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  مقدمه 1
جزوه حاضر مراحل طراحي سازه هاي بتني و فوالدي را به صورت تصويري تشريح مي كند. در ضمن آروزي موفقيت براي تمامي مهندسين گرامي، 

  رابطه با مطالب آن موارد زير قابل ذكر است:
 مي باشد. مبحث ششم، نهم و دهم 92ويرايش جزوه بر اساس  -1
 مي باشد. 2800استاندارد ويرايش چهارم تمامي محاسبات بر اساس  -2
ارائه شده است. منتها تشريح كامل مفاهيم و مراجع آيين نامه  ETABS 2015و هم براي  ETABS9نحوه تنظيمات آيين نامه اي هم براي  -3

  ارائه شده است. ETABS2015اي در فصل مربوط به 
و يا  .netwww.hoseinzadehود را مي توانيد از طريق سايت از هر گونه نظر و يا انتقاد از مطالب داخل جزوه استقبال مي كنم. نظرات خ -4

 ارسال نماييد. hoseinzadeh.m@gmail.comو   hoseinzadeh.m@tabrizu.ac.irايميل 
 . تاريخ آخرين ويرايش جزوه در باالي صفحات مشخص شده است.خواهد شدجزوه با گذر زمان به روز  به اميد خدا -5
كه مورد اختالف مهندسين مي  از اساتيد و مهندسان عزيزدر خواست مي كنم نظرات خود را در رابطه با مطالب جزوه، به ويژه مطالبي -6

كنم و يا توضيحات تكميلي اضافه كنم. بسياري از مطالب جزوه حاصل همفكري با  برايم ارسال نمايند تا در ويرايشهاي بعدي اصالح باشد
 گرامي از نقاط مختلف كشور مي باشد كه جا دارد از همگي تشكر نمايم.مهندسين 

  11/3/1393ويرايش اول: 
  حسين زاده اصلمسعود 

  
  

  تغييرات جديد ويرايش پاييز نسبت به ويرايش تابستان
 اضافه گرديدردار با ورق روسري و زيرسري در سازه با قاب خمشي فوالدي طراحي دستي اتصال گي •
 ETABS 2016اصالح تصاوير بر اساس  •
 اضافه گرديد طراحي دستي سقف تيرچه بلوك •
 )30-100درصد ظرفيت است (جهت عدم اعمال ضابطه  20نحوه تعيين ستونهايي كه نيروي محوري ناشي از زلزله در انها كمتر از  •

 اضافه گرديد
 تكميل بخش تعيين نامنظمي سازه •
 تكميل بخش درز انقطاع •
 ويرايش فصل محاسبه ضريب نامعيني •
 اصالح نحوه محاسبه خيز در دالها •
  اصالح ايرادات نگارشي •
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  EXCELو  ETABSفايلهاي كمكي  2
  قابل دانلود هستند:فايلهاي زير در وبسايت شخصي، در قسمت جزوات شخصي 

1- ETABS9-ACI99-0.3-RHO1.edb 
2- ETABS9-ACI99-0.3-RHO1.2.edb 
3- ETABS9-ACI99-0.35-RHO1.edb 
4- ETABS9-ACI99-0.35-RHO1.2.edb 
 
5- ETABS9-ACI2008-A0.3-RHO1.edb 
6- ETABS9-ACI2008-A0.3-RHO1.2.edb 
7- ETABS9-ACI2008-A0.35-RHO1.edb 
8- ETABS9-ACI2008-A0.35-RHO1.2.edb 
 
9- ETABS9-ASD-89-0.3-RHO1.edb 

10- ETABS9-ASD-89-0.3-RHO1.2.edb 
11- ETABS9-ASD-89-0.35-RHO1.edb 
12- ETABS9-ASD-89-0.35-RHO1.2.edb 
 

13- ETABS2015-STATIC-0.3-RHO1.edb 
14- ETABS2015- STATIC -0.3-RHO1.2.edb 
15- ETABS2015- STATIC -0.35-RHO1.edb 
16- ETABS2015- STATIC -0.35-RHO1.2.edb 
 

17- ETABS2015-DYN1-0.3-RHO1.edb 
18- ETABS2015- DYN1-0.3-RHO1.2.edb 
19- ETABS2015- DYN1-0.35-RHO1.edb 
20- ETABS2015- DYN1-0.35-RHO1.2.edb 
 

21- ETABS2015-DYN2-0.3-RHO1.edb 
22- ETABS2015- DYN2-0.3-RHO1.2.edb 
23- ETABS2015- DYN2-0.35-RHO1.edb 
24- ETABS2015- DYN2-0.35-RHO1.2.edb 
 

25- 2800R4.xls 
 

  شده از آدرس زير قابل دانلود هستند:فايلهاي فوق در يك فايل فشرده 
www.hoseinzadeh.net/hoseinzadeh.htm 

 )ETABS9.7.4تنها براي سازه هاي بتني تنظيم شده اند (در  8تا  1فايلهاي  •
 
 ). ETABS9.7.4ش مجاز تنظيم شده اند (در تنها براي سازه هاي فوالدي بر اساس روش تن 12تا  9فايلهاي  •

  
) AISC-360-201) و نيزسازه هاي فوالدي (بر اساس ACI-318-2014تنظيمات الزم براي سازه هاي بتني (بر اساس 24تا  13در فايلهاي  •

 شده است. انجام شده و تركيبات بار هر دو تعريف شده است. هر دو تركيب بار شامل تحليل استاتيكي و ديناميكي منظور 
 

