را ب هاکفسازی 

را از  One Storyگزینه  همچنین .کنیممیرا انتخاب  Story1کلیک کرده و گزینه  روی آیکون  -2

شوند و  مدلاول  برای طبقه هاکفتا  () کنیممیمنوی کرکره ای پایین صفحه انتخاب 

.کنیممیبرای طبقات دیگر از خاصیت کپی استفاده 

همانند  که به تبع آن پنجره شناوری ( کلیک کردهحه ای مستطیلی )روی آیکون ترسیم موضوع صف -1

را انتخاب  Comمقطع کف  Propertyظاهر خواهد شد. در این پنجره در قسمت  224شکل 

چنانچه عدد صفر را وارد کنیم جهت توزیع بارها در راستای  Local Axis. در مقابل گزینه کنیممی

درجه را وارد کنیم جهت توزیع بارها در راستای عمودی  90عدد  و چنانچه (Xموازی با محور )افقی 
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صفحه

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

را با کلیک در هر یک از نقاط گوشه از پنل مورد نظر و رسیدن  هاکف خواهد بود. (Yموازی با راستای )

.کنیممیدوباره به نقطه اول ترسیم 

 224 شکل
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صفحه

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

 225 شکل

مدل شده را نمایش  هایکف، تصویر نهایی 227. شکل شودمیاستفاده  D0از مقطع  هاپلهبرای راه  -9

.دهدمی
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صفحه

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

 226شکل 

 227شکل 

یم توانمیدر طبقات دیگر هم مدل شوند  Story1حال جهت اینکه تمامی کفهای مدل شده در طبقه  -4

را انتخاب کنیم. برای  هاکفابتدا تمامی  بایستمیاز خاصیت کپی کردن استفاده کنیم. برای این کار 

. در کنیممیرا انتخاب  …Select > Object Typeمراجعه کرده و گزینه  Selectی اینکه به منو

کلیک  Selectانتخاب و بر روی دکمه  220را همانند شکل  Floorsشده گزینه  ظاهرپنجره جدید 

.کنیممی
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صفحه

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

 220 شکل

 ظاهر . در پنجره جدیدکنیممیرا انتخاب  …Replicateو گزینه  کرده مراجعه Editسپس به منوی  -5

 Applyرا انتخاب کرده و بر روی دکمه  ROOFتا  Story2طبقات ، Storyتب  با مراجعه بهشده 

در تمامی طبقات به راحتی کپی خواهند شد. هاکف. حال مشاهده خواهیم کرد که کنیممیکلیک 
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صفحه

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

 223 شکل

.کنیمیماز نیز سقف را مدل سازی حال به پالن طبقه خرپشته مراجعه کرده و برای این تر -6

نمایش داده شده است. 222نمای کلی کفهای مدل شده در شکل  -7
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صفحه

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

222 شکل

.کنیممیتهیه  Saveاز فایل یک  با کلیک بر روی آیکون  -0

:مدل سازی مهاربندها 

سازه استفاده شده است. محل قرار گیری مهاربندها در پالن  Xدر این پروژه از مهاربندهای واگرا در جهت 

( برابر یک پنجم طول دهانه eه است. پیشنهاد شده است که حداکثر فاصله بین دو مهاربند )معماری ارائه شد

همچنین توجه کنید که اگر در مراحل  .گیریممیدر نظر  m 1.5اختیار گردد. در این بخش این فاصله را برابر 

 ید.را روشن کن هاآنو حتماً همگی  حتماًدر این بخش  ایدکردهقبلی گریدی را خاموش 
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صفحه

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

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک  ابتدا بر روی آیکون  Xجهت مدل سازی مهاربندهای جهت  -2

.کنیممیکلیک  OKرا انتخاب و بر روی گزینه  D. در پنجره جدید ظاهر شده نمای محور کنیممی

م افزار کلیک از نوار ابزار کناری نر ابتدا بر روی آیکون  2-1جهت مدل سازی مهاربندها در دهانه  -1

لیست خودکار مقاطع بادبندها یعنی  Property. در پنجره شناور ظاهر شده در مقابل گزینه کنیممی

. کنیممیرا انتخاب  Inverted Vحالت  Bracing. در مقابل گزینه کنیممیرا انتخاب  BRACEگزینه 

 Center,mدر مقابل گزینه سپس را مدل سازی خواهد کرد.  واگرااین حالت در واقع همان بادبندهای 

.کنیممیرا وارد  1.5 مقدار

222 شکل

 واگرا را بر اساس پالن معماری وبا کلیک در هر دهانه و در هر طبقه به صورت مجزا، مهاربندهای  -9

.کنیممی مدل 221ل همانند شک
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صفحه

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

 221 شکل

 هادستکمدل سازی: 

از دستک استفاده کرد. برای مدل  هاآند باید برای مهار چنانچه در هر پروژه ای از طره و یا بالکن استفاده شو

 .کنیممیبه طریق زیر عمل  هایدستکسازی 

. در پنجره جدید ظاهر شده نمای محور کنیممیاز نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک  بر روی آیکون  -2

A  را انتخاب و بر روی گزینهOK  کنیممیکلیک.

در قسمت . در پنجره شناور ظاهر شده کنیممیر کناری نرم افزار کلیک از نوار ابزا بر روی آیکون  -1

Property  لیست خودکار مقاطع مهاربندها یعنی گزینهBRACE  در مقابل گزینه  .کنیممیرا انتخاب

Moment Releases ًگزینه  حتماًو  حتماPinned  کنیممیرا به معنی اتصال مفصلی انتخاب.
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صفحه

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

 229 شکل

.کنیممیبه صورت گره به گره مدل  224 مانند شکلرا ه هادستک -9
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صفحه

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

 224 شکل

.کنیممیمورد نیاز را به همین ترتیب مدل سازی  هایدستکدیگر  -4

.کنیممیتهیه  Saveاز فایل یک  با کلیک بر روی آیکون  -5

:تغییر در شرایط انتهایی اعضا

، اتصاالت تیر به ستون شودمیهاربند استفاده فوالدی، در راستایی که از سیستم جانبی قاب ساده+م هایسازهدر 

باید به صورت مفصلی معرفی شود و همچنین در راستایی که از سیستم جانبی قاب خمشی استفاده شده باشد 

به  هاستونباید از اتصال گیردار استفاده شود. قابل ذکر است که به صورت پیش فرض، اتصاالت کلیه تیرها به 
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صفحه

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

از سیستم قاب ساده+ مهاربند واگرا استفاده  X. در این پروژه در راستای شودمیرفته صورت گیردار در نظر گ

 به ستون را به صورت مفصلی معرفی کرد. Xشده است و باید اتصال کلیه تیرهای موازی با راستای 

(.. )کنیممیرا انتخاب  All Stroiesابتدا از نوار ابزار پایین نرم افزار گزینه  -2

. همچنین کنیممیانتخاب  225را همانند شکل  Xاز طبقات کلیه تیرهای موازی با در پالن یکی  -1

.کنیممیدر این مرحله انتخاب  هاطرهو همچنین تیرهای کوتاه مربوط به  هاطرهتیرهای پیرامونی 

225شکل 
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صفحه

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

ن . همچنیرا اجرا نموده ...Releases/Partial Fixityدستور  Frameزیر منوی  Assignاز منوی  -9

 از نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک نماییم.آیکون  یم بر رویتوانمیجهت اجرای این دستور 

لنگر را در دو انتها و پیچش را فقط در یک انتها آزاد کنیم. برای  بایستمیدر پنجره جدید ظاهر شده  -4

کنیم.مشخص شده را فعال  هایگزینه، 226آزاد کردن لنگرها کافی است که همانند شکل 

 226 شکل

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

.دهدمیرا نمایش 
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صفحه

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

 227 شکل

.کنیممیتهیه  Saveاز فایل یک  با کلیک بر روی آیکون  -6

:ایجاد دیافراگم صلب 

:دهیممیترتیب انجام حل زیر را به دیافراگم صلب به طبقات مرا معرفیبرای 
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صفحه

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

مراجعه  Select. برای اینکار به منوی طبقات را انتخاب کنیم یدر تمام هاکفتمامی  بایستمیابتدا  -2

شده گزینه  ظاهر. در پنجره جدید کنیممیرا انتخاب  …Select > Object Type و گزینه کنیممی

Floors  را انتخاب و بر روی دکمهSelect  کنیممیکلیک.

. همچنین جهت کنیممیرا انتخاب  ...Diaphragmsدستور  Shellزیر منوی  Assignوی از من -1

.کلیک نماییم نرم افزاراز نوار ابزار فوقانی  یم بر روی آیکون توانمیاجرای این دستور 

.کنیممیکلیک  okرا انتخاب نموده و بر روی دکمه  D1نام  220همانند شکل  در پنجره ظاهر شده -9

 220عکس 
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صفحه

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

 223عکس 

.کنیممیتهیه  Save، از فایل یک با کلیک بر روی آیکون  -4

:اختصاص نواحی صلب انتهایی 

 :دهیممیمراحل زیر را انجام  (نواحی صلب)برای مشخص کردن ناحیه تداخلی تیر و ستون 
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صفحه

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

نتخاب یم با اتوانمی. همچنین جهت این کار کنیممیرا انتخاب  Select >Allدستور  Selectاز منوی  -2

روی آیکون  یمتوانمی . همچنیناین کار را انجام دهیم صفحه کلیکبر روی  ctrl+A هایدکمهترکیبی 

.نماییمکلیک از نوار ابزار کناری نرم افزار  

را اجرا کرده و یا بر روی آیکون  End Length Offsetsدستور  Frameزیر منوی  Assignاز منوی  -1

.کنیممیکلیک  

را برای محاسبه خودکار طول صلب  Automatic from Connectivityشده گزینه  در پنجره ظاهر -9

سپس بر روی گزینه ، کنیممید وار Rigid-zone factorرا در قسمت  0.5و ضریب  کنیممیفعال 

ok  کنیممیکلیک.

 212 شکل

.کنیممیتهیه  Saveاز فایل یک  با کلیک بر روی آیکون  -4

اتصال ستون به پی: اختصاص تکیه گیردار برای

د به صورت مفصلی عمل توانمی هاستونبه صفحه  هاستونفوالدی اغلب معتقدند که اتصال پای  سازهایدر 

اتصال  توانمیاما برخی نیز معتقدند که با توجه به عدم امکان دوران ستون نسبت به پی و صفحه ستون،  ؛کند

 را به صورت گیردار فرض کرد. هاستونپای 
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صفحه

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

و از ( ) کنیممیرا فعال  One Storyو گزینه  مراجعه کرده BASE ترازاین کار ابتدا به برای 

 از نوار ابزار فوقانی را اجرا کرده یا بر روی آیکون  ...Restraintsدستور  Jointزیر منوی  Assignمنوی 

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

 .کنیممی

 212 شکل

 .کنیممیتهیه  Saveاز فایل یک  با کلیک بر روی آیکون 
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صفحه

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

:بارگذاری سازه

 .باشدمی. مراحل کلی به ترتیب ذیل شودمیدر ادامه به نحوه بارگذاری سازه در نرم افزار پرداخته 

 دیوارهای اطراف راه پله بار گذاری:

. جزئیات شودمیی دیوارهایی جهت جدا کردن محیط داخلی با محیط راه پله استفاده از یکسر هاسازهدر تمامی 

همانند دیوارهای دارای یک طرف نما در نظر گرفت. همچنین از این بار برای دیوارهای  توانمیاین دیوارها را 

:داد . برای اینکار الزم است که مراحل ذیل را انجامشودمیخرپشته در جهت اطمینان استفاده 

منوی را از و گزینه  کنیممیمراجعه  (Roof)ابتدا در پنجره نمای دوبعدی به طبقه بام  -2

.کنیممیانتخاب  کرکره ای نوار ابزار پایین نرم افزار

این کار را برای طبقات دیگر . کنیممیانتخاب  211همانند شکل تمامی تیرهای پیرامونی راه پله را  -1

 نجام خواهیم داد.دقیقاً به ترتیب گفته شده ا

از و یا بر روی آیکون  کنیممیرا اجرا  ...Frame Load >Distributedدستور  Assignاز منوی  -9

.کنیممیر فوقانی نرم افزار کلیک نوار ابزا

.کنیممیرا انتخاب  SDالگوی بار  Load Pattern Nameدر پنجره ظاهر شده از جعبه  -4

در جدول خالصه بار  این .کنیممیوارد  Kgf/m 1165را برابر Uniform Loadمقدار بار را در جعبه   -5

بارگذاری ارائه شده است.
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صفحه

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

211شکل 

.کنیممیکلیک  OKسپس بر روی دکمه  -7

.کنیممیتهیه  Saveاز فایل یک  با کلیک بر روی آیکون  -0

 :بار گذاری دیوارهای پیرامونی

. در طبقه بام این بار از نوع بار دیوارهای جانپناه شودمیدیوارهای پیرامونی خود به چند مرحله تقسیم  بارگذاری

بوده و در طبقات این بار از نوع بار دیوارهای دارای نمادار خواهد بود. همچنین در تراز بام یک بار که مقدار آن 

به تیرهای پیرامونی اعمال  MASSبه صورت بار  باشدمیبرابر نصف وزن دیواهای پیرامونی طبقه زیرین آن 

 .شودیم

کلیک کرده و سپس در پنجره  . برای اینکار بر روی آیکون کنیممیبه پالن طبقه بام مراجعه ابتدا  -2

.کنیممیکلیک  OKرا انتخاب و بر روی دکمه  Roofظاهر شده، طبقه 

.() کنیممیرا انتخاب  One Storyگزینه  -1

.کنیممیانتخاب  219، تمامی تیرهای پیرامونی بام را همانند شکل در پالن طبقه بام -9

. جهت اجرای این دستور کنیممیرا انتخاب  Frame Load > Distributedگزینه  Assignاز منوی  -4

.ار فوقانی نرم افزار کلیک نماییماز نوار ابز یم بر روی آیکون توانمیهمچنین 

.کنیممیرا انتخاب  SDالگوی بار  Load Pattern Nameدر پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  -5

.کنیممیرا وارد  Kgf/m 280مقدار  Uniform Loadدر قسمت  -6

 .کنیممیکلیک  OKسپس بر روی دکمه  -7
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219 عکس

جهت اعمال بار اصالح جرم طبقات در تیرهای پیرامونی بام، مجدداً تمامی تیرهای پیرامونی بام را  -0

زار کناری نرم افزار کلیک نماییم. با از نوار اب یم بر روی آیکون توانمی. برای اینکار کنیممیانتخاب 

.ر خواهند آمدانتخاب این آیکون، تمامی اعضای انتخاب شده در مرحله قبلی، مجدداً به حالت انتخاب د