قرار داده شده است تا پس از  92همچنين تركيب بارهاي كنترل تنش خاك نيز بر اساس مبحث ششم ويرايش  24تا  13در فايلهاي  •
  نيازي به تعريف دستي تركيبات بار كنترل تنش خاك نباشد. SAFEكردن آن به  exportاتمام مدل و 

 بخش است: 3شامل  EXCELLفايل  •
 2800استاندارد  4زلزله بر اساس ويرايش محاسبه نيروي  -1
 (جهت انجام آناليز ديناميكي) 2800محاسبه تابع طيف بر اساس استاندارد  -2
 2800استاندارد  3محاسبه زلزله بر اساس ويرايش  -3
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  ETABS 2015 درسازه هاي فوالدي و بتني  3

  تعاريف اوليه 3-1
 

  ايجاد مدل جديد 3-1-1
  در پوشه زير كپي كنيد: default.edbگزينه اول: يك فايل كامل (شامل تعاريف اوليه) را با نام 

C:\Program Files\Computers and Structures\ETABS 2015\default.edb 
  خواهد بود. default.edbدر اين صورت با انتخاب گزينه اول، مدل جديد داراي همان تعاريف و پيش فرضهاي فايل   

  
  گزينه دوم: فايل پيش فرض اوليه توسط كاربر انتخاب مي شود.

  گزينه سوم: هيچ تنظيم و يا تعريف اوليه اي نخواهد بود و كاربر تمامي تعاريف را از ابتدا تنظيم مي كند.
مي  Euroجدول اشتايل انتخاب مي شود كه مقاطع فوالد ايراني همگي برگرفته از  Steel Section Datatbaseدر قسمت  •

 باشند 
انتخاب  AISC 360-10مي باشد و بايد  2010) برگرفته از آيين نامه فوالد آمريكا سال 10آيين نامه فوالد ايران (مبحث  •

 شود
) ندارد، منتها بنا به عرف رايج بين مهندسين ACIگرچه آيين نامه بتن ايران (مبحث نهم) مشابهتي با آيين نامه بتن آمريكا ( •

  استفاده مي شود. ACIي بتن از ايراني، براي طراح
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  :) Grid Linesخطوط راهنما (
 اين خطوط در حكم همان آكس ها در نقشه ها مي باشند كه عموما براي نشان دادن محل قرار گيري ستونها استفاده مي شود.
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  مشخصات مصالح تعريف 3-1-2
نيز ميلگرد طولي سازه هاي بتني  A615Gr60مي باشد.  28MPaبتن با مقاومت  4000Psiو فوالد رايج در آمريكا مي باشد  A992Fy50در شكل زير 

   موجود در ليست را ويرايش كنيم.  materialبه جاي تعريف مواد جديد بهتر است  كابل پيش تنيده مي باشد. A416Gr270 مي باشد.
  

  تنظيم مشخصات فوالد 3-1-2-1
  ات آن بايد به صورت زير وارد شودمي باشد كه مشخص S240فوالد ساختماني رايج در ايران 
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  )Effective Yield Stressتنش تسليم مورد انتظار يا موثر (
  

  
  
  

= براي تيرورقها و ستونها و بادبندهاي ساخته شده از ورق: • 1.15 × = 1.25 × 240 = 276  
 
 

= ، بادبندهاي ساخته شده از نبشي و يا ناوداني:IPEبراي مقاطع نورد شده مانند ستونهاي متشكل از جفت  • 1.25 × = 1.2 × 240 = 288  
  
  

  در چه مواردي استفاده ميشود؟ 
 بيشتر در طراحي اتصاالت فوالدي استفاده ميشود. براي مثال ايتبس قادر است نيروي طراحي اتصال مهاربند ها را بر اساس ضوابط آيين نامه

 براي مثال بند زير را كه در تعريف مصالح تعيين مي شود استفاده مي كند. محاسبه و اعالم كند. هنگام محاسبه نيروي طراحي مهاربند از 
  داريم:

  
  
  
  

را بر   سوال: در سازه هاي فوالدي معموال در يك پروژه هم مقاطع نورد شده استفاده مي شود و هم مقاطع ساخته شده از ورق. در اين صورت 
  )؟Ry=1.2و يا  Ry=1.15چه اساسي وارد كنيم (بر اساس 

  
  پاسخ: 

  راه كار اول:
  مختلف با مشخصات متفاوت تعريف نمود  materialمي توان دو   

  راه كار دوم: 
تمامي مقاطع نورد شده را انتخاب  overwriteتعريف شوند ولي در عوض از طريق ) Ry=1.15(مثال با  materialهمه مقاطع از يك نوع 

    تغيير داد. 1.2به انها را   Ryكرده و 
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 تنظيم مشخصات بتن 3-1-2-2

 
  منظور مي شود 2500مي باشد. ولي وزن بتن آرمه (همراه با ميلگرد) برابر  2400بتن بدون ميلگرد  وزن واحد حجم

  
  بتن: مدول االستيسيته

  سه رابطه متفاوت براي محاسبه مدول االستيسيته بتن داريم:  
=      :   ACI318-2014رابطه تقريب  -1 4700    

=:         ACI318-2014رابطه دقيق  -2 . × 0.043 5056      با فرض             

= رابطه مبحث نهم:                 -3 3300 + 6900 . =      با فرض             3517 + 7355   
 

 
  