. جهت اجرای این دستور کنیممیرا انتخاب  Frame Load > Distributedگزینه  Assignاز منوی  -3

.ار فوقانی نرم افزار کلیک نماییمزاز نوار اب یم بر روی آیکون توانمیهمچنین 

را انتخاب  MASSالگوی بار  Load Pattern Nameدر پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  -22

.کنیممی

. این بار برابر نصف وزن دیوار کنیممیرا وارد  Kgf/m 582.5مقدار  Uniform Loadدر قسمت  -22

:شودمیکه به شرح زیر محاسبه  باشدمیپیرامونی بدون نما 

MASS =
1165

2
= 582.5 Kgf/m 

 .کنیممیکلیک  OKسپس بر روی دکمه  -21
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ار فوقانی از نوار ابز برای راحتی کار و خلوت کردن محیط نرم افزار کافی است که بر روی آیکون  -29

.نرم افزار کلیک نماییم

 .کنیممیتهیه  Saveاز فایل یک  با کلیک بر روی آیکون  -24

 :دهیممیپیرامونی طبقات، مراحل زیر را به ترتیب انجام نمادار ا جهت اعمال بار دیواره

، تیرهای پیرامونی سمت نما، به پالن یکی از طبقات به جهت اعمال بار دیوارهای پیرامونی دارای نما -2

. سپس در کنیممیکلیک  . برای اینکار ابتدا بر روی آیکون کنیممی( مراجعه Story2برای نمونه )

.کنیممیکلیک  OKرا انتخاب و بر روی دکمه  Story2، طبقه دهپنجره ظاهر ش

 .() کنیممیرا در نوار ابزار پایین نرم افزار انتخاب  Similar Storiesگزینه  -1

.کنیممیانتخاب  215همانند شکل  تمامی تیرهای سمت نمادار را -2

. جهت اجرای این دستور کنیممیرا انتخاب  Frame Load > Distributedگزینه  Assignاز منوی  -1

.ار فوقانی نرم افزار کلیک نماییماز نوار ابز یم بر روی آیکون توانمیهمچنین 

.کنیممیرا انتخاب  SDالگوی بار  Load Pattern Nameدر پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  -9

رد را وا Kgf/m 1165با توجه به جدول خالصه بارهای ثقلی مقدار  Uniform Loadدر قسمت  -4

.کنیممی

 .کنیممیکلیک  OKسپس بر روی دکمه  -5
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  هاکفبار گذاری:

 :دهیممیجهت اعمال بارهای وارده به طبقه بام مراحل زیر را به ترتیب انجام 

 نرم افزاراز نوار ابزار فوقانی  . برای اینکار بر روی آیکون کنیممیپالن طبقه بام را انتخاب ابتدا  -2

.کنیممیکلیک  OKو بر روی دکمه  را انتخاب Roofدر پنجره ظاهر شده طبقه . کنیممیکلیک 

.() کنیممیانتخاب  را One Storyگزینه  -1

.کنیممیانتخاب  هاآنکلیک بر روی ( را با به جزء کفهای راه پله)کفهای مدل شده در طبقه بام  -9

.کنیممیتراز را نیز انتخاب این  سپس به پالن طبقه خرپشته مراجعه کرده و کفهای مدل شده در -4

. همچنین جهت کنیممیرا انتخاب  ...Shell Loads > Uniformگزینه  Assignسپس از منوی  -5

.کلیک نماییم نرم افزاراز نوار ابزار فوقانی  یم بر روی آیکون توانمیاجرای این دستور 

انتخاب  SDبار  الگوی کنیممیکنترل  Load Pattern Nameدر پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  -6

.شده باشد

رد وا mfKg 525/2مقدار بار مرده طبقه بام را برابر  Loadو در مقابل  Uniform Loadدر قسمت  -7

گزارش شده است.محاسبات بارگذاری  . این بار در قسمتکنیممی
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.کنیممیکلیک  OKسپس بر روی دکمه  -0

 216 شکل

را  ایمکردهانتخاب  را که در مرحله قبلی هاییکف بایستیم، و خرپشته جهت اعمال بار زنده طبقه بام -3

کلیک  نرم افزاراز نوار ابزار کناری  یم بر روی آیکون توانمیمجدداً انتخاب نماییم. برای اینکار 

.نماییم

. همچنین جهت کنیممیرا انتخاب  ...Shell Loads > Uniformگزینه  Assignسپس از منوی  -22

.کلیک نماییم نرم افزاراز نوار ابزار فوقانی  یم بر روی آیکون توانمیاجرای این دستور 

بار زنده مختص ) Lroofالگوی بار  Load Pattern Nameدر پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  -22

.کنیممیرا انتخاب  (بام و خرپشته

وارد  mf150 Kg/2مقدار بار زنده طبقه بام را برابر  Loadو در مقابل  Uniform Loadدر قسمت  -21

.کنیممیکلیک  OKو سپس بر روی دکمه  کنیممی
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 .کنیممیکفهای بام به جزء کفهای راه پله را انتخاب  یوارد کردن باراصالح جرم بام مجدداً تمام برای -29

با اینکار همانطور که پیش  کلیک نماییم. نرم افزاراز نوار ابزار کناری  آیکون  توانمیاین کار  برای

و از  گیرندمیانتخاب شده در مرحله قبلی مجدداً به حالت انتخاب قرار  هایالمانگفته شده تمامی  تر

باید کفهای انتخاب شده در تراز خرپشته را از حالت انتخاب  باشدنمیآنجا این بار شامل تراز خرپشته 

های انتخاب شده را با کلیک و کف کنیممیخارج نماییم. برای اینکار ابتدا به پالن طبقه خرپشته مراجعه 

.کنیممیاز حالت انتخاب خارج  هاآنبر روی 

. همچنین جهت کنیممیرا انتخاب  ...Shell Loads > Uniformگزینه  Assignسپس از منوی  -24

.کلیک نماییم نرم افزاراز نوار ابزار فوقانی  یم بر روی آیکون توانمیاجرای این دستور 

را انتخاب  MASSبار  الگوی Load Pattern Nameدر قسمت در پنجره جدید ظاهر شده  -25

.کنیممی

وارد  mfKg 50/2مقدار بار اصالح جرم بام را برابر  Loadو در مقابل  Uniform Loadدر قسمت  -26

.کنیممیکلیک  OKو سپس بر روی دکمه  کنیممی
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 :دهیممییب انجام جهت اعمال بارهای وارده به طبقات مسکونی مراحل زیر را به ترت

.کنیممیت مسکونی، به پالن یکی از طبقات مراجعه جهت اعمال بار وارده به کف طبقا -2

(.) کنیممیرا انتخاب  Similar Storiesگزینه  -1

.کنیممیمعادل شده را انتخاب  ٔ  پلهکفهای را به جزء کف راه تمامی در پالن  -9

. همچنین جهت کنیممیرا انتخاب  ...Shell Loads > Uniform مسیر Assignسپس از منوی  -4

کلیک نماییم. نرم افزاراز نوار ابزار فوقانی  یم بر روی آیکون توانمیاجرای این دستور 

.کنیممیرا انتخاب  SDوی بار گال Load Pattern Nameدر پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  -5

 240طبقات مسکونی را برابر  دوم گروه مقدار بار مرده Loadو در مقابل  Uniform Loadدر قسمت  -6

2/mfKg  کنیممیوارد.

.کنیممیکلیک  OKسپس بر روی دکمه  -7
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213 شکل

وارد کردن بار زنده طبقات مسکونی مجدداً تمام کفهای طبقه چهارم به جزء کفهای راه پله را  جهت -0

را انتخاب کرده تا حالت  رنرم افزا از نوار ابزار کناری آیکون توانمی. برای این کار کنیممیانتخاب 

.انتخاب مرحله قبل مجدداً تکرار شوند

. همچنین جهت کنیممیرا انتخاب  ...Shell Loads > Uniformگزینه  Assignسپس از منوی  -3

کلیک نماییم. نرم افزاراز نوار ابزار فوقانی  یم بر روی آیکون توانمیاجرای این دستور 

. این کنیممیرا انتخاب  LRالگوی بار  Load Pattern Name در پنجره جدید ظاهر شده در قسمت -22

.باشدمیالگوی بار مربوط به بارهای زنده قابل کاهش 

52 0مقدار بار زنده طبقات مسکونی را برابر  Loadو در مقابل  Uniform Loadدر قسمت  -22

2/mfKg  و سپس بر روی دکمه  کنیممیواردOK  کنیممیکلیک.
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292 شکل

طبقات مسکونی مجدداً تمام کفهای طبقه چهارم به جزء  در هاتیغهمعادل  کردن بار زنده وارد جهت -21

را  نرم افزار از نوار ابزار کناری آیکون توانمی. برای این کار کنیممیکفهای راه پله را انتخاب 

.انتخاب کرده تا حالت انتخاب مرحله قبل مجدداً تکرار شوند

. همچنین جهت کنیممیرا انتخاب  ...Shell Loads > Uniformگزینه  Assignسپس از منوی  -29

کلیک نماییم. نرم افزاراز نوار ابزار فوقانی  یم بر روی آیکون توانمیاجرای این دستور 

.کنیممیرا انتخاب  Lwallالگوی بار  Load Pattern Nameدر پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  -24

طبقات مسکونی را  در هاتیغهمعادل  مقدار بار زنده Loadو در مقابل  Uniform Loadدر قسمت  -25

.کنیممیکلیک  OKو سپس بر روی دکمه  کنیممیوارد  mfKg 001/2برابر 
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:دهیممیجهت اعمال بارهای وارده به راه پله مراحل زیر را به ترتیب انجام 

.کنیممیراجعه ، به پالن یکی از طبقات مهاپلهجهت اعمال بار وارده به راه  -2

.() کنیممیرا انتخاب  All Storiesگزینه  -1

.کنیممیرا انتخاب  هاپلهراه ف مدل شده برای در پالن، ک -9

. همچنین جهت کنیممیرا انتخاب  ...Shell Loads > Uniformگزینه  Assignسپس از منوی  -4

.کلیک نماییم افزار نرماز نوار ابزار فوقانی  یم بر روی آیکون توانمیاجرای این دستور 

.کنیممیرا انتخاب  SDوی بار گال Load Pattern Nameدر پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  -5

530 را برابر  هاپلهراه  گروم دوم مقدار بار مرده Loadو در مقابل  Uniform Loadدر قسمت  -6

2/mfKg  و سپس بر روی دکمه  کنیممیواردOK  کنیممیکلیک.
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.کنیممیانتخاب را عمال بار زنده راه پله، مجدداً تمامی کفهای موجود در قسمت راه پله جهت ا -7

. همچنین جهت کنیممیرا انتخاب  ...Shell Loads > Uniformگزینه  Assignسپس از منوی  -0

کلیک نماییم. نرم افزاراز نوار ابزار فوقانی  یم بر روی آیکون توانمیاجرای این دستور 

بدون زنده بار ) LNoneRوی بار گال Load Pattern Nameجدید ظاهر شده در قسمت  در پنجره -3

.کنیممی( را انتخاب کاهش سربار

 mfKg 050/2را برابر  راه پله زنده مجموعهمقدار بار  Loadو در مقابل  Uniform Loadدر قسمت  -22

.کنیممیکلیک  OKو سپس بر روی دکمه  کنیممیوارد 
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.کنیممیتهیه  Saveاز فایل یک  بر روی آیکون  با کلیک -22

 هایدهانهجهت طراحی تیرهای  هادیافراگمآزاد سازی EBF:

 EBFعمالً تیرهای متصل به دهانه  شوندمیاختصاص داده  هاسقفبه صورت کلی صلب به  هادیافراگموقتی که 

متصل هستند دیافراگمی  EBFتیرهای که به  هاییکف. به همین جهت باید به شوندنمیبه درستی طراحی 

 294را در کلیه طبقات همانند شکل  EBFاختصاص داده نشود. برای اینکار ابتدا کفهای متصل به تیرهای 

 .کنیممیانتخاب 
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 برای روی آیکون  توانمی. یا کنیممیرا انتخاب  ...Shell > Diaphragmsگزینه  Assignسپس از منوی 

 OKکلیک کرده و سپس بر روی گزینه  Noneپس در پنجره جدید ظاهر شده بر روی گزینه کلیک کرد. س

 .کنیممیکلیک 
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:تنظیمات کاهش سربار زنده

باید تنظیمات آن را به طریق مناسبی به نرم  شودمیبا توجه به اینکه در این پروژه از کاهش سربار زنده استفاده 

این تنظیمات باید در واقع به گونه باشد که ضوابط مبحث ششم را اقناع کند. به همین دلیل با  افزار معرفی کرد.

در نرم  توانمی( ASCE7-10توجه به شباهت بسیار زیاد ضوابط مبحث ششم با آیین نامه بارگذاری امریکا )

ریکا که شباهت خیلی زیادی با افزار این آیین نامه را انتخاب کرد تا نرم افزار ضوابط را مطابق آیین نامه ام

را  ...Live Load Reduction Factorsگزینه  Designمبحث ششم دارد اعمال کند. برای اینکار از منوی 
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انتخاب شده باشد.  ASCE7-10که آیین نامه  کنیممیانتخاب کرده و پنجره جدید ظاهر شده گزینه کنترل 

 Use default minimum factorsکه گزینه  کنیممیکنترل  Minimum Factorهمچنین در قسمت 

را  Apply to All Forces/Componentsگزینه  Application to Columnفعال شده باشد. در قسمت 

 .کنیممیکلیک  OKو سپس بر روی گزینه  کنیممیانتخاب 

 297 شکل

:تنظیمات تحلیل سازه

یمات مربوط به ظتننامیکی به نرم افزار معرفی شود. در این قسمت باید تنظیمات مربوط به پی دلتا و تحلیل دی

 Define >P-Delta مسیریمات مربوط به آنالیز دینامیکی به ترتیب در ظو همچنین تن P- Deltaاثر 

Options...  وDefine > Modal Cases...  باشدمیقابل دسترسی. 

لذا عمالً نیازی به استفاده از  ،باشدمیتیکی مجاز به استفاده از تحلیل استا مورد بررسیبا توجه به اینکه سازه 

 < Define مسیرکه تنظیمات آنالیز دینامیکی را در  نیستبرای همین نیازی  نخواهیم داشتتحلیل دینامیکی 

Modal Cases... که مقدار آن به اما با توجه به اینکه در ابتدای پروژه از زمان تناوب تجربی  ؛انجام دهیم

 را با زمان تناوب تحلیلی این زمان تناوب بایستمی، لذا یافته است استفاده شده استایش درصد افز 15 میزان

 .مقایسه نماییم
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

 :دهیممیمراحل زیر را به ترتیب انجام  P-Delta جهت انجام تنظیمات مربوط به

.کنیممیرا اجرا  ...P-Delta Optionsدستور  Defineمنوی  از -2

-Pنوع روش اعمال اثر  بایستمی Automation Methodمت در پنجره جدید ظاهر شده در قس -1

Delta گزینه معرفی نماییم نرم افزاربه  را .Iterative - Based on Loads  کنیممیرا انتخاب.