=مثال: براي  = و وزن مخصوص  25 =  مقادير مدول االستيسيته بتن با سه رابطه بحث شده به صورت زير بدست مي آيد:2400 4700  = 23500  
 = . × 0.043  = 25279  = 3300 + 6900 23 . = 24942 ≈ 25000  
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  :اهميت مدول االستيسيته و تاثير آن بر دوره تناوب،نيروي زلزله و دريفت سازه
  با افزايش مدول االستيسيته سختي سازه افزايش يافته و دوره تناوب سازه كاهش مي يابد •
  همچنين به علت افزايش سختي سازه، دريفت (جابجايي جانبي سازه) كاهش مي يابد. •

  تعريف مشخصات ميلگردها 3-1-2-3
) معموال براي ميلگرد طولي اعضا استفاده AIII )Fy=400MPa, Fu=600MPaاز ميلگرد  هستند. AIIIو  AIIدو نوع ميلگرد رايج در ايران ميلگردهاي 

  ) معموال براي ميلگرد عرضي اعضا استفاده ميشودAII )Fy=300MPa, Fu=500MPaاز ميلگرد . ميشود

  

  
=با توجه به متن آيين نامه در ميلگردها داريم:       • 1.25 
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  قبال تعريف شده) كپي گرفت:كه ( AIIIي مي توان از ميلگردها AIIبراي تعريف ميلگرد  •
  

  
  
  

  اجزاي تشكيل دهنده مدل در ايتبس:
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  )Frameتيرها، ستونها و اعضاي سازه اي ( تعريف مقاطع 3-1-3
  استفاده مي كنيم:  Frame Sectionsها و ديگر اعضا از مهاربندا، ستونها، براي تعريف مقاطع تيره

  
  

  نماييد تا ليست مقاطع شلوغ نباشد!مقاطعي را كه از قبل در ليست تعريف شده اند را حذف بهتر است 
  اين مقاطع در ايران موجود نيست و نيازي به آنها نخواهد بود:
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  پس از حذف مقاطع پيش فرض ايتبس، مقاطع مورد نياز خود را تعريف نماييد. 
  

  شكل  Iتعريف مقاطع  3-1-3-1
) IPEشكل از نظر نحوه ساخت به دو نوع مقاطع نورد شده (  Iشكل يكي از پركاربرد ترين مقاطع مي باشد. مقاطع  Iدر سازه هاي فوالدي مقطع 

 Importها را مي توان از طريق  IPEتعريف نمود.  …Add New Propertyو تيرورقها طبقه بندي مي شوند. تيرورق ها را مي توان از طريق 
New Properties…  از جدول اشتايلEuro .وارد نمود  
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  شكل و باكس I ابعاد مقاطعمعيارهاي انتخاب  3-1-3-2
  يكي از موارد مهم در انتخاب سايز مقاطع بحث فشردگي مقطع مي باشد.

  در شكل هاي زير به علت نازك بودن اجزاي تشكيل دهنده، بال و جان مقاطع دچار كمانش موضعي شده است.
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  :جفت نبشيموارد كاربر 
 استفاده از جفت نبشي در ساخت خرپا •
 استفاده از جفت نبشي به عنوان دستك كششي و فشاري در طره ها  •
  استفاده از جفت نبشي به عنوان بادبند •
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  مقطع باكس:

  
  

 انواع ستونهاي فوالدي رايج و موارد كاربرد آنها:
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  بتني مستطيليمقطع ستون  3-1-4
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  اصالحيه مبحث نهم براي ستونهاي با شكل پذيري متوسط:
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  :ضوابط مبحث نهم در رابطه با فواصل تنگها
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  مقطع تير بتني 3-1-5
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  مقطع ستون دايره اي بتني 3-1-6
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  Section designerدر  بتنيمقطع  3-1-7
  استفاده مي شود.  SDبراي تعريف مقاطعي كه شكل هندسي مشخصي ندارند (مستطيلي و يا دايره اي نيستند) از 

  به ويژه در تعريف مقاطع ديوارهاي برشي از اين قسمت استفاده مي شود. 
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 slhttps://telegram.me/hoseinzadeha         www.hoseinzadeh.net      بالمانع است "با ذكر منبع"انتشار مطالب اين جزوه        7/5139

29 

  مقطع متغير 3-1-8
  قسمت استفاده كرد.در تعريف ستونهاي با مقطع متغير به ويژه در سوله ها مي توان از اين 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Auto Selectionمقطع  3-1-9
يك مقطع اتوماتيك تعريف نمود.  سپس براي رسم تير يا ستون به جاي استفاده از پس از تعريف مقاطع و كامل نمودن كتابخانه مقاطع، مي توان 

د، توسط ايتبس كوچكترين مقطع ممكن از بين مقاطع مقطع عادي، از مقطع اتوماتيك استفاده مي شود. تمامي اعضايي كه با اين مقطع ترسيم شون
  معرفي شده انتخاب مي شود.
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  جدول اشتايلمقاطع  3-1-10
  كرد: importها، نبشي ها، ناوداني ها و ديگر مقاطع جدول اشتايل را مي توان به صورت زير  IPEمقاطع 
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  براي ساخت مقاطع فوالدي Section Designerاستفاده از  3-1-11
فوالدي (بر خالف سازه هاي بتني) ضخامت بال و جان تيرها و ستونها نبايد بيش از حد مجاز نازك باشد. در غير اين صورت در سازه هاي  •

  به علت نازكي بيش از حد دچار كمانش موضعي مي شوند.
چك نمي شد و كاربر اين مورد توسط ايتبس  ASD(قبال در صورت كار به روش نرم افزار ايتبس ضخامت اجزاي فوالدي را چك مي كند  •

 خود وظيفه كنترل ضخامت اجزاي تير و ستون را به عهده داشت).
 هستيم؟ SDسوال: آيا براي تعريف مقاطع فوالدي قادر به استفاده از 

نظر لرزه اي تعريف شود، ايتبس قادر به كنترل ضخامت اجزاي تشكيل دهنده مقطع (بال و يا جان) نخواهد بود و انرا از  SDپاسخ: اگر مقطعي در 
  تعريف نشوند. SDغير فشرده خواهد شناخت. بنابراين براي اينكه مقاطع فوالدي از نظر طراحي قابل قبول باشند، بهتر است در 

  ايراد وارد نكند، مقاطع فوالدي را مطابق مراحل زير تعريف نماييد. SDبراي اينكه ايتبس به فشردگي مقاطع 
تعريف مي شود و سپس مشخصات مقطع تعريف شده (مساحت، ممان اينرسي، ...) در جدول اشتايل  SDر در در اين مراحل ابتدا مقطع مورد نظ

  مي شود: importايتبس وارد مي شود و پس از تعريف آن در جدول اشتايل، همان مقطع از طريق ايتبس 
  
  
  
  

 مطابق شكل خوانده شود. SDتعريف شود و سپس مشخصات مقطع تعريف شده در   section designerابتدا بايد مقطع در -1
پارامترهاي مربوط به مشخصات مقطع را صحيح محاسبه نمي كند كه اميد  SDمتاسفانه  ETABS16.0.0فعلي  در ويرايش •

 9ايتبس  section designerفعال براي استخراج مشخصات مقطع مي توانيد از  مي رود در ورژنهاي بعدي اصالح شود.
  استفاده نماييد.
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با نام ديگر مانند در مسير زير يك كپي  Euro.xmlاز فايل حال بايد مشخصات مربوط به مقطع فوق در جدول اشتايل ايتبس وارد شود.   -2
User.xml :ايجاد كنيد 

  
 

را در فايل باز شده  Section Designerقطع تعريف شده در يك نرم افزار ويرايشي باز نماييد. سپس مشخصات مفايل ايجاد شده را با  -3
)User.xmal:وارد نماييد (  

     
  

در شكل فوق از مقطع باكس براي معرفي مقطع مورد نظر استفاده شده است. ايتبس فشردگي مقطع را بر اساس پارامترهاي  •
<HT>  ،<B>  ،<TF>  و<TW>  .انجام مي دهد  

توجه نمي كند و مقدار مساحت برشي را بر  AS3و  AS2هنگام طراحي و كنترل مقاومت برشي مقطع، ايتبس به مقدار  •
 اساس مقادير زير مجددا محاسبه مي كند:

AS2=2×TW×HT           AS3=2×TF×B 
  

  بايد به صورت زير محاسبه و وارد شوند: <TW>و  <HT>  ،<B>  ،<TF>بنابراين براي اينكه مقاومت برشي به صورت صحيح كنترل شود، مقادير 
ر طبيعي يتا هنگام نمايش هندسي مقطع در ايتبس سايز مقطع معادل غ برابر عرض و ارتفاع كلي مقطع منظور شوندتقريبا  Bو  HTمقادير  -1

2  اهد بود با:. بنابراين ضخامت بال و جان معادل برابر خوبا ورق تقويتي مي باشد IPE160. مقطع مورد نظر جفت نباشد × × =               = 12 ×                  →    = 12 × 1703.611160 = 5.323    2 × × =               = 12 ×                  →    = 12 × 3904.432680 = 24.403    
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 بازخواني نماييد: ETABSدر  import، مقطع تعريف شده را با استفاده از قسمت User.xmlكردن فايل  saveپس از اصالح و  -4
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 و نكات مربوط به سقف كامپوزيت مقاطع النه زنبوري 3-1-12
  

  
  
  

  
  

  
  
  
 
 

  

 



 slhttps://telegram.me/hoseinzadeha         www.hoseinzadeh.net      بالمانع است "با ذكر منبع"انتشار مطالب اين جزوه        7/5139

35 

  سقف ها تعريف انواع  3-2

  سقف تيرچه بلوك 3-2-1
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*ETABS .قادر به طراحي تيرچه هاي سقف تيرچه بلوك نيست  
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  براي تعريف مقطع سقف تيرچه بلوك مي توان مطابق شكل زير عمل كرد:
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  كروميت  سقف 3-2-2

  
 

  سقف كامپوزيت 3-2-3
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  الزم مي باشد؟ Composite Deck Studsسوال: آيا وارد كردن اعداد در قسمت 
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  عرشه فوالدي سقف 3-2-4
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  دال بتني 3-2-5

  
  چيست؟ در نرم افزار membraneو  shellتفاوت 
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  Membraneو  shellتفاوت  3-2-5-1
  

  

 
 
  