باید ترکیب باری معرفی شود. این ترکیب بار  Iterative - Based on Loads سومگزینه با انتخاب  -9

فاده شود. در آن قسمت باید ترکیب باری انتخاب شود که شامل بار باید از ترکیب بارهای طراحی است

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)

.کنیممیکلیک  OKسپس بر روی دکمه  -5
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

 290 شکل

.کنیممیتهیه  Saveاز فایل یک  ی آیکون با کلیک بر رو -6

:دهیممیجهت انجام تنظیمات مربوط به آنالیز دینامیکی مراحل زیر را به ترتیب انجام 

.کنیممیرا انتخاب  ...Modal Casesگزینه  Defineاز منوی  -2

با نام  یمات آنالیز دینامیکیظ، به صورت پیش فرض یک حالت از تنشودمیدر پنجره جدیدی که ظاهر  -1

Modal  وجود دارد. جهت مشاهده و اصالح این حالت بر روی گزینهModify / Show Cases... 

.کنیممیکلیک 

 293 شکل

، نام حالت آنالیز دینامیکی را وارد Modal Case Nameدر پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  -9

.کنیممی

کی تعیین گردد که تحلیل به نوع تحلیل دینامی بایستمی Modal Case Sub Typeدر قسمت  -4

. شودمیام انج (Ritz Vectors)و یا بردارهای ریتز  (Eigen Vectors)روش بردارهای ویژه ایگن 

 هایسازهز دینامیکی دارای کاربرد بیشتری جهت آنالی (Eigen Vectors)روش بردارهای ویژه ایگن 

.کنیممیرا انتخاب  Eigen. برای همین گزینه متعارف دارد

. در معرفی نماییم نرم افزاررا به  ی دینامیکیتعداد مودها بایستمی Other Parametersر قسمت د -2

تعداد مودهای نوسان به طور کلی . نماییم معرفیتعداد مودها را  حداقلو  حداکثراین قسمت باید مقدار 

 6ر این صورت برابر تعداد طبقات و در غی 3به صورت صلب معرفی شده باشند  هاسقفیک سازه اگر 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

و حداقل را  3x3 = 9برابر  رادهای حداکثر برای همین کافی است که تعداد مو برابر تعداد طبقات است.

 .گیریممیمود در نظر  3برابر 

.باشدمیبه صورت پیش فرض مناسب  هاقسمتبقیه  -5

معرفی  نرم افزاربه  Modalیمات آنالیز دینامیکی را تحت نام ظ، تنOKبا کلیک بر روی دکمه  -6

.نماییممی

 242 شکل
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

:کنترل سازه قبل از انجام تحلیل سازه

موجود را  هاگزینهرا اجرا کرده و در پنجره ظاهر شده کلیه  Check Model گزینه Analyzeاز منوی  -2

و سپس بر روی  کنیممیمتر وارد  0.001 مثالًرا برابر عدد کوچکی  Toleranceفعال کرده و مقدار 

یک کرده.کل Okدکمه 

242 شکل
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

 شودمی. در پایان این مرحله پنجره ای ظاهر کندمیخطاهای ترسیمی و بارگذاری را کنترل  نرم افزار -1

باید خطاهای گزارش داده شده اصالح شود و در  که که در آن خطاهای موجود گزارش داده خواهد شد.

 Model has been checked. Noصورت عدم وجود خطا در مدل سازی، در این پنجره پیغام 

warning messages were generated  شودمیظاهر.

 241 شکل

:تنظیمات مربوط به انتخاب حاالت بار مورد نیاز جهت آنالیز سازه

. در ستون کنیممیرا انتخاب  ... Set Load Cases To Runگزینه  Analyzeبرای این کار ابتدا از منوی 

برای اینکه مراحل انجام آنالیز سازه بر . شودمییا نبودن هر حالت بار مشخص  ، فعال بودنActionمربوط به 

 Analysis Monitorرا در قسمت  Always Showنمایش داده شود بهتر است که گزینه  مانیتور روی صفحه

Options  .همچنین به جهت اینکه مرکز سختی سازه توسط نرم افزار محاسبه شود الزم انتخاب نماییم
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

موجود  هایگزینهدیگر . را فعال نماییم Calculate Diaphragm Centers of Rigidityکه گزینه است 

کلیک  OKدر این پنجره به صورت پیش فرض مناسب بوده و نیازی به تغییر ندارند. سپس بر روی دکمه 

 .کنیممی

249 شکل

:انجام آنالیز سازه و مشاهده برخی نتایج

 :دهیممیمراحل زیر را به ترتیب انجام جهت انجام آنالیز سازه، 

. همچنین برای اجرای این دستور کنیممیاجرا  را Run Analysisدستور  Analysisاز منوی  -2

 .از نوار ابزار فوقانی عمل نماییم از روی کیبورد و یا آیکون  F5یم با انتخاب دکمه توانمی

. پس از شودمیبه صورت سریع نمایش داده و خطاهای حین تحلیل در یک پنجره  آنالیزمراحل انجام  -1

 Analyzeبرای مشاهده این گزارش از منوی  .شودمیاین پنجره به صورت خودکار بسته  آنالیزانجام 

به طور دقیق  بایستمیدر فایل جدید ظاهر شده  را اجرا کرده و Last Analysis Run Logدستور 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

که عاری از هرگونه  کنترل نماییمرا  باشندمیبسیار مهم  سازه که آنالیزفایل متنی گزارش شده از نتایج 

WARNING  و یاERORR دنباش.

 244 شکل

  هاستونلنگر خمشی در تیرها و مشاهده: 

 < Forces/Stress Diagrams مسیر Display برای مشاهده لنگر خمشی در اعضاء از منوی -2

Frame/Pier/Spandrel/Link Forces...  همچنین جهت اجرای این دستور کنیممیرا انتخاب .

.کلیک نماییم نرم افزاراز نوار ابزار فوقانی  یم بر روی آیکون توانمی

یم نمودارها را بر توانمی Load Case/Load Combinationشده در قسمت ظاهر در پنجره جدید  -1

 هاآندینامیکی در یمات آنالیز ظکه تن هاییسازهچنین در ، ترکیبات بارگذاری و همهای باراساس الگو
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

 مرده گروه دوم. برای نمونه از الگوی بار را مشاهده نماییم گرفته باشد برای مودهای فعال شدهصورت 

استفاده خواهیم کرد.

 را نوع نمودار مورد نظر را از لحاظ محوری، برشی، پیچشی و یا خمشی Componentدر قسمت  -9

اینکه قصد خواهیم داشت که نمودار خمشی در  با توجه به انتخاب کنیم. در این قسمت بایستمی

را انتخاب کرده و بر روی  Moment3-3گزینه  بایستمیرا مشاهده نماییم، لذا  هاستونتیرهای و 

.نمایش داده خواهد شد. سپس نمودار خمشی تمامی اعضاء خطی کنیممیکلیک  OKدکمه 

 245 شکل
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

246 شکل

 فوالدیطراحی سازه: 

وی محوری، برشی، خمشی داخلی در اعضاء مانند نیر هایتالشآنالیز بر روی سازه و مشخص شدن  بعد از انجام

اما قبل  ؛و مهاربندها را طراحی کنیم هاستونمقاطع خطی تیرها و  هاتالشبرای این  بایستمیپیچشی حال و 

ای کامپوزیت و اسکلت از اینکه طراحی سازه را شروع کنیم باید ابتدا یکسری تنظیمات کلی طراحی تیره

فوالدی باید به نرم افزار معرفی گردد  هایالمانفوالدی به نرم افزار معرفی شود. سپس یکسری تنظیمات خاص 

 .شودمیاشاره  هاآنو پس از آن اقدام به طراحی تیرهای کامپوزیت و اسکلت فوالدی کرد. در ادامه به 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

 :تنظیمات طراحی تیرهای کامپوزیت

 الزم است که مراحل زیر را به ترتیب انجام دهیم: برای اینکار

را  Composite Beam Design > View/Revise Preferencesمسیر  Designاز منوی  -2

.کنیممیانتخاب 

انتخاب شده باشد در  AISC 360-10که آیین نامه  کنیممیدر پنجره جدید ظاهر شده ابتدا کنترل  -1

.کنیممی غیر این صورت این آیین نامه را انتخاب

:Beam برگه در -9

  گزینهShored?  باشدمیمربوط به استفاده یا عدم استفاده پایه موقت برای تیرهای فوالدی .

انتخاب گردد. NOگزینه  موقت باید هایپایهبا فرض عدم استفاده از 

  گزینهMiddle Range%  تیرهای  مؤثر جهت محاسبه عرض مؤثرمربوط به طول تیر

در تیرهایی  مؤثردرصد مناسب بوده. این عدد برای تعیین عرض  70. عدد باشدمیکامپوزیت 

 تیرهای مورب قرار دارد به کار خواهد رفت. هاآنکه در مجاورت 

  گزینهPattern Live Load Factor  مربوط به ضریبی است جهت در نظر گرفتن بارگذاری

متقارن بار زنده که به صورت پیش فرض مناسب است.

  گزینهStress Ratio Limit مورد  مقاومت حد مقدار مورد قبول برای نسبت مقدار مربوط به

ز بر اساس قضاوت مهندسی مناسب ا توانمیاین ضریب را  .است نهایی مقطع به ظرفیت نیاز

در نظر خواهیم  1.05. لذا در این قسمت این ضریب را برابر عدد یک بیشتر در نظر گرفته شود

.گرفت

ه صورت پیش فرض مناسب بوده و نیازی به تغییر ندارد.ب هاگزینهدیگر 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

247 شکل

:Deflectionدر برگه  -4

تغییر شکل حداکثر ناشی از بارهای زنده تنها برابر  مطابق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

. این باشدمیطول دهانه  1/240طول دهانه و برای مجموع بار مرده و زنده برابر  1/360

 Total--Camberو  /Live Load Limit,L هایگزینهپیش فرض در مقابل اعداد به صورت 

Limit,L/ .مقدار  معرفی شده است و نیازی به تغییر نخواهند داشتSuper DL+LL 

Limit,L/ و با توجه به اینکه هیچ  باشدمیمرده و زنده  ویژه نیز که مربوط به جمع بارهای

لذا به جهت اینکه این ضابطه توسط  نکرده استضابطه ای در مبحث دهم به آن اشاره نشده 

نرم افزار در نظر گرفته نشود الزم است عدد آن را صفر ویرایش نماییم.
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

 گزینه آخر(Creep Factor)  مطابق مبحث دهم مقررات باشدمیمربوط به ضریب خزش .

زش را اضافی ناشی از خ هایشکلملی ساختمان برای تیرهای کامپوزیت الزم است که تغییر 

پیشنهاد شده است که در این بخش  3و یا  2در برخی از مراجع عدد . نیز مد نظر داشته باشیم

.شودمیاستفاده  2.0از عدد 

 240 شکل
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

:Vibrationبرگه  -5

 در این برگه باید تنظیمات مربوط به کنترل ارتعاش تیرهای کامپوزیت معرفی شود.

 در مقابل گزینهOccupancy Category ینه گزPaper Office  را به معنی اتاق کار که برای

.کنیممیاداری کاربرد دارد انتخاب  هایکاربری

 در مقابل گزینهDamping Ratio  متعارف این  هایساختمانباید میزان میرایی را وارد کنیم که برای

 پیشنهاد شده است. 0.05درصد برابر 

 OKنیازی به تغییر ندارند. در نهایت بر روی گزینه  به صورت پیش فرض مناسب است و هابرگهدیگر  -6

.کنیممیکلیک 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

  (و مهاربندها هاستونتیرها، )تنظیمات طراحی اسکلت فوالدی

نوع آیین نامه مورد استفاده جهت طراحی، ضرائب مربوط به کاهش مقاوت  نرم افزاربه  بایستمیدر این قسمت 

همانطور که در مراحل قبلی اشاره شده  ETABSموجود در نرم افزار  ایهنامهاز بین آیین کنیم.  معرفیو ... را 

دارای شباهت بسیار زیادی با مبحث دهم مقررت ملی ساختمان دارد لذا الزم  AISC 360-10است آیین نامه 

ر مهمی که باید د هایگزینهدر ادامه به است که جهت طراحی اسکلت فوالدی از این آیین نامه استفاده نماییم. 

 .شودمیاین بخش به نرم افزار معرفی شود پرداخته 

را اجرا  ...Steel Frame Design > View/Revise Preferences مسیر Designاز منوی  -2

.کنیممی

 .کنیممیرا انتخاب  AISC 360-10آیین نامه  Design Codeدر پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  -1

در این . بی را به نرم افزار معرفی نماییمم باربر جاننوع سیست بایستمی Framing Typeدر قسمت 

به  هاآنپروژه با توجه به اینکه سیستم باربر جانبی در دو جهت اصلی سازه متفاوت است باید یکی از 

نرم افزار معرفی شود. بهتر است که سیستم قاب خمشی متوسط به نرم افزار معرفی شود. اگر چه در 

. سیستم شودمیصی نوع سیستم سازه ای هر جزء به نرم افزار معرفی مراحل بعدی به صورت اختصا

EBF  ،و  هاستونیک سیستم سازه ای با ضوابط سختگیرانه ای است که بهتر است فقط به تیرها

را انتخاب  IMFبادبندها این سیستم به صورت اختصاصی معرفی شود. لذا در این قسمت گزینه 

.کنیممی

ین مربوط به ناحیه محل احداث پروژه بر اساس تقسیم بندی آی Seismic Design Categoryگزینه  -9

. انتخاب این باشدمی Fو  A ،B، C ،D ،E. این قسمت دارای ناحیه باشدمینامه بارگذاری امریکا 

 Fو  D ،Eگذار باشند. چنانچه مناطق  تأثیرد جهت در نظر گرفتن ضوابط طرح لرزه ای توانمی هاگزینه

اما  ؛د صرف هر عددی برای ضریب رفتار ضوابط طرح لرزه ای در نظر گرفته خواهد شدانتخاب شون

انتخاب گردد در این حالت نیز ضوابط  Cو  A ،Bبیشتر باشد و مناطق  3.0چنانچه ضریب رفتار از عدد 

طرح لرزه ای در نظر گرفته خواهد شد.