What is the difference between thin and thick shell formulations? 
Answer: The inclusion of transverse shear deformation in plate-bending behavior is the main difference between thin and thick shell 
formulation. Thin-plate formulation follows a Kirchhoff application, which neglects transverse shear deformation, whereas thick-
plate formulation follows Mindlin/Reissner, which does account for shear behavior. Thick-plate formulation has no effect upon 
membrane (in-plane) behavior, only plate-bending (out-of-plane) behavior. 
Shear deformation tends to be important when shell thickness is greater than approximately 1/5 to 1/10 of the span of plate-bending 
curvature. Shearing may also become significant in locations of bending-stress concentrations, which occur near sudden changes in 
thickness or support conditions, and near openings or re-entrant corners. Thick-plate formulation is best for such applications . 
Thick-plate formulation is also recommended in general because it tends to be more accurate, though slightly stiffer, even for thin-
plate bending problems in which shear deformation is truly negligible. However, the accuracy of thick-plate formulation is sensitive 
to mesh distortion and large aspect ratios, and therefore should not be used in such cases when shear deformation is known to be 
small. 
In general, the contribution of shear deformation becomes significant when ratio between the span of plate-bending curvature and 
thickness is approximately 20:1 or 10:1. The formulation itself is adequate for ratio down to 5:1 or 4:1. In that this ratio is dependent 
upon the projected span of curvature, shell thickness may be greater than the actual plan dimensions of a shell object. 

Copyright © 2013 Computers and Structures, Inc. All rights reserved. 
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  ديوار 3-2-6
  براي تعريف ديوار مي توان مطابق شكل زير عمل كرد.
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  سيستم هاي باربر جانبي  3-3
  

منتقل  يدفوال يرها به شاهت يرچهت يقاز طر يكنند. سپس بار ثقل يها بار سقف را تحمل م يرچهبه همراه ت ي. عرشه فوالدييدتوجه نما يربه شكل ز
  باشد.  يم يستون و پ ير،شاهت يرچه،شامل كف، ت يبار بر ثقل يستمس ينشود. بنابرا يمنتقل م يستون به پ يقاز طر يشود. سپس بار ثقل يم

د مشاركت خواهن يدر تحمل بار جانب يزدهانه بادبند ن يو ستونها يرهاانجام خواهد شد. عالوه بر بادبند، ت يتوسط بادبند قطر يبار جانب تحمل
دهانه بادبند و  و ستون يرشامل بادبند، ت يباربر جانب يستمس ينشود. بنابرا يمنتقل م ياطراف آن به پ يبادبند و ستونها يقاز طر يداشت. بار جانب

  .به ستون متصل شده باشند، در تحمل زلزله مشاركت نخواهند داشت يكه بادبند ندارند اگر به صورت مفصل ييهانه هاد يرهايباشد. ت يپ يزن
  

  مسير بار:
  بار ابتدا از سقف عرشه فوالدي به تيرچه ها منتقل مي شود. •
  سپس تيرچه ها بار را تحويل شاهتير ميدهند. •
 شود.بار از شاهتير به ستون و سپس به پي منتقل مي  •
 انتقال بار جانبي (مانند زلزله) به عهده بادبند ها مي باشد. •

  

  
  
  
  نمود: يطبقه بند يرتوان به صورت ز يمختلف باربر را م يها يستمس

 باربر يوارد يستمس -1
 يقاب ساختمان يستمس -2
 يقاب خمش يستمس -3
 دوگانه يستمس  -4
  سيستم كنسولي -5
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  سيستم ديوار باربر 3-3-1
  وشه قرار گرفته است.در شكل زير تنها يك ستون در گ

  عمده بار ثقلي توسط ديوار بتني تحمل مي شود.
  تحمل زلزله نيز به عهده ديوار برشي است.

  
  :2800تعريف سيستم ديوار باربر در استاندارد 
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  سيستم قاب ساختماني 3-3-1
  :2800تعريف استاندارد 

  
  

 يستمس نيشود. در ا يمقابله با زلزله از بادبند استفاده م يباشد كه در آنها برا يم يبا اتصاالت مفصل يفوالد يقابها يستمنوع س ينا يجنمونه را
 يواراز د يا و شوداستفاده  ياز بادبند فوالد يدبا ياقابها  يندر ا يجانب يرويتحمل ن يكنند. برا يو ستون) تحمل م يررا قابها (شامل ت يثقل يبارها
  زير نمونه هايي از مهاربندهاي هم محور را نشان مي دهد. شكلمسلح. ييبنا يبرش يوارد ياو  يبتن يبرش

           
  

  شكل زير نمونه هايي از مهاربندهاي برون محور را نشان مي دهد.
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  و بتني فوالدي قاب خمشي 3-3-2
نوع  ينشود. ا يتوسط قاب تحمل م يو هم بار جانب يبوده و هم بار ثقل يرداربه صورت گزير  به ستون مطابق شكل   يراتصال ت يدر قاب خمش

 در كهيشود در حال يباشد. وجود بادبند ها مانع قرار دادن بازشو در قاب م يشده م يقاب ساده بادبند يستممناسب تر از س ياز نظر معمار يستمس
  بازشو وجود دارد. يجاددهانه ها امكان ا يدر تمام يقاب خمش يستمس

  
  خمشي :خرابي قابهاي 

 خرابي در دو انتهاي ستونها •
 خرابي در دو انتهاي تيرها •
  خرابي در گره اتصال •

  

               
  

  چرا در زلزله خرابي در دو انتهاي اعضا رخ مي دهد؟
 در دو انتهاي ستونها و تيرها ايجاد مي شود و به همين جهت خرابي از دو انتها شروع مي شود. لنگربه شكلهاي زير توجه كنيد. هنگام زلزله حدكثر 
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  در كداميك از قابهاي زير تير ستونها ضعيف تر از تير مي باشند؟ 
  رفتار كدام سازه بهتر است و به چه دليل؟

                    
 

 ند.در شكل سمت چپ ستونها ضعيف تر از تير مي باش •
 در شكل سمت راست تيرها ضعيف تر از ستون مي باشند. •

  
 

  لهاي تير بايد به ستون متصل شوند.براي ايجاد اتصال گيردار به ستون با
  شكل سمت چپ يك اتصال مفصلي است چون هنوز بالهاي تير به ستون جوش نشده اند.