دو ضریب به نرم افزار  تبایسمی Design SystemSDSو  Design System Rhoدر دو قسمت  -4

. این ضرائب در صورتی کاربرد و مورد استفاده قرار خواهند گرفت که بخواهیم از ترکیب معرفی شود

. استفاده نماییم شوندمیار تعریف که توسط نرم افز AISC 360-10بارهای پیش فرض آیین نامه 

 هاییسازهباید توجه کنید که در  Sdsاست اما در مورد ضریب  تأثیرکه در همه حاالت بی  Rhoضریب 
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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 

 .باشدیمبرابر ضریب اهمیت ساختمان  Iکه در آن 

ق باید برابر صفر به نرم افزار فقط برای مناطق لرزه خیزی خیلی زیاد کاربرد دارد و برای سایر مناط Sdsضریب 

معرفی شود. در این پروژه با توجه به اینکه محل پروژه از نظر خطر لرزه خیزی جزء مناطق با لرزه خیزی زیاد 

 ، لذا این ضریب را باید در این بخش برابر صفر ویرایش کنیم.شودیمتلقی 

بخش بارگذاری زلزله برابر ضریب رفتار سازه که مطابق  بایستمی Design System Rدر قسمت  -5

از نرم افزار ضریب رفتار  نسخهفعالً تا این قابل ذکر است که  .را به نرم افزار معرفی نماییم باشدمی 7.0

همان پیش فرض نرم افزار را هم  توانمیباشد تاثیری در محاسبات ندارد و  3.0به شرطی که باالتر از 

.قبول نمود

الزم است که ضریب تشدید بارهای زلزله به نرم افزار معرفی  Design System Omega0در قسمت  -6

گردد. از این ضریب نرم افزار جهت تهیه بارهای تشدید یافته به صورت خودکار استفاده خواهد کرد. 

سازه گفته شد، با توجه به اینکه نرم افزار فقط از  Yهمانطور که در مرحله معرفی ضریب زلزله در جهت 

در این بخش باید از ضریب تشدید مربوط به سیستم قاب ساده  کندمیستفاده یک ضریب تشدید ا

.استفاده کنیم باشدمی 2.0ساختمانی+ مهاربند که برابر عدد 

از استاندارد  بایستمی باشدمی هاشکلکه ضریب بزرگنمایی تغییر  Design System Cdدر قسمت  -7

تغییر )از حالت االستیک به اندازه واقعی  هاشکل برداشت شود. از این ضریب برای تبدیل تغییر 1022

در راستای  این ضریب برای این پروژه 1022. مطابق استاندارد شودمیاستفاده  (نهایی هایشکل

سازه نیز که دارای  Y. قابل ذکر است این ضریب برای راستای باشدمی dC=4.0برابر  مهاربند واگرا

.باشدمی 4.0رابر سیستم قاب خمشی فوالدی متوسط است ب

حالت طراحی اسکلت فوالدی را بر روی حالت ضرائب بار و مقاومت  Design Provisionدر قسمت  -0

(LRFD)  دهیممیقرار.

مطابق مبحث روش تحلیل سازه فوالدی را مشخص نماییم  بایستمی Analysis Methodدر قسمت  -3

لیل فاقد محدودیت و مزایایی که دارد از از روش تحلیل مستقیم بددهم مقررات ملی ساختمان استفاده 
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روش مرتبه اول محدود -9، مؤثرروش طول -1روش تحلیل مستقیم،  -2) بین سه روش پیشنهاد شده

 Direct Analysis. لذا در این قسمت کافی است که گزینه شده( در مبحث دهم در ارجحیت قرار داد

به معنی  Effective Length هایگزینه. دارد گزینه به صورت پیش فرض وجود. این را انتخاب نماییم

به معنی روش مرتبه اول محدودی شده در این قسمت وجود  Limited 1st Orderو  مؤثرروش طول 

دارد.

در تحلیل  روش در نظر گرفتن تحلیل مرتبه دوم بایستمی Second Order Methodدر قسمت  -22

ته به روش عمومی و تحلیل مرتبه اول تشدید یاف. دو روش تحلیل مرتبه دوم مستقیم را مشخص نماییم

روشی مناسب تر  General 2nd Order. روش اول یعنی روش در این قسمت تعبیه گردیده است

.ه از این روش استفاده خواهیم کردبوده و در ادام

را به نرم افزار  هاالمانروش کاهش سختی  بایستمی Stiffness Reduction Methodدر قسمت  -22

که در  هاییالمانسختی  بایستمی اینست که شرایط استفاده از روش تحلیل مستقیم ی نماییم.معرف

بحث دهم . این قسمت از نرم افزار تطابق کامل با ضوابط میابدکاهش  𝜏bپایداری سازه نقش به مقدار

روش اول  ه در نرم افزار تعبیه گردیده است که. در این قسمت سه گزینمقررات ملی ساختمان دارد

گزینه  یم از آن استفاده نماییم.توانمیروشی است که در این بخش ما  Tau-b Variableیعنی گزینه 

. این گزینه برای کنترل نظر نخواهد گرفتعمالً کاهش سختی را در  No Modificationسوم یعنی 

.ه خواهیم کردی سازه از آن استفادجابجایی سازه کاربرد خواهد داشت که در مراحل کنترل نهای

زمانی کاربرد دارد که نرم افزار  ?Add Notional load cases into Seismic Combosگزینه  -21

داشته باشد از به صورت خودکار ترکیب بارهای طراحی را تهیه نماید. این گزینه در صورتی که کاربرد 

زلزله نیز قرار داده شود یا  که آیا بارهای خیالی را در ترکیب بارهای دارای بار شودمیکاربر پرسیده 

خیر.

و از طرفی با توجه به اینکه  باشندمی AISCهمگی بر اساس آیین نامه  (Phi)ضرائب تقلیل مقاومت  -29

این ضرائب تطابق با ضرائب ارائه شده در مبحث دهم دارند لذا نیازی به تغییر نخواهد داشت.

پرسیده  سؤالمال ضوابط لرزه ای از کاربر در مورد اع ?Ignore Seismic Codeدر قسمت   -24

ش فرض نیز که به صورت پی Noگزینه  بایستمی. به جهت در نظر گرفتن ضوابط طرح لرزه ای شودمی

.وجود دارد انتخاب گردد
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از کاربر ایجاد ترکیب بارهای تشدید یافته توسط  ?Ignore Special Seismic Loadدر قسمت  -25

 Noگزینه  بایستمیهت تهیه خودکار ترکیب بارهای تشدید یافته به ج .شودمیپرسیده  سؤالنرم افزار 

.فرض نیز وجود دارد انتخاب گردد که به صورت پیش

ورقهای پیوستگی به داخل  آیاکه معنی است  این به ?Is Doubler Plate Plug-Weldingگزینه  -26

خیر. این مساله روی  یا اندشدهدر ناحیه چشمه اتصال با جوش انگشتانه متصل  هاستونمقاطع جان 

که این  ذکر این نکته ضروری استاست.  مؤثرکنترل کمانش موضعی ورق جان و ورق مضاعف کننده 

در نرم  I / Wide Flange شکل ساخته شده به صورت I قاب خمشی هایستونکنترل فقط برای 

.شودنمیکنترل  هاستونو برای بقیه  شودمیکنترل افزار 

. این شودمینوع جوشکاری مورد استفاده در پروژه از کاربر پرسیده  HSS Welding Typeگزینه  -27

کاربردی نخواهد داشت. شودمیاستفاده  هاسازهگزینه با توجه به مقاطعی که در 

و  باشدمی HSS Welding Typeنیز در واقع وابسته به گزینه  ?Reduce HSS Thicknessگزینه  -20

هد گذاشت.نخوا هاالمانتغییری در مسائل حل 

فوالدی پرسیده  هایالماندر  هاشکلاز کاربر در نظر گرفتن تغییر  ?Consider Deflectionگزینه  -23

حداکثر، الزم است که این حالت توسط نرم افزار  هایشک. با توجه به ضوابط تیرها برای تغییر شودمی

انتخاب گردد. Yesدر نظر گرفته شود. لذا باید در این قسمت گزینه 

را فراتر از مبحث دهم در نظر  هامحدودیتنرم افزار یکسری  هاشکلت تعیین محدودیت تغییر جه -12

فوالدی در نظر  هایالماناضافی برای تغییر شکل  هایمحدودیتخواهد گرد. لذا به جهت اینکه این 

 Totalو  /Live Load Limit, Lدو گزینه  ویرایش کنیم. هاآندر مقابل  آر صفرگرفته نشود باید عدد 

Load Limit, L که با ضوابط مبحث دهم  اندشدهتنظیم  240و  360به ترتیب اعداد  به ترتیب اعداد

برابر صفر ویرایش کرده را همانند شکل  هامحدودیتدیگر  مقررات ملی ساختمان همخوانی کامل دارد.

را در نظر نگیرد. هاآنتا نرم افزار 

 حد مقدار مورد قبول برای نسبت مقدار مربوط به Demand/Capacity Ratio Limitگزینه  -12

.کنیممیرا ویرایش  1.0که در این بخش عدد  است نهایی مقطع به ظرفیت مورد نیاز مقاومت

مربوط به تعدا دفعات آنالیز و طراحی توسط نرم  Max Number of Auto Iterationsگزینه  -11

مناسب است. 5.0برای این قسمت عدد  .باشدمیافزار 
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تهیه  Saveاز فایل یک  با کلیک بر روی آیکون و  کنیممیکلیک  OKدر نهایت بر روی دکمه  -19

.کنیممی
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

 243 شکل

 :انتخاب نوع المان خاص برای طراحی تیرها

 Composite Beamکه باید به صورت کامپوزیت طراحی شوند حالت  هاییالماندر این قسمت برای 

Design ی اصلی حالت را انتخاب و برای تیرهاSteel Frame Design  برای اینکار کنیممیرا انتخاب .

 :دهیممیمراحل زیر را به ترتیب انجام 

( را از نوار ابزار پایین نرم افزار ) All Storiesدر پالن یکی از طبقات ابتدا گزینه  -2

.کنیممیانتخاب 
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. با انتخاب این تیرها در پالن مکنیمیانتخاب  252سپس با کلیک بر روی تیرهای فرعی همانند شکل  -1

تمامی تیرهای کامپوزیت در تمامی طبقات به جزء تراز  All Storiesطبقات با توجه به انتخاب گزینه 

.قرار خواهند گرفتخرپشته به حالت انتخاب 

.کنیممیبه تراز خرپشته نیز مراجعه کرده و تیرهای فرعی در تراز این طبقه را نیز انتخاب  -9

.کنیممیرا انتخاب  Overwrite Frame Design Procedureگزینه  Designاز منوی  -4

را انتخاب و در  Composite Beam Design گزینه 252در پنجره جدید ظاهر شده همانند شکل  -5

.کنیممیکلیک  OKنهایت بر روی گزینه 

 252 شکل
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

252شکل 

.کنیممیانتخاب  251انند شکل مجدداً از روی پالن یکی از طبقات تمامی تیرهای اصلی را هم -6

.کنیممیرا انتخاب  Overwrite Frame Design Procedureگزینه  Designاز منوی  -7

را انتخاب و در نهایت  Steel Frame Designگزینه  259در پنجره جدید ظاهر شده همانند شکل  -0

.کنیممیکلیک  OKبر روی گزینه 



192 

صفحه

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

 251 شکل
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259شکل 

.کنیممیتهیه  Saveاز فایل یک  ن با کلیک بر روی آیکو -3

 :تنظیمات قبل از طراحی تیرهای کامپوزیت

انجام داد. برای اینکار  هاآنپس از معرفی تنظیمات کلی تیرهای کامپوزیت حال باید تنظیمات خاصی را بر روی 

 :دهیممیمراحل زیر را انجام 

. برای اینکار با کلیک بر روی رار گیرندابتدا الزم است که کلیه تیرهای کامپوزیت به حالت انتخاب ق -2

.دهیممیرا به صورت انتخاب شده قرار  هاآن، هاآن

را  ...Composite Beam Design > View/Revise Overwriteمسیر  Designاز منوی  -1

.کنیممیانتخاب 

را باید مطابق زیر ادامه دهیم. هابرگهدر پنجره جدید ظاهر شده تنظیمات الزمه در  -9

:Beamبرگه در  -4

  گزینهShored?  با توجه به عدم باشدمیموقت  هایپایهمربوط به استفاده یا عدم استفاده از .

که به صورت پیش فرض نیز  NOگزینه  بایستمیموقت در زمان ساخت،  هایپایهاستفاده از 

تنظیم شده است انتخاب گردد.



194 

صفحه
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  دو گزینهBeam Fy  وBeam Fu  و تنش نهایی گسیختگی تیر به ترتیب معرف تنش تسلیم

د مقدار مورد نظر را در این دو قسمت به نرم افزار معرفی نماید. توانمیکه کاربر  باشدمیفوالدی 

و  Defineاگر عدد صفر نمایش داده شود به این معنی است که نرم افزار این دو مقدار را از منوی 

و نیازی به تغییر ندارد. کندمیبرداشت  Materialشاخه 

  گزینهCover Plate Present?  تقویتی در بال پایین مقاطع فوالدی  هایورقنیز مربوط به

ن در بعدی آ هایگزینهد و این گزینه و استفاده نخواهیم کر هاورق. در مرحله اول از این باشدمی

این مرحله نیازی به تغییر نخواهند داشت.

 254 شکل
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:Bracing (C)برگه  -5

به عبارت بهتر  اد تنظیمات مربوط به طول مهاری تیرهای فوالدی قبل از گیرش نهایی بتن و یبای برگهدر این 

در زمان ساخت به نرم افزار معرفی شود.

  گزینهCb Factor یا ضریب اصالح کمانش پیچشی  مربوط به ضریب یکنواختی لنگر خمشی- 

.باشدمیجانبی 

  گزینهBracing Condition ن بال فشاری مقطع فوالدی را مشخص باید وضعیت مهار بود

 کنیمفرض  یمتوانمیبا یک قضاومت مهندسی  نماییم. با توجه به مطالب گفته شده در این قسمت

. لذا در مقابل این گزینه، حالت آورندمیمهار جانبی را برای بال فشاری به وجود  هاقالبکه 

Bracing Specified  نه در زیر آن اضافه خواهد شد.که تبع آن دو گزی کنیممیرا انتخاب

  در مقابل گزینهNO. Uniform Bracing  در این پنجره ظاهر شودکلیک کرده تا پنجره جدید .

به جهت اینکه در کل طول تیر بال فشاری به صورت مهار شده توسط نرم  Bracesدر قسمت 

پیش فرض برای  . به صورتکنیممیکلیک  Addافزار در نظر گرفته شود ابتدا بر روی گزینه 

که به صورت پیش فرض  1و  0به ترتیب عدد  End Locationsو  Start Locationقسمت 

وجود دارند که این اعداد در نرم افزار به معنی مهار بودن یکنواخت بال فشاری مقطع را تداعی 

در  را انتخاب کرده وبه معنی بال باالی مقطع  Topنیز گزینه  Brace Type. در قسمت کنندمی

.کنیممیکلیک  OKنهایت بر روی گزینه 
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 255 شکل

:Bracing(S)برگه  -6

. باشدمی هاقالبن بتن و باز کردن این برگه مربوط به تنظیمات مهار بودن بال فشاری تیرها بعد از سخت شد

 .شدبامی 256. تنظیمات این قسمت همانند شکل باشدمیتنظیمات مربوط به آن دقیقاً همانند حالت قبلی 
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 256 شکل

:Deckبرگه  -7

برای توزیع بارهای ثقلی و چگونگی محاسبه عرض  هاتیرچهدر این برگه مشخصات دال بتنی، چگونگی جهت 

این برگه نیازی به تغییر ندارد و به صورت پیش فرض . شودمیبرای تیرهای کامپوزیت به نرم افزار معرفی  مؤثر

 مناسب است.

:Shear Studبرگه  -0

بر روی تیرهای کامپوزیت به نرم  هاآنمشخصات مربوط به برشگیر ها و نحوه قرار گیری  بایستمیه در این برگ

 را برشگیرها نرم افزار تا بدهیم اجازه اینکه یکی. دارد وجود حالت دو برشگیرها طراحی . برایافزار معرفی گردد
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

یکنواخت به نرم  فاصله و مشخص متمقاو با برشگیر نوع توسط کاربر یک که اینست دیگر روش و کند طراحی

 !خیر یا هستند مناسب شده انتخاب برشگیر آیا که کند کنترل فقط نرم افزار تا افزار معرفی شود

 زیاد بسیار برشگیرها تنوع مطمئنن (کند طراحی را برشگیرها نرم افزار که حالتی) اول حالت اینکه به توجه با

 و بود خواهد سخت اجرایی هاینقشه تهیه هم لذا (باالتر طبقات دادتع با هاییسازه در خصوص به) شد خواهد

 ما که دلیل این به. راه کار دوم منطقی تر باشد رسدمیلذا به نظر  با مشکالتی مواجه خواهد شد آن اجرای هم

 مورد لپروفی آن مطابق نرم افزار و کنیممی استفاده سازه کل در ینمع فاصله یک با و برشگیر نوع یک از فقط

 .کندمی انتخاب طراحی و در نهایت را نظر

 در مقابل گزینهUser Pattern?  گزینهYes  را به معنی معرفی برشگیرها توسط کاربر انتخاب

.کنیممی

 در مقابل گزینهUniform Spacing مفاصله بین برشگیرها را به نرم افزار معرفی کنی بایستمی .

توجه  بین برشگیرها مطابق مبحث دهم نیز به حداکثر فاصله در این حالت باید به ضابطه مربوط

مطابق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان حداکثر فاصله مرکز تا مرکز برشگیرهای از نوع  نماییم.

. همچنین هر کدام کمتر بیشتر اختیار گردد cm 80برابر ضخامت دال بتنی و  8ناودانی نباید از 

.باشدمی cm 2.5برشگیرهای از نوع ناودانی برابر  ٔ  هرویمطابق این مبحث، حداقل پوشش 

. چنانچه پروفیل ناودانی را انتخاب نماییمبا توجه به این ضوابط ابتدا الزم است که یک نمره از 

بوده و همچنین ارتفاع  cm 6را انتخاب کنیم و از آنجا که ارتفاع این پروفیل برابر  6ناودانی نمره 

در این حالت رعایت  cm 2.5نظر گرفته شده است حداقل پوشش  در cm 10دال بتنی برابر 

خواهد شد.

 30فاصله بین برش گیرها را نیز برای کلیه تیرهای به صورت تیپ برابر cm  این کنیممیفرض .

 .باشدمیفاصه همچنین از حداکثر تعیین شده توسط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان کمتر 

𝑆 = 30 𝑐𝑚 ≤ 𝑆𝑚𝑎𝑥 = min  {8 × 10 = 0 , 80}    →  OK

مقابل گزینه  بدین ترتیب درUniform Spacing  0.3مقدار m  کنیممیرا وارد. 

 زمانی کاربرد دارند که کاربر به نرم افزار اجازه طراحی و گزارش برش گیرها را بدهد  هاگزینهدیگر

 .باشدنمی هاآندر غیر اینصورت نیازی به تغییر 
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,𝑄𝑛در مقابل گزینه Kgf هر برشگیر را به نرم افزار معرفی نماییم .رای این کار  اسمی مقاومت برشی بایستمی

 :مبحث دهم مقررات ملی ساختمان استفاده نماییم .ین رابطه بدین شرح است 94-0-1-22از رابطه  بایستمی

𝑄𝑛 = 0.3(𝑡𝑓 + 0.5𝑡𝑤)𝐿𝑐√𝑓𝑐𝐸𝑐

 در رابطه اخیر:

𝑡𝑓ضخامت بال ناودانی = 

𝑡𝑤ضخامت جان ناودانی = 

𝐿𝑐طول ناودانی = 

𝑓𝑐مقاومت فشاری مشخصه نمونه استوانه ای بتن روی تیرهای کامپوزیت = 

𝐸𝑐مدول االستیسیته بتن روی تیرهای کامپوزیت = 

ین مقدار مقاومت فشاری بتن . همچنباشدمیدر جداول اشتال موجود  6مقادیر مشخصات هندسی ناودانی نمره 

. در نهایت مقدار مقامت برشی اسمی یم برداشت نماییمتوانمی 2و همچنین مدول االستیسیته بتن را از جدول 

 برشگیرها برابر است با:

𝑄𝑛 = 0.3(0.6 + 0.5 × 0.6) × 5 × √250 × 2.65 × 105 = 10988.2 𝐾𝑔𝑓 

,𝑄𝑛این مقدار را در مقابل گزینه Kgf  کنیممیافزار معرفی به نرم. 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

 257 شکل

:Deflectionبرگه  -3

پیش فرض این برگه  هایگزینه. شودمیپوزیت به نرم افزار معرفی خیز تیرهای کام هایمحدودیت در این برگه

 تقریباً مناسب بوده و تنها الزم است تغییرات زیر را در نظر داشته باشیم.

  در مقابل گزینهDeflection Check Type نه گزیRatio  به معنی کنترل خیز به صورت

.کنیممیدرصدی از طول دهانه را انتخاب 

 1/360مطابق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان تغییر شکل حداکثر ناشی از بارهای زنده تنها برابر 

. این اعداد به صورت پیش باشدمیطول دهانه  1/240طول دهانه و برای مجموع بار مرده و زنده برابر 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

معرفی شده است و  /Total--Camber Limit,Lو  /Live Load Limit,L هایگزینهدر مقابل  فرض

را در این قسمت اضافه  هاآن حتماًو اگر این اعداد وجود نداشتند  نیازی به تغییر نخواهند داشت

نیز که مربوط به جمع بارهای مرده گروه دوم و بارهای  /Super DL+LL Limit,L. مقدار کنیممی

و با توجه به اینکه هیچ ضابطه ای در مبحث دهم به آن اشاره نشده است لذا به جهت  باشدمیزنده 

که کنترل کنیم که عدد صفر در مقابل اینکه این ضابطه توسط نرم افزار در نظر گرفته نشود الزم است 

.کنیممیآن ویرایش شده باشد در غیر اینصورت عدد صفر را در مقابل آن ویرایش 

 ینه گزCalculate Camber?  به  باشدمیکه مربوط به محاسبه پیش خیز توسط نرم افزار

یعنی محاسبه آن توسط نرم افزار تنظیم شده است که به  Yesصورت پیش فرض بر روی حالت 

 235-1را همانند شکل  Noجهت اینکه این حالت توسط نرم افزار در نظر گرفته نشود باید گزینه 

انتخاب نماییم.
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

 250 شکل

به صورت پیش فرض مناسب هستند. هابرگهدیگر  -22

.کنیممیتهیه  Saveاز فایل یک  با کلیک بر روی آیکون  -22

 در راستای  تنظیمات قبل از طراحی تیرهای اصلیX: 

 .دهیممیبرای این منظور مراحل زیر را به ترتیب انجام 

به صورت  هاآنرا با کلیک بر روی  Xای راستای با توجه به مهار بودن بال باالی تیرها، ابتدا تمامی تیره -2

.شوندمی. تیرهای اطراف خرپشته نیز از این گروه تلقی دهیممیانتخاب شده قرار 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

253شکل 

. در کنیممیرا انتخاب  ...Steel Frame Design > Lateral Bracing مسیر Designاز منوی  -1

 Specify. سپس گزینه کنیممیانتخاب را  User Specifiedپنجره جدید ظاهر شده ابتدا گزینه 

Uniform Bracing  شودمیظاهر که به تبع آن پنجره  کنیممیرا انتخاب.

به جهت اینکه در کل طول تیر بال فشاری به صورت مهار شده  Bracesدر این پنجره در قسمت  -9

به صورت پیش فرض برای . کنیممیکلیک  Addتوسط نرم افزار در نظر گرفته شود ابتدا بر روی گزینه 

که به صورت پیش فرض وجود  1و  0به ترتیب عدد  End Locationsو  Start Locationقسمت 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

. در کنندمیدارند که این اعداد در نرم افزار به معنی مهار بودن یکنواخت بال فشاری مقطع را تداعی 

.کنیممیکلیک  OKگزینه  را انتخاب کرده و در نهایت بر روی Topنیز گزینه  Brace Typeقسمت 

 262 شکل

 < Steel Frame Designگزینه  Designهمین تیرها را انتخاب کرده و از منوی  مجدداً -4

View/Revise Overwrites...  کنیممیرا انتخاب.
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

در نظر گرفته  Xبه جهت اینکه ضوابط سخت گیرانه سیستم قاب خمشی متوسط برای تیرهای راستای  -5

. برای اینکار در مقابل شودمیسیستم قاب ساده ساختمانی+مهاربند معمولی انتخاب  هاآنشود، برای 

.کنیممیکلیک  OKرا انتخاب کرده و بر روی گزینه  OCBFگزینه  Framing Typeگزینه 

 262 شکل

  دهانهتنظیمات قبل از طراحی تیرهای  ٔ EBF  در راستایX: 

 یر را در نظر گرفت.باید تنظیمات ز EBFبرای تیرهای نظیر دهانه 

.کنیممیرا در کل طبقات انتخاب  EBFابتدا کلیه تیرهای نظیر دهانه مهاربندی  -2



206 

صفحه

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

را انتخاب  ...Steel Frame Design > View/Revise Overwritesگزینه  Designاز منوی  -1

.کنیممی

.یمکنمیرا انتخاب  EBFگزینه  Framing Typeدر پنجره جدید ظاهر شده، در مقابل گزینه  -9

و در نهایت بر روی  کنیممیرا وارد  1.15با فرض استفاده از مقطع تیرورق عدد  Ryدر مقابل گزینه  -4

.کنیممیکلیک  OKگزینه 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

 261 شکل

  تنظیمات قبل از طراحی تیرهای اصلی در راستایY: 

 .دهیممیبرای این منظور مراحل زیر را به ترتیب انجام 

به صورت  هاآنرا با کلیک بر روی  Yی تیرها، ابتدا تمامی تیرهای راستای با توجه به مهار بودن بال باال -6

.شوندنمی. تیرهای اطراف خرپشته نیز از این گروه تلقی دهیممیانتخاب شده قرار 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

269شکل 

. در کنیممیرا انتخاب  ...Steel Frame Design > Lateral Bracing مسیر Designاز منوی  -7

 Specify. سپس گزینه کنیممیرا انتخاب  User Specifiedه ابتدا گزینه پنجره جدید ظاهر شد

Uniform Bracing  شودمیکه به تبع آن پنجره ظاهر  کنیممیرا انتخاب.

به جهت اینکه در کل طول تیر بال فشاری به صورت مهار شده  Bracesدر این پنجره در قسمت  -0

. به صورت پیش فرض برای کنیممیکلیک  Addوی گزینه توسط نرم افزار در نظر گرفته شود ابتدا بر ر

که به صورت پیش فرض وجود  1و  0به ترتیب عدد  End Locationsو  Start Locationقسمت 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

. در کنندمیدارند که این اعداد در نرم افزار به معنی مهار بودن یکنواخت بال فشاری مقطع را تداعی 

.کنیممیکلیک  OKتخاب کرده و در نهایت بر روی گزینه را ان Topنیز گزینه  Brace Typeقسمت 

 264 شکل

از نوار ابزار کناری نرم افزار  بر روی آیکون  توانمیهمین تیرها را انتخاب کرده. برای اینکار  مجدداً -3

 Steel Frame Design > View/Reviseگزینه  Designکلیک کرد. سپس از منوی 

Overwrites...  نیمکمیرا انتخاب.
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

را انتخاب کرده و بر روی  IMFگزینه  Framing Typeدر پنجره جدید ظاهر شده در مقابل گزینه  -22

 IMFاین مرحله با توجه به اینکه در تنظیمات کلی سازه فوالدی سیستم ). کنیممیکلیک  OKگزینه 

ده است(/انتخاب شده است نیازی به انجام دادن ندارد اما به جهت یادگیری در این بخش ارائه ش

 265 شکل



211 

صفحه

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

  هاستونتنظیمات قبل از طراحی: 

خواهیم پرداخت. بدین منظور  هاآنفوالدی جهت طراحی  هایستوندر این قسمت به معرفی تنظیمات خاص 

 الزم است مراحل زیر را به ترتیب انجام دهیم.

ینکار بهتر است از منوی . لذا برای اانتخاب شوند در تمامی طبقات هاستونابتدا الزم است که کلیه  -2

Select  گزینهObject Type  در پنجره جدید ظاهر شده گزینه کنیممیرا انتخاب .Columns  را

.کنیممیکلیک  Closeو سپس بر روی گزینه  Selectانتخاب و بر روی دکمه 

را انتخاب  ...Steel Frame Design > View/Revise Overwriteمسیر  Designاز منوی  -1

.مکنیمی

به معنی قاب  IMFکه گزینه  کنیممیکنترل  Framing Typeدر پنجره جدید ظاهر در مقابل گزینه  -9

انتخاب شده باشد. متوسط سطح شکل پذیری خمشی فوالدی با

و به طور خاص محاسبه مقدار نیروی بحرانی کمانشی  B1مربوط به محاسبه ضریب تشدید  K1ضرائب  -4

، سازه مهار شده تلقی خواهد شد B1که جهت محاسبه ضریب تشدید . از آنجا باشندمی االستیک عضو

مطابق مبحث دهم مقررات ملی  ر گرفته شود کهدر نظ 1.0و یا مساوی  ترکوچکباید لذا این ضریب 

. لذا برای دو گزینه مینان برابر یک در نظر گرفته شودساختمان این ضریب باید در جهت اط

Effective Length Factor (K1 Major)  وEffective Length Factor (K1 Minor)  عدد

. اگرچه این عدد به صورت پیش فرض تنظیم شده است و نیازی به تغییر کنیممیرا ویرایش  1.0

نخواهد داشت اما کنترل آن الزامی است.