 شده است. در شكل سمت راست بال نيز جوش شده است و اتصال تبديل به اتصال صلب
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  متاسفانه پس از جوش دادن بال تير به ستون محل جوشكاري ترد شكن مي شود.
شكلهاي زير محل شكست بال به ستون را نشان مي دهند. علت: جوشكاري موجب خشكي اتصال مي شود. اين نوع خرابي يك خرابي ترد محسوب 

 مي شود.

         
 
 
 
  محل خرابي به داخل تير منتقل مي شود. "بر ستون"ا قرار دادن سخت كننده در بر اتصال و افزايش مقاومت اتصال در ب

  در محل خرابي خشكي ناشي از جوش مشاهده نمي شود. واين خرابي نرم محسوب مي شود 

 
 
 

                 
  

  تير تشكيل شود و شكست ترد اتفاق نيفتد: ورق روسري و زير سري موجب مي شود مفصل پالستيك در داخل
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  سيستم دو گانه 3-3-3
ادبند همراه با ب يتوسط قاب خمش ياو  يواربرشيو د يخمش-توسط عملكرد مشترك و توام قاب يجانب يروياست كه در آن ن اي سازه يستمس ينوع

  .ييابدانتقال م ينتحمل و به زم
  مي باشد. يبتن يبرش يوارهمراه با د قاب خمشي "سيستم دوگانه"از نوع  y يو در راستا ياز نوع قاب خمش x يدر راستا شكل زير

  
  yو سيستم دوگانه در راستاي  xدر راستاي  خمشيسيستم قاب 

داريم. در راستاي  "سيستم دو گانه" yسيستم قاب ساده همراه با مهاربندي ضربدري استفاده شده است. در اين سازه در راستاي  xدر راستاي  زير در شكل
y  ند، سيستم مي كنبراي مقابله با نيروي جانبي زلزله هم قاب خمشي داريم و هم بادبند. سيستم هايي كه همزمان دو سيستم باربر جانبي در يك راستا مشاركت

  دوگانه ناميده مي شوند.

  
  yو سيستم دوگانه در راستاي  xسيستم قاب ساده در راستاي 

داراي سيستم  xداراي سيستم قاب ساده (اتصاالت مفصلي) همراه با مهاربند ضربدري مي باشد. ولي در راستاي  yراستاي  شكل زير در ه درسازه نشان داده شد
  :نداريم. دقت كنيد كه در سازه زير سيستم دوگانه داريم "تركيب سيستم در پالن"قاب خمشي مي باشد. در اين سازه 

  
  yو قاب ساده ساختماني در راستاي  xسيستم قاب خمشي در راستاي 
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  ب ساده همراه با بادبند مي باشد:داراي سيستم قا yو  x، در هر دو جهت زيرهمان سازه در شكل 

 
  yو  xقاب ساده ساختماني در دو راستاي 

  

  سيستم كنسولي 3-3-4
  :2800تعريف استاندارد 

  

  
است.  يينپا رياآنها بس ينيدرجه نامع ينباشد. و بنابرا يستونها م يپا يرداراتصال گ يكنسول يها يستمدر س يتنها عامل مقاومت در برابر بار جانب

ر نظر د يينر پايارفتار آنها بس يبنامه ضر يينجهت در آ ينآن وجود دارد. به هم يداريتنها چند نقطه از سازه، احتمال ناپا يكه با خراب يمعن ينبد
 يرويها را با ن يستمنوع س ينشود طراح ا يرفتار موجب م يببودن ضر يينباشد. پا يم Ru=2برابر  يستمنوع س ينرفتار ا يبگرفته شده است. ضر

  كند. ي) طراحيگرد يها يستمبا س يسه(در مقا يزلزله بزرگتر
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  مدلسازي 3-4

 
 

  
  

  ترسيم اعضا 3-4-1
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  ترسيم سطوح 3-4-2

  
 

  
 جهت مش بندي دالهاي ترسيم شده: •
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 تيرچه هاي كف:جهت چرخش جهت  •

  
  نكات مهم در تعيين جهت تيرچه ها:

شده است  توصيه 543رعايت محدوديت حداكثر طول تيرچه: براي مثال در سقف تيرچه بلوك به جهت كنترل خيز تيرچه در نشريه  •
 6تيرچه ها در جهت بهتر است  7.5m x 6mنيز تجاوز نكند. بدين ترتيب در يك پانل  8متر باشد و از  7كه طول تيرچه ها حداكثر 

 متر قرار گيرند.
توجه به قانون بارگذاري شطرنجي: تا حدامكان سعي شود جهت تيرچه ها يك در ميان در دهانه ها عوض شود تا توزيع بارها به صورت  •

 متناسب بين شاهتيرها توزيع شود.
خاصي كه از نظر معماري مساله ساز است را كاهش دهد. توجه به ارتفاع تيرها از نكته نظر معماري: گاهي طراح مايل است ارتفاع تير  •

 در اين صورت ممكن است جهت تيرچه ها را طوري تنظمي كند كه روي ان تير تيرچه قرار نگيرد.
عدم قرارگيري تيرچه ها روي تير فرعي: بهتر است جهت تيرچه طوري تنظيم شود تا حد امكان تيرچه ها روي شاهتير قرارگيرند و  •