محاسبه مقدار نیروی بحرانی کمانشی  برای و به طور خاص B2مربوط به ضریب تشدید  K2ضرائب  -5

نیازی به محاسبه ضریب  P-Deltaبه طور کلی با توجه به فعال کردن اثر  .باشندمیک عضو االستی

لذا در این قسمت نیز  و عمالً این ضریب در این قسمت کاربردی نخواهد داشت. باشدنمی B2تشدید 

 Effective Length Factor (K2 Minor)و  Effective Length Factor (K2 Major)ضریب 

ک ویرایش کنیم. البته این عدد به صورت پیش فرض فعال است و نیازی به تغییر نخواهند را برابر ی

داشت.

 هاستونکه برای محاسبه بار کمانش پیچشی جانبی  Effective Length Factor (K LTB)گزینه  -6

در نظر گرفته  Effective Length Factor (K2 Minor)کاربرد دارد به صورت پیش فرض برابر 

.باشدمیشد. لذا این گزینه نیز در این حالت برابر یک خواهد 
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 266 شکل

فوالدی به نرم افزار معرفی  هایستونتا مشخصات طراحی  کنیممیکلیک  OKبر روی گزینه  در نهایت -7

گردد.

.کنیممیتهیه  Saveاز فایل یک  با کلیک بر روی آیکون  -0

  ای متصل به مهاربنده هایستونتنظیمات قبل از طراحیEBF: 

طراحی شوند. در این حالت ابتدا  EBFمتصل به مهاربندها باید بر اساس ضوابط مربوط به سیستم  هایستون

 Steelگزینه  Design. سپس از منوی کنیممیمتصل شده به مهاربندهای واگرا را انتخاب  هایستونکلیه 

Frame Design > View/Revise Overwrites...  در پنجره جدید ظاهر شده در . کنیممیرا انتخاب
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

با فرض استفاده از  Ry. همچنین در مقابل گزینه کنیممیرا انتخاب  EBFگزینه  Framing Typeمقابل گزینه 

به نرم افزار معرفی کرده و در نهایت بر  1.15مقطع ساخته شده با ورق این ضریب را مطابق با مبحث دهم برابر 

 .کنیممیکلیک  OKروی گزینه 
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 267 کلش

 :تنظیمات قبل از طراحی بادبندها 

خواهیم پرداخت. برای اینکار الزم است مراحل زیر را  EBFدر این قسمت به تنظیمات خاص طراحی مهابندهای 

 به ترتیب انجام دهیم:

 Elevation. برای اینکار باید به کنیممیانتخاب  هاآنرا با کلیک بر روی  EBFابتدا کلیه مهاربندهای  -2

.کنیممیاز نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک  ه کنیم که بدین جهت باید بر روی آیکن مراجع
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را انتخاب  ...Steel Frame Design > View/Revise Overwriteمسیر  Designاز منوی  -1

.کنیممی

.کنیممیرا انتخاب  EBFگزینه  Framing Typeدر پنجره جدید ظاهر در مقابل گزینه  -9

 Unbracedو  Unbraced Length Ratio (major) هایگزینه برای EBF هایبرای بادبند -4

Length Ratio (Minor)را وارد کنیم. 1.0 باید عدد یک

.کنیممیمعرفی  1.2نورد شده برابر  هاینیمرخرا با توجه به استفاده از  Ryهمچنین مقدار  -5
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260 شکل

.کنیممیکلیک  OKدر نهایت بر روی دکمه  -6

.کنیممیانتخاب  هاآنرا با کلیک کردن بر روی  قطری هایدستککلیه سپس  -7

را انتخاب  ...Steel Frame Design > View/Revise Overwriteمسیر  Designاز منوی  -0

.کنیممی

.کنیممیحتماً انتخاب  263را همانند شکل  OCBFگزینه  Framing Typeدر قسمت  -3

 Unbracedو  Unbraced Length Ratio (major) هایگزینهبرای  قطریبرای بادبندهای  -22

Length Ratio (Minor) البته قابل ذکر است که عدد یک به صورت پیش  .کنیممیوارد  راعدد یک

.ت و نیازی به تغییر نخواهند داشتفرض برای این دو گزینه توسط نرم افزار در نظر گرفته شده اس
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 263 شکل

قطری فوالدی به نرم  هایدستکتا مشخصات طراحی  کنیممیکلیک  OKبر روی گزینه  در نهایت -22

افزار معرفی گردد.

.کنیممیضربدری در تراز آخر انتخاب  هایدستکسپس  -21

را انتخاب  ...Steel Frame Design > View/Revise Overwriteمسیر  Designاز منوی  -29

.کنیممی

.کنیممیانتخاب  اًحتم 263را همانند شکل  OCBFگزینه  Framing Typeدر قسمت  -24

 Unbracedو   major) (Unbraced Length Ratioهایگزینهبرای  ضربدری هایدستکبرای  -25

Length Ratio (Minor) کنیممیوارد  272همانند شکل  را 0.67و  0.5به ترتیب عدد.
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.کنیممیتهیه  Saveاز فایل یک  با کلیک بر روی آیکون  -26

 272 شکل

 طراحی تیرهای کامپوزیت: انتخاب ترکیب بار جهت

از ترکیب بارهای پیش فرض خود  توانمیهمانطور که قبالً گفته شد، برای طراحی ترکیب بارهای تشدید یافته 

نرم افزار استفاده کرد. در ابتدا باید این ترکیب بارها را ایجاد کرد. برای اینکار مراحل زیر را به ترتیب انجام 

 :دهیممی
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. همچنین برای اینکار کنیممیرا انتخاب  ...Load Combinationsنه گزی Defineاز منوی  -2

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک نماییم. یم بر روی آیکون توانمی

در پنجره جدید ظاهر شده برای معرفی ترکیب بارهای پیش فرض نرم افزار جهت طراحی تیرهای  -1

. با انتخاب این کنیممیکلیک  ...Add Default Design Combosکامپوزیت ابتدا بر روی گزینه 

و سپس گزینه  Combosite Beam Designکه ابتدا گزینه  شودمیگزینه پنجره جدیدی ظاهر 

Convert to User Combinations (Editable)  کرده و بر روی گزینه را به فعالOK  کلیک

 .کنیممی

272شکل 

راحی تیرهای کامپوزیت به نرم افزار جهت انجام عملیات طراحی ترکیب بارهای ط در ادامه کار جهت معرفی

.دهیممیمراحل زیر را به ترتیب انجام 

 Composite Beam Design > Select Design مسیر Designبرای این منظور از منوی  -2

Combinations…  کنیممیرا انتخاب.

، Constructionدر برگه  DCmpC1که ترکیب بار  کنیممیدر پنجره جدید ظاهر شده کنترل  -1

در برگه  DCmpD1~2و ترکیب بارهای  Strengthبرگه  در DCmpS1~4 ترکیب بارهای

Deflection  در لیست  271همانند شکلDesign Combinations ندانتخاب شده باش.
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 271 شکل

.کنیممیکلیک  OKدر نهایت بر روی گزینه  -9

.کنیممیتهیه  Saveاز فایل یک  با کلیک بر روی آیکون  -4

 :شروع به فرآیند طراحی تیرهای کامپوزیت

و کامپوزیت جهت طراحی تیرهای  ت.در این مرحله به طراحی تیرهای کامپوزیت در نرم افزار خواهیم پرداخ

 :دهیممیهمچنین رعایت یکسری نکات مراحل زیر را به ترتیب انجام 

را انتخاب  Composite Beam Design > Start Design/Checkمسیر  Designاز منوی  -2

از نوار ابزار فوقانی نرم افزار کلیک نماییم. یم بر روی آیکون توانمی. همچنین برای اینکار کنیممی

سپس نرم افزار شروع به طراحی تیرهای کامپوزیت خواهد کرد. نتایج طراحی تیرهای کامپوزیت طبقه  -1

Roof .همانند شکل زیر است
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 279 شکل

( درج Userنام مقطع عبارت ) . همچنین در مقابلمعرفی کرده است تیر، یک مقطعبرای هر  نرم افزار -9

شده است. این بدین معنی است که اطالعات مربوط به برشگیر ها توسط کاربر به نرم افزار معرفی شده 

عاتی که است و نرم افزار برشگیرها را محاسبه نکرده و تنها مقاطع تیرهای کامپوزیت را بر اساس اطال

کاربر برای برشگیرها به نرم افزار معرفی گرده است کنترل، طراحی و انتخاب نموده است.

است برخی از مقطع تیرها کفایت بارهای  فرآیند طراحی و انتخاب مقاطع توسط نرم فزار ممکندر  -4

 هایورقر دادن قرا بایم به دو صورت عمل کنیم. در ابتدا توانمیوارده را نداشته باشند. در این حالت 

واده جوابگو  هایتالشکنترل خواهیم کرد مجدداً برای  جدید تقویت شده را پایین مقطع تقویتی در بال
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

خواهد بود یا خیر. این حالت حتی برای مقاطعی که توسط نرم افزار جوابگو هستند ولی ممکن است از 

معنی که ممکن است مقطعی در نرم لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نباشند کارایی خواهد داشت. بدین 

افزار انتخاب شده باشد اما بتوانیم آن مقطع را با یک مقطع سایز پایین تر به همراه ورق تقویتی در بال 

وارده  هایتالشدر برابر  قدیمیهمچنان مقطع  مقطع تقویت شده پایین تعویض کنیم و در این حالت

ع وجود اینست که ابتدا قفل نرم افزار را باز کرده و حالت دومی که برای تعویض مقاط جوابگو باشد.

خوان مقاطع جدید در لیست خودکار او همچنین فر تربزرگسپس به معرفی مقاطع تیر ورق با ابعاد 

همانند آنچه در مراحل ابتدایی این فصل برای معرفی  Defineطراحی تیرهای کامپوزیت از منوی 

اخته شود. سپس مجدداً عملیات آنالیز و طراحی تیرهای پرد ،مقاطع تیرهای کامپوزیت گفته شد

.دهیممیکامپوزیت را انجام 

بر روی یکی از تیرهایی که جوابگو نیستند کلیک راست کرده و در پنجره جدید ظاهر  عنوان مثال به -5

.کنیممیکلیک  ...Overwritesشده بر روی گزینه 

274شکل 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

را انتخاب  Yesگزینه  ?Cover Plate Presentزینه مقابل گسپس در پنجره جدید ظاهر شده  -6

.کنیممی

سپس مقدار عرض و ضخامت و تنش تسلیم ورق تقویت در بال پایین تیر کامپوزیت را همانند شکل  -7

تیر جدید را . پس از آن نرم افزار به صورت خودکار کنیممیکلیک  OKمعرفی و بر روی گزینه  275

 شودمید و در صورتی که جوابگو باشد رنگ آن از حالت قرمز خارج برای مقطع جدید کنترل خواهد کر

در غیر اینصورت همچنان رنگ مقطع به صورت قرمز باقی خواهد ماند.

275شکل 

تقویتی به تیرهای کامپوزیت نرم افزار از هیچگونه  هایورقاین نکته ضروری است که در صورت اضافه کردن  ذکر 

طراح الزم است  یناستفاده نخواهد کرد و لذا مهندس های تقویتی در بال پایینبه معنی استفاده کردن از ورق نمادی

 اجرایی به این امر توجه کافی داشته باشد. هاینقشهترسیم  که در هنگام
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

اگر همچنین قصد تعویض مقطع را داشته باشیم بعد کلیک راست روی آن مقطع مورد نظر، در قسمت  -0

ReDefine  بر روی گزینهSection کنیممیه و مقطع را به یک مقطع قوی تر تعویض کلیک کرد. 

پس از نهایی کردن مقطع کلیه تیرهای کامپوزیت در تمامی طبقات، بهتر است این مقاطع از لیست خودکار 

کلیه ابتدا  طراحی در نرم افزار خارج شده و در واقع در نرم افزار نیز این مقاطع را نهایی کنیم. بدین منظور

 < Composite Beam Designمسیر  Designاز منوی  . سپسکنیممیرا انتخاب تیرهای کامپوزیت 

Make Auto Select Section Null...  مواجه خواهیم  276شکل که با اخطاری همانند  کنیممیرا اجرا

بدون )و نه طراحی  شد. با اینکار عمالً مقاطع در نرم افزار نهایی خواهند شد و پس از هر مرحله آنالیز و طراحی

 دیگر مقاطع تیرهای کامپوزیت تغییر نخواهند کرد. (آنالیز جدید

 276شکل 

  (و بادبندها هاستونتیرها، )انتخاب ترکیب بار جهت طراحی اسکلت فوالدی:

جهت طراحی  Defineبه نرم افزار و در منوی  قبالًدر این مرحله از کار الزم است که ترکیب بارهایی که 

برای . ر گرفته شده است را جهت مشارکت در طراحی سازه به نرم افزار معرفی نماییماسکلت فوالدی در نظ

:دهیممیانتخاب ترکیب بارهای طراحی مراحل زیر را به ترتیب انجام 

 Steel Frame Design > Select Design مسیر Designبرای این منظور از منوی  -2

Combinations…  شودمیظاهر  126-1همانند شکل  جدیدی ٔ  پنجرهکه  کنیممیرا انتخاب. 

طراحی اسکلت ترکیب بارهای  List Of Combinations در قسمت Strengthابتدا در برگه  -1

را انتخاب کرده و با کلیک بر روی آیکون  فوالدی و نه ترکیب بارهای طراحی تیرهای کامپوزیت
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افه اض Design Combinationsبه لیست  را ترکیب بارهای طراحی مورد نظر 

 .کنیممی

ترکیب بارهای مورد نیاز جهت کنترل تغییر شکل تیرها را به نرم  بایستمی Deflectionدر برگه  -9

افزار معرفی نماییم.
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 277 شکل

.کنیممیکلیک  OKدر نهایت بر روی گزینه  -4

 .کنیممیتهیه  Saveاز فایل یک  با کلیک بر روی آیکون  -5

 (و مهاربندها هاستونتیرها، )ی شروع به فرآیند طراحی اسکلت فوالد

 برای اینکار کافی است که مراحل زیر را به ترتیب انجام دهیم.

و یا دکمه ترکیبی  Steel Frame Design > Strart Design/Checkمسیر  Designاز منوی  -2

Shift+F5  یم بر توانمی. همچنین برای اجرای این دستور کنیممیاز روی صفحه کلیک انتخاب را

.کلیک کنیم از نوار ابزار فوقانی آیکون  روی

که بر روی  دهدمیپس از یکسان شده مقاطع آنالیز و طراحی نرم افزار در پیغامی این حالت را گزارش  -1

.کنیممیکلیک  OKگزینه 
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تا نرم افزار موضوعاتی که دارای ضعف هستند را به حالت  کنیممیکلیک  Yesسپس بر روی گزینه  -9

.دهدمیتوسط نرم افزار را نمایش  نمایی از مقاطع طراحی شده 270 شکلد. دهانتخاب قرار 

270شکل 

در نرم افزار برای هر موضوع خطی یک مقطع برای آن مشخص کرده است و همچنین هر المان خطی  -4

. محدوده نسبت بار به ظرفیت برای هر رنگ در پایین صفحه نرم افزار دهدمیرا با یک رنگ نمایش 

اده شده است. واضح است که چنانچه المانی با رنگ قرمز نمایش داده شود از لحاظ نسبت نمایش د

مجاز بار به ظرفیت دچار مشکل بوده و باید راه کاری برای آن اتخاذ گردد.

اگر چنانچه مقطعی با رنگ قرمز نمایش داده شود باید آن مقطع را با یک مقطع قوی تر تقویت نماییم.  -5

مواجه  273که با پنجره همانند شکل  کنیممیدا بر روی آن عضو کلیک راست بدین صورت که ابت

خواهیم شد.
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 273 شکل

برای تعویض مقطع در  Steel Frame Design Overwrites for AISC 360-10در پنجره  -6

جدید که قوی تر از کلیک کرده و سپس مقطع  Current Design Sectionمقابل گزینه اول یعنی 

در پایین این پنجره  OKانتخاب و در نهایت بر روی گزینه  202شکل را همانند  باشدمی مقطع قبلی

و  کندمی. سپس نرم افزار به صورت خودکار مقطع جدید را برای بارهای وارده کنترل کنیممیکلیک 

را گزارش  1.0عدد زیر  273در پنجره شکل  Ratioدر ستون  در صورت جوابگو بودن مقطع جدید

 .دکنمی
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 202شکل 

توجه کنید اگر برای یک عضو تیر، هیچ یک از مقاطع موجود در لیست جوابگوی بارهای وارده نباشند، باید قفل 

معرفی  Define > Frame Sectionنرم افزار را باز کرده و در نهایت یک مقطع قوی تر به نرم افزار در منوی 

 کرد.

و مقاطع تیرها را در این مرحله نهایی و کامالً اجرایی خواهیم  یمدهمیاین مراحل را برای تمامی طبقات انجام 

کرد. در نهایت به جهت اینکه مقاطع تغییر یافته در مراحل بعدی تغییر نکند و زحمت این مرحله از بین نرود 

انتخاب بدین منظور ابتدا کلیه تیرها را  الزم است که مقاطع تیرها را از حالت لیست خودکار طراحی خارج کنیم.

را انتخاب  Select > Properties > Frame Sectionمسیر  Select. برای اینکار از منوی کنیممی

کلیک  Selectرا انتخاب و بر روی دکمه  Beam. در پنجره جدید ظاهر شده مقطع لیست خودکار کنیممی
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در برگه جدید ظاهر  قرار گرفته و Steel Frame Designبر روی گزینه  Design. سپس از منوی کنیممی

را انتخاب خواهیم کرد که با پیغامی از طرف نرم افزار  ...Make Auto Select Section Nullشده گزینه 

 .کنیممیکلیک  OKمواجه به معنی خارج شده مقاطع از لیست طراحی مواجه خواهیم شد که بر روی گزینه 

. نرم افزار را نیز کنترل نماییم هاستونبرای ی شده مقاطع طراح بایستمی، حال پس از نهایی شدن مقطع تیرها

لذا در انتخاب نوع مقطع  کندمیبا توجه به اینکه از لیست خودکار طراحی استفاده  هاستونبرای انتخاب مقطع 

دقت کافی در هماهنگی مقطع ستون در ارتفاع را ندارد و فقط ضوابط آیین نامه ای را در نظر خواهد  هاستون

نانچه مقطعی از ستون جوابگوی بارهای وارده نباشد با کلیک راست بر روی پنجره جدیدی همانند . چگرفت

 .شودمیظاهر  202شکل 

 202شکل 
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 Currentکلیک کرده و در پنجره جدید ظاهر شده در مقایل گزینه  Overwritesسپس بر روی گزینه 

Section  ه و بر روی گزین کنیممیمقطع قوی تری را انتخابOK  در نهایت نرم افزار به صورت کنیممیکلیک .

خودکار مقطع جدید را کنترل خواهد کرد و در صورتی که جوابگو باشد رنگ آن از حالت قرمز خارج شده و به 

 .شودمیدیگری تبدیل  هایرنگ

 < Defineز منوی اگر مقاطع موجود در لیست جوابگوی بارهای وارده نباشد، باید قفل نرم افزار را باز کرده و ا

Frame Section  سازه را آنالیز و طراحی کرده و  مجدداًمقطع جدید و قوی تری را به نرم افزار معرفی کرده و

 .دهیممیمقطه جدید را به ستون دارای ضعف اختصاص 

الزم  نهایت به جهت اینکه مقاطع تغییر یافته در مراحل بعدی تغییر نکند و زحمت این مرحله از بین نرود در

است که مقاطع تیرها را از حالت لیست خودکار طراحی خارج کنیم. بدین منظور ابتدا کلیه تیرها را انتخاب 

را انتخاب  Select > Properties > Frame Sectionمسیر  Select. برای اینکار از منوی کنیممی

کلیک  Selectو بر روی دکمه را انتخاب  Column. در پنجره جدید ظاهر شده مقطع لیست خودکار کنیممی

قرار گرفته و در برگه جدید ظاهر  Steel Frame Designبر روی گزینه  Design. سپس از منوی کنیممی

را انتخاب خواهیم کرد که با پیغامی از طرف نرم افزار  ...Make Auto Select Section Nullشده گزینه 

 .کنیممیکلیک  OKاجه خواهیم شد که بر روی گزینه مواجه به معنی خارج شده مقاطع از لیست طراحی مو

 همین مراحل را طی خواهیم کرد. دقیقاًبرای بادبندها نیز 
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:کنترل نهایی سازه 

 به شرح ذیل است: هاکنترل. این شودمیبعد از نهایی شدن سازه در نرم افزار انجام  هاکنترلاین 

ت کنترل لزوم یا عدم لزوم حضور بار زلزله دارای خروج کنترل فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی جه -2

از مرکزیت

اتفاقی هایمرکزیتکنترل لزوم یا عدم لزوم تشدید برون از  -1

کنترل زمان تناوب تجربی با زمان تناوب تحلیلی -9

کنترل تغییر مکان جانبی سازه -4

 ر بار زلزله باکنترل فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی جهت کنترل لزوم یا عدم لزوم حضو 

خروج از مرکزیت:

متر، در مواردی که فاصله بین مرکز جرم  20از  ترکوتاهطبقه و یا  5تا  هایساختماندر  1022مطابق استاندارد 

بعد ساختمان در آن امتداد کمتر باشد، محاسبه ساختمان در برابر  %5و مرکز سختی در هر یک از دو امتداد از 

 هاسازهسایز  . واضح است که برای. در غیر اینصورت باید پیچش در نظر گرفته شودلنگر پیچشی الزامی نیست

 .باشدنمی 1022نیازی به کنترل این بند از استاندارد 

 :دهیممیبرای بدست آوردن فاصله مرکز جرم و مرکز سختی از نرم افزار مراحل زیر را به ترتیب انجام 

. همچنین جهت اجرای این دستور کنیممیرا اجرا  ...Show Tablesدستور  Displayاز منوی  -2

انتخاب نماییم. صفحه کلیکرا از روی  ctrl+Tیم دکمه ترکیبی توانمی

 Analysis > Results > Structure Results > Center foمسیر در پنجره جدید ظاهر شده،  -1

Mass And Rigidity & Story Forces  کنیممیرا انتخاب.



236 

صفحه

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

 201شکل 

، ابتدا کنترل ه ای موجود در این پنجره، در قسمت باالی آن و در منوی کرکرره جدید ظاهر شدهدر پنج -9

.انتخاب گردیده باشد Center of Mass and Rigidityکه گزینه  کنیممی

 YCCMو  XCCM هایستونمختصات مرکز جرم هر طبقه و  YCMو  XCM هایستونر این پنجره د -4

مختصات مرکز سختی هر طبقه را نمایش  YCRو  XCRت و ستون مختصات مرکز جرم تجمعی طبقا

نیاز خواهیم  (CCM)تجمعی  و مرکز جرم (CR)مرکز سختی  هایستونبه  این کنترل . برایدهدمی

.داشت
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 209 شکل

 هاییفاصلهتوجه نمایید که  .حتماً کنترل نماییم ETABSپالن معماری را از روی فایل  Yو  Xاید جهت ب نکته:

ساختمان را از روی پالن معماری  بعدهایو بهتر  باشدمیآکس به آکس  کنیممیاز نرم افزار برداشت  که

 .برداشت نماییم

24.35 m بعد سازه در جهت =X 

 20.00 m بعد سازه در جهت =Y 

در این جدول بر اساس  .کنیممیبرای محاسبه میزان خروج از مرکزیت از جدولی همانند زیر استفاده  -5

هر جهت در هر طبقه را  برای همه طبقات به جزء خرپشته، مقدار فاصله مرکز جرم تجمعی 209 شکل

. سپس گیریممی. این عدد را به صورت قدر مطلق در نظر کنیممیاز مرکز سختی متناظر با آن کم 

یت تا درصد خروج از مرکز کنیممیضرب  222حاصل آن را بر بعد موازی به آن تقسیم کرده و در عدد 

 :باشدمیجدول زیر نتایج محاسبات این پروژه  حاصل شود.

X بعد درصد خروج از مرکزیت Y بعد درصد خروج از مرکزیت
و  تجمعی فاصله بین مرکز جرم

 Y بعد سختی درمرکز 

 و تجمعی فاصله بین مرکز جرم

X بعد سختی در مرکز
 نام طبقه

(0. 4091/20)*100=2.045% (2.21/24.35)*100=9.1% 10.748-10.3389=0.4091 12.5938-10.3758=2.218 Roof

(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 STORY2

(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 STORY1
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 (Story1طبقه  با صرف نظر از اختالف کم) در تمامی طبقات مقدار برون از مرکزیت Yه در جهت از آنجا ک

در معرفی بارهای زلزله در  %5برون از مرکزیت  نیروی زلزله با نیازی به در نظر گرفتن باشدمی %5کمتر از 

قدار برون از مرکزیت از طبقات م در تمامیهمچنان که از جدول باال پیداست،  Yدر جهت . باشدنمی Yجهت 

 جهت برابر الگوهای بار زلزله سازه در بایستمی 1022بعد این جهت بیشتر شده است که مطابق استاندارد  5%

X .با خروج از مرکزیت طراحی شود 

اما چون  ؛کنندمیو ضابطه باال را رعایت  اندشدهبا خروج از مرکزیت تعریف  Yاما در ابتدا بارهای زلزله جهت 

را بدون خروج از  Xبارهای زلزله جهت  توانمیدرصد کمتر شده است  Y 5رصد خروج از مرکزیت جهت د

 .گیریممیاما در جهت اطمینان این بارها را هم به صورت خروج از مرکزیت در نظر  ؛مرکزیت تعریف کرد

 :کنترل لزوم یا عدم لزوم تشدید برون از مرکزیت اتفاقی

الزم است.  حداقل در یک جهت برای سازه اتفاقی (درصد 5با )برون از مرکزیت  شد کهقبل مشخص  مرحلهدر 

 درصد کافی است یا باید مقدار آن تشدید دهیم. 5حال باید کنترل کرد که آیا این مقدار 

. همچنین جهت اجرای این دستور کنیممیرا اجرا  ...Show Tablesدستور  Displayاز منوی  -2

انتخاب نماییم. صفحه کلیدرا از روی  ctrl+Tیم دکمه ترکیبی توانمی

 Analysis > Results > Displacements > Storyمسیر در پنجره جدید ظاهر شده،  -1

Max/Avg Displacements  و بر روی گزینه  کنیممیرا انتخابOK  کنیممیکلیک.
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 204 شکل

 نماییم و در پنجرهکلیک راست  Load Case/Combo ستونبر روی  ظاهر شده در پنجره جدید -5

همچنین همین کار را برای  .را انتخاب نماییم (ENYو  EPX ،ENX ،EPY)الگوی بار زلزله  4ظاهر شده 

 .کنیممیها طبقات اصلی را انتخاب و تن دهیممیانجام  Storyستون 
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205 شکل



241 

صفحه

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

 حداکثرغییر مکان نسبت تمربوط به  Ratio، ستون Story Max/Avg Displacementsدر پنجره  -6

باشد نیازی به  1.2 عدد همگی کمتر از هانسبت. اگر این باشدمیبه تغییر مکان جانبی متوسط طبقه 

در این پروژه  .باشدنمی برای الگوهای بار زلزله دارای خروج از مرکزیت تشدید برون از مرکزیت اتفاقی

.باشدنمیاین حالت صادق است و نیازی به تشدید خروج از مرکزیت 

 

 

 

 :کنترل زمان تناوب تجربی با زمان تناوب تحلیلی

 ؛، از رابطه تجربی استفاده شددر مرحله محاسبه زمان تناوب سازه جهت محاسبه ضریب زلزله در فصل بارگذاری

اما  ؛برابر زمان تناوب تجربی استفاده شد 1.25، از حداکثر مقدار مجاز یعنی 1022اما مطابق تبصره استاندارد 

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.