  ير فرعي نباشد.نياز به ت
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 تنظيم پارامترهاي نمايشي 3-4-3
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  Selectبررسي منوي  3-4-4
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  اختصاص تكيه گاه 3-4-5
  براي تعيين نوع تكيه گاهها بايد گرههاي تراز پايه را انتخاب كرده و سپس از طريق منوي زير نوع تكيه گاه را تعيين نماييد:
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  Editبررسي منوي  3-4-6

  طبقاتش تعداد ويرا 3-4-7
  

  
  

 اگر گرهي را در پالن انتخاب نماييد، با استفاده از ابزار شكل زير مي توانيد اكس جديد در ان نقطه تعريف نماييد:
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 در صورتي كه توسط ابزار زير چسب را در آكس ها فعال نماييد، با ويرايش و تغيير محل آكس ها اعضاي قرار گرفته در آن آكس نيز جابجا مي
  شوند:

 
 جهت كپي كردن اعضا: •
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 slhttps://telegram.me/hoseinzadeha         www.hoseinzadeh.net      بالمانع است "با ذكر منبع"انتشار مطالب اين جزوه        7/5139

65 

 
 
 
 
 
 
 
 
   



 slhttps://telegram.me/hoseinzadeha         www.hoseinzadeh.net      بالمانع است "با ذكر منبع"انتشار مطالب اين جزوه        7/5139

66 

  بار مرده و زندهتعريف  3-5

  
  

. در صورتي Super Deadو  Deadدر سازه هاي فوالدي كه سقف آنها از نوع سقف كامپوزيت (مختلط) مي باشد، دو نوع بار مرده تعريف مي كنيم: 
  نمي باشد. Super Dead كه سقف كامپوزيت نداشته باشيم و يا اينكه نخواهيم اين سقف را در نرم افزار طراحي كنيم، نيازي به تعريف 
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  مبحث ششم 92كاهش بارهاي زنده طبق ويرايش  3-5-1
  مي باشد: AISC7ط جديد مطابق با ضوابط تغيير كرده است. ضواب  92در ويرايش در رابطه با كاهش بارهاي زنده ضوابط مبحث ششم 
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مبحث ششم  3-3-2-6مي باشد استفاده خواهيم كرد كه تركيب بارهاي آن بر اساس بند  AISCبراي طراحي فوالد از مبحث دهم كه منطبق بر 

  مي باشد. 
  تعيين مي شود. ACI 9.2استفاده خواهيم كرد كه تركيب بارهاي آن بر اساس بند  ACI-318-2014براي طراحي بتن از 

  بدين ترتيب تركيب بارهاي فوالد و بتن عمال با يكديگر يكي مي باشد (جز در مورد ضريب بار باد).
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DEADبار مرده :  

SDEAD بار مرده كف سازي (در صورتي كه سقف كامپوزيت نداشته باشيد نيازي به تعريف :SD (نيست  
LIVE استفاده مي شود. انباري: بار زنده غير قابل كاهش. از اين بار براي تعريف بار زنده پاركينگ و  

LRED 5: بار زنده قابل كاهش. براي تعريف بارهاي زنده قابل كاهش مساوي kPa ) مانند: بار زنده راه پله، اتاقهاي محل تجمع  در ساختمانهاي
  وارد خواهد شد. 1در تركيب بار لرزه اي با ضريب  LRED). بار در طبقه همكفمسكوني، فروشگاههاي كوچك و خرده فروشي 

LRED0.5 5: بار زنده قابل كاهش. براي تعريف بارهاي زنده قابل كاهش كمتر از kPa  (براي مثال اتاق هاي خصوصي در سازه هاي مسكوني). بار
LRED0.5  وارد خواهد شد. 0.5در تركيب بار لرزه اي با ضريب 

LPARTهش ا: براي اعمال بار زنده مربوط به تيغه بندي. در مبحث ششم جديد بار تيغه بندي بايد از نوع زنده تعريف شود. اين بار از نوع غيرقابل ك
  منظور مي شود. 1لرزه اي با ضريب  بوده و در تركيب بار

LROOF.بار زنده بام مي باشد :  
SNOWر : بار برف مي باشد. در پشت بام هم بايد باLROOF  اعمال شود و هم بارS.در تركيب بارها اين دو جداگانه منظور شده اند .  
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  اعمال بارهاي مرده بر سازه 3-5-2
 

  ساختمان طبقات(اضافي) محاسبه بار مرده  نمونه
256280002.0  سنگ گرانيت) 1 mkg=×  
242210002.0  سانتيمتر مالت ماسه سيمان 2) 2 mkg=×  
24860008.0  فوم بتن ) 3 mkg=×  
25  يونوليت) 4 mkg  
250  سانتيمتر گچ وگچ وخاك 3) سقف كاذب يا 5 mkg  

2201  جمع كل mkg  
  
  

  بام ساختمان ) محاسبه بار مرده (اضافينمونه 
220  ايزوگام) 1 mkg  
263210003.0  مالت ماسه سيمان) 2 mkg=×  
213013001.0  سانتيمتر بتن پوكه   10) 3 mkg=×  
25  يونوليت) 4 mkg  
250  ) سقف كاذب يا گچ و گچ و خاك5 mkg  

2268  جمع كل mkg  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 slhttps://telegram.me/hoseinzadeha         www.hoseinzadeh.net      بالمانع است "با ذكر منبع"انتشار مطالب اين جزوه        7/5139