مقررات ملی مطابق مبحث دهم ، ایمکردهم در این پروژه استفاده با توجه به اینکه از روش تحلیل مستقی

. در مراحل قبل از ضرائب کاهش سختی استفاده گرددتمان نباید ساختمان برای محاسبه زمان تناوب اصلی ساخ

توضیحات مفصلی راجع به این روش از تحلیل و طراحی و همچنین ضریب کاهش سختی ارئه شده است که 

 هاالمانختی در . فقط در این قسمت الزم است که به نوعی اثر کاهش سکنیممیآن را به خواننده واگذار مطالعه 

برای بدست . داده خواهد را حتماً انجام دهیم . برای اینکار الزم است مراحلی که در ادامه شرحل کنیمرا غیر فعا

 :دهیممیآوردن زمان تناوب تحلیلی مراحل زیر را به ترتیب انجام 

 :0022مطابق استاندارد 

درصد متوسط تغییر مکان نسبی  20در مواردی که حداکثر تغییر مکان نسبی در یک انتهای ساختمان در هر طبقه ، بیشتر از 

. به عبارت ساده تر در طبقاتی که مقدار باشدمی شد آن طبقه نامنظم پیچشیدر دو انتهای ساختمان در همان طبقه بیشتر با

. همچنین شودت بار نامنظمی پیچشی تلقی میباشد طبقه مورد نظر برای آن حال 1.2بیشتر از  206در شکل   Ratioنسبت 

ورد بررسی باشد طبقه م 1.4از  تربزرگ Ratioدرصد و یا به عبارتی نسبت  40مطابق این استاندارد اگر این اختالف بیشتر از 

در این پروژه هیچ کدام از این دو حالت با توجه به اینکه عددهای  .باشدارای نامنظمی پیچشی شدید میبرای آن حالت بار د

 دهد.نتیجه نشده است رخ نمی Ratioارائه شده در ستون 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

 Saveگزینه  File. برای اینکار از منوی کنیممیقبل از انجام هرکاری از فایل را با نام جدید ذخیره  -2

As... توجه نمایید از این فایل  .کنیممیدر محل مورد نظر ذخیره . سپس فایل را کنیممیا انتخاب ر

.ی نسبی طبقات استفاده خواهیم کردهمچنین برای کنترل جابجای

درصد افزایش را برای هر دو جهت که در مرحله بارگذاری محاسبه  25تجربی با  هایتناوبابتدا زمان  -1

:باشدمیکه برای این پروژه به شرح زیر  یمکنمیرا برداشت  اندشده

sec 0.587= x,yT 

البته به صورت خودکار  .کنیممیفراخوان  ETABSرا به نرم افزار  میاکردهسپس فایل جدیدی که ایجاد  -9

.باشدیمط جهت کنترل انتخاب فایل و این بند از مراحل فق شودیمفایل جدید در نرم افزار فواخوان 

به صورت از روی صفحه کلید  F5دکمه  انتخابیم با توانمی. برای اینکار کنیممیآنالیز  سازه را مجدداً -4

.سریع عمل آنالیز سازه را انجام دهیم

بزار از نوار ا یم بر روی آیکون توانمی. برای این منظور دهیممییات طراحی سازه را انجام سپس عمل -5

.فوقانی نرم افزار کلیک کنیم

 < Steel Frame Designمسیر  Design، حال از منوی له طراحی اسکلت فوالدیپایان مرح پس از -6

View/Revise Preferences...  کنیممیرا انتخاب.

 Stiffness Reduction Methodدر مقابل گزینه  206در پنجره جدید ظاهر شده همانند شکل  -7

 .کنیممیه کلیک در پایین صفح OKرا انتخاب و بر روی گزینه  No Modificationگزینه 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

206 شکل

از نوار ابزار فوقانی  یم بر روی آیکون توانمیبرای این منظور  .کنیممیپس مجدداً سازه را طراحی س -0

نرم افزار کلیک کنیم.

و درپنجره جدید ظاهر شده از نمودار  کنیممیرا انتخاب  Show Tables گزینه Displayاز منوی  -3

 OKانتخاب و بر روی دکمه  را Modal Participating Mass Ratioگزینه  Analysisدرختی 

.کنیممیکلیک 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

207 شکل

کرده زمان تناوبی گزارش  Period، به ازای هر مود نرم افزار در ستون در پنجره جدید ظاهر شده -22

است.

هستند باید از  سازه برای اینکه متوجه شویم این زمانهای تناوب مربوط به کدام یک از جهات اصلی -22

 UY بیشتر از عدد UX درج شده است کمک بگیریم. اگر عدد UY و UX هایستونکه در  مؤدیجرم 

باشد آن زمان تناوب مربوط  UX از عدد بیشتر UY و اگر عدد X باشد آن زمان تناوب مربوط به جهت

 .باشدمی Y جهتبه 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

200 شکل

از  تربزرگ UY که مسلماً باشندمی UY = 0.7548و  UX = 0.0009 در مود اول با توجه به اینکه -21

UX زمان تناوب تحلیلی در جهت  اضح است کهو، با توجه به توضیحات داده شده استY  مربوط به مود

 .باشدمیاول 

.دهدمیرا نتیجه  Xعکس حالت قبل برقرار است و زمان تناوب جهت  دوم در مود -29

 :مطابق توضیحات گفته شده

OK Sec 520.7=  XPeriod ≤ sec 5870. =XT

OK Sec 1.039=  YPeriod ≤ 469 sec0. =YT

از  ترکوچک 2215آنچه مشخص است فرض اولیه در نظر گرفته شده مبنی بر اینکه زمان تناوب تجربی ضربدر 

این فرض برقرار نشود باید به مرحله اولیه پروژه بازگشته و  آگهزمان تناوب تحلیلی است کامالً صحیح است. 

ر اساس زمان تناوب محاسبه شده ویرایش و به مجدداً به نرم افزار معرفی کنیم.ضریب زلزله را ب



246 

صفحه

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

 :کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات

:باشدمی، محودیت حداکثر تغییر مکان جانبی طبقات به شرح زیر 1022مطابق استاندارد 

: 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 =
∆𝑤

ℎ
≤

𝟎.𝟎𝟐𝟓

𝑪𝒅
 طبقه 5برای ساختمانهای تا 

: 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 =
∆𝑤

ℎ
≤

𝟎.𝟎𝟐

𝑪𝒅
 برای سایر ساختمانها

بدیهی است که باید از رابطه اول استفاده شود.  باشدیمبا توجه به اینکه تعداد طبقات این پروژه برابر سه طبقه 

اربرجانبی به نام ضریب بزرگنمایی وجود دارد که بر اساس نوع سیستم ب 𝑪𝒅در روابط فوق ضریبی تحت عنوان

. برای این پروژه با توجه به اینکه سیستم سازه در شودمیبرداشت  1022استاندارد  4-9سازه بر اساس جدول 

محدودیت دریفت طبقات به شرح زیر  باشدمیقاب خمشی متوسط  Yو در راستای  EBFقای  Xراستای 

 :باشدمی

Driftx =
0.025

Cdx

=
0.025

4.0
= 0.00625

را جهت تهیه صحیح ترکیب بارهای  Yحل معرفی بارهای زلزله با توجه به اینکه مقدار بار زلزله جهت در مرا

تشدید یافته به مقدار 
3

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

2

3
کاهش داد و یا اینکه   

مقدار مجاز دریفت را در ضریب 
3

2
 باشد. ترراحتل دوم مناسب تر و ضرب کرد که راه ح 

Drifty =
0.025

Cdy

×
3

2
=

0.025

4.0
×

3

2
= 0.009375

 .باشدیمبه صورت نسبی و عددی بی بعد  Driftتوجه نمایید که مقدار 

نامنظم پیچشی و نامنظم پیچشی شدید برای محاسبه تغییر  یهاساختمانبرای  1022مطابق تبصره استاندارد 

تغییر  ، تفاوت بینی بین مراکز جرم طبقاتنببه جای تفاوت تغییر مکانهای جا  𝑤∆سبی هر طبقهمکان ن

. بدین کناری ساختمان را در نظر بگیریم باال و پایین آن طبقه در امتداد محورهای یهاکفمکانهای جانبی 

. خوشبختانه استفاده کنیم دهدیمائه افزار اریم از تغییر مکانهای حداکثری که نرم توانمیمعنی که در این حالت 

یم برای طبقاتی که تحت یک یا چند الگوی بار توانمیو  دهدیمرا نرم افزار به خوبی ارائه  Driftاین نسبت 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

زلزله دارای شرایط نامنظمی پیچشی و یا نامنظمی پیچشی شدید هستند از این خروجی نرم افزار جهت کنترل 

Drift طبقات استفاده کنیم. 

ز مراکز جرم طبقات محاسبه تغییر مکان جانبی را ا ستیبایمهمچنین قابل ذکر است که برای طبقاتی که 

یم از گزارشات مربوط به تغییر مکانهای حداکثری نرم افزار استفاده کنیم که البته این روش توانمی، نماییم

گفت که چنانچه در این روش تغییر  وانتمی. لذا باشدیممقداری از اعداد مربوط به مراکز جرم دست باالتر 

برآورده شود، مطمئنن در روش تغییر مکان موجود در مراکز  1022مکان حداکثری تعیین شده در استاندارد 

 جرم طبقات نیز این ضابطه رعایت خواهد شد.

 مراحل زیر را به ترتیب انجام دهیم:بدین جهت برای اینکار الزم است که 

تهیه شده است استفاده  جهت کنترل زمان تناوب دومی کهفایل  از حتماً بایستمیاین قسمت  در -2

فوالدی  هایالمان. در این فایل بنا بر پیشنهاد مبحث دهم مقررات ملی ساختمان نباید سختی کنیم

.تغییر مکان جانبی کاهش داده شود جهت کنترل

مچنین جهت اجرای این . هکنیممیرا اجرا  ...Show Tablesدستور  Displayاز منوی  سپس  -1

.را از روی کیبورد انتخاب نماییم ctrl+Tیم دکمه ترکیبی توانمیدستور 

 Analysis > Results > Displacements > Diaphragmمسیر در پنجره جدید ظاهر شده،  -9

Drift  را طی کرده و بر روی گزینهOK  کنیممیکلیک.
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

203 شکل

کلیک راست نماییم و در پنجره  Load Case/Combo هبر روی گزیندر پنجره جدید ظاهر شده  -4

.را انتخاب نماییم ENYو  EPX ،ENX ،EPYالگوی بار زلزله  4شده  ظاهر

و در واقع تمامی طبقات به جزء تراز خرچشته  دهیممیانجام  Storyهمچنین همین کار را برای ستون  -5

(PENT)  کنیممیرا انتخاب.

تا  کنیممیکلیک  Sort Ascendingو بر روی گزینه  کنیممینیز کلیک راست  Itemدر ستون  -6

Drift  طبقات ابتدا برای جهتX  در اولویت قرار گیرند و پس از آن جهتY .نمایش داده شود
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

. باشدمیمربوط به جهت اصلی جابجایی نسبی در سازه  Item، ستون Diaphragm Driftدر پنجره  -7

. دهدمیرا برای الگوهای بار زلزله در دو جهت نمایش  ، جابجایی نسبی ماکسیمم طبقهDriftستون 

 .دهدمینمایش  Xشکل زیر جابجایی نسبی طبقات را برای جهت 

 232 شکل

 Xجهت که برای  Driftرا با مقدار مجاز  هاآن، Driftحال با استفاده از اعداد گزارش شده در ستون  -7

. همانطور که مشخص است کنیممیمقایسه  دباشیم 0.009375برابر  Yو برای جهت  0.00625برابر 

مجاز تعیین شده  گزارش شده از مقدار مقدار Xجهت  در Driftکلیه اعداد گزارش شده در ستون برای 

از مقدار مجاز  ENYو  EPYتحت بارهای  Roofو  Story2در طبقه  Yاما برای راستای  ؛باشدیمکمتر 

را افزایش داد تا سختی جانبی در سیستم  هاستونابعاد  توانمیبیشتر شده است. برای رفع این مشکل 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

اما هماطور که گفته شد، این روش برداشت دریفت مقداری  ؛افزایش پیدا کند Yقاب خمشی راستای 

از روش تغییر مکان مراکز جرم طبقات استفاده کرد. برای اینکار مراحل  توانمیمحافظه کارانه است و 

 .میدهیمزیر را به ترتیب انجام 

. همچنین جهت اجرای این دستور کنیممیرا اجرا  ...Show Tablesدستور  Displayاز منوی  -2

را از روی کیبورد انتخاب نماییم. ctrl+Tیم دکمه ترکیبی توانمی

 Analysis > Results > Displacements > Diaphragmمسیر در پنجره جدید ظاهر شده،  -1

Center of Mass Displacements  انتخاب و بر روی گزینه راOK  کنیممیکلیک.

 232 شکل
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

در پنجره جدید ظاهر شده، به صورت پیش فرض تمامی الگوهای بار و ترکیبات بار گذاری در ستون  -9

Load Case/Combo  1وجود دارد که به جهت پرهیز از شلوغ بودن این پنجره، کافی است که تنها 

بر را انتخاب نماییم. برای همین کافی است که  ی مشکل بودندکه در مرحله قبل داراالگوی بار زلزله 

و  EPY الگوی بار زلزله 1کلیک راست نماییم و در پنجره باز شده  Load Case/Combo روی گزینه

ENY  نماییممیرا انتخاب.

 231 شکل

ی هر بار جانبی مطلق سازه در مرکز جرم برا مکانمقادیر تغییر  UY و UX هایستوندر این پنجره  -4

مکان باید ابتدا در هر طبقه مقدار تغییر  Drift . برای تبدیل این مقادیر بهدهدمیجانبی را نمایش 

مطلق آن طبقه و طبقه  مکانجانبی نسبی، تفاضل تغییر  مکان. تغییر یمنسبی این طبقه را به دست آور

تا مقدار  کنیممیاع طبقه تقسیم آن در همان حالت بار است. مقادیر به دست آمده را بر ارتف ترپایین

Drift یم این مقادیر را با مقدار مجاز مقایسه توانمی. حال ر طبقه و هر حالت بار به دست آیددر ه

نماییم. این فرآیند با کپی این اطالعات به یک فایل اکسل و استفاده از خواص محاسباتی اکسل به 

.راحتی قابل انجام است

 (Roof) آخراز تغییر مکان نسبی مرکز جرم طبقه را به صورت کامل برای طبقه  به عنوان مثال یک نمونه

 محاسبه خواهیم کرد: Yدر جهت 
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کامپوزیت ، سقف(EBF) طراحی ساختمان فوالدی با سیستم قاب خمشی متوسط ، قاب مهاربند واگرا

 .باشدیم m 3.5برابر  آخرارتفاع طبقه 

 :EPYبار  الگوی و برای Yجهت 

m 1021920.= )Roof( Y,EPYU

m 0.067318= )2(Story Y,EPYU

m 5=3.)Roof(h

DriftY,EPY,Roof =
UY ,EPY (Roof ) − UY ,EPY (Story2)

hRoof
=

0.102192 −  0.067318
3.50

= 0.009964

≰ 0.009375  𝑁. 𝐺

جوابگو  Story2همانطور که مشخص است برای این حالت دقیق نیز دریف طبقه بام و به تبع آن طبقه 

 Y بردن ظرفیت جابجایی جهت باکس برای باال هایستونافزایش ابعاد  شودمی. راه کاری که پیشنهاد باشدنمی

البته همانطور که از نتایج مشخص است اختالف بین مقادیر  .باشدمیکه موازی با سیستم قاب خمشی است 

از آن چشم پوشی کرد. اما بهتر است که این مشکل را با  توانمیمجاز و مقادیر موجود با همدیگر کم است و 

 کرد. برطرف هاستونافزایش مقدار ناچیز ابعاد 
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