71 

  تعريف شود. شكل زير مراحل تعريف آنرا براي يك سازه مسكوني نشان مي دهد:  Uniform Load Setبهتر است قبل از اعمال بارها، 
  

  
جديد نحوه محاسبه بار برف تغيير كرده و براي سازه اي واقع در داخل شهر تبريز و يا تهران با فرض نيمه برفگير بودن آن  6در مبحث  •

 بدست مي آيد kg/m 2126و با فرض برف گير بودن  kg/m 2105برابر 
 براي منظور كردن اثر تيغه بندي در جرم لرزه اي طبقه بام مي باشد. Wallار ب •
 kg/m 2500عنوان شده است (قبال   kg/m2 300برابر  4tonجديد براي پاركينگهاي با خودروي كمتر از  6بار زنده پاركينگ در مبحث  •

 .بود)
شدن وزن خودروها در دهه هاي اخير مي باشد)، بهتر است در صورتي با توجه به كاهش بار زنده پاركينگ (كه احتماال به دليل سبك تر  •

كيلوگرم بر مترمربع در پاركينگ  100، بار تيغه بندي به اندازه 300كه احتمال مي رود در پاركينگ تيغه نيز اجرا شود، عالوه بر بار زنده 
 نيز منظور شود.
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  مطابق شكل زير مجموعه بار مورد نظر را اعمال نماييد. Assignطريق منوي  ، كف مورد نظر را انتخاب و ازLoad Setپس از تعريف 
 

  
 

  براي اعمال بارها استفاده نمود: Uniformمي توان از گزينه  Load Setبه جاي استفاده از 
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  اعمال بار زنده و برف 3-5-3
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  اعمال بارهاي خطي 3-5-4
  ديوارهاي پيراموني غيرنمامحاسبه بار مرده  نمونه

221210001.0  مالت ماسه سيمان) 1 mkg=×  
218785022.0  بلوك سفالي) 2 mkg=×  
232160002.0  ) گچ وخاك3 mkg=×  
213130001.0   اندود گچ) 5 mkg=×  

2253  جمع كل mkg  
  

  ديوارهاي پيراموني نمامحاسبه بار مرده  نمونه
256280002.0  سنگ نما) 1 mkg=×  
242210002.0  مالت ماسه سيمان) 1 mkg=×  
218785022.0  بلوك سفالي) 2 mkg=×  
232160002.0  ) گچ وخاك3 mkg=×  
213130001.0   اندود گچ) 5 mkg=×  

2330  جمع كل mkg  
  ضرب نمود. 0.7جهت درنظرگرفتن اثر بازشوها مي توان بارمرده ديوارهاي نما را در 

 متر باشد، بار خطي گسترده وارد بر ديوارها به شرح زير خواهد بود: 3با فرض اينكه ارتفاع ديوارها تقريبا 
253بار گسترده مربوط به ديوارهاي غيرنما         × 3 ≅ 760  

330بار گسترده مربوط به ديوارهاي نما         × 0.7 × 3 ≅ 700  
330بار گسترده مربوط به جان پناه بام         × 0.8 ≅ 265  
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  بار آسانسور 3-5-5

  
         

  

  
  
  

  
 
 

  

  مشاهده و بررسي بارهاي وارد شده 3-5-6

  



 slhttps://telegram.me/hoseinzadeha         www.hoseinzadeh.net      بالمانع است "با ذكر منبع"انتشار مطالب اين جزوه        7/5139

77 

3-5-7  Notional Load 

  
بايد تعريف  Notional) دو بار از نوع DEAD, SDEAD, LIVE, LRED, LRED0.5, LPART, LROOF, SNOWبراي هر يك از بارهاي ثقلي (

  .yو يك بار ديگر در راستاي  xشود: يك بار در راستاي 
  .باشدكه سازه فلزي تنها زماني الزم است  Notionalنكته مهم: تعريف بار 
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  نيروي زلزله استاتيكي 3-6
 -1مربوط به زلزله را تعريف مي كنيم. بار زلزله را طبق آيين نامه به دو صورت مي توان در نظر گرفت:  پس از تعريف بارهاي ثقلي، بارهاي جانبي

  روش ديناميكي -2روش استاتيكي معادل 
ارامترها آمده را محاسبه كنيم. در ادامه بندهاي آيين نامه اي نحوه محاسبه اين پ Rو  A, B, Iبراي تعريف نيروي زلزله استاتيكي، بايد چهار پارامتر 

  است.
 

  لهضوابط آيين نامه اي محاسبه نيروي زلز 3-6-1
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  ضريب بازتاب ساختمان به عوامل زير بستگي دارد:با توجه به روابط فوق، 
 Tدور تناوب ساختمان  -1
 نوع خاك -2
 ميزان خطر لرزه خيزي منطقه -3

  بايد سه مورد فوق تعيين شود. Bبنابراين قبل از محاسبه مقدار
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  )Tتعيين دوره تناوب سازه ( 3-6-2

  

 
 

  :فوقدر شكل 
• T زمان تناوب تجربي 
• Cu=1.25 
• T  زمان تناوب تحليل  

طراحي = )تحليلي )  ,  1.25 آيين نامه آيين نامه
 

 
در ابتداي كار مدلسازي كه هنوز ابعاد تيرها و ستونها مشخص (طراحي ) نشده است، تعيين دوره تناوب سازه (كه به جرم و سختي جانبي  •

)تحليليسازه بستگي دارد) غير ممكن است. بنابراين در ابتداي كار هنوز مقدار    مشخص نيست.  (

)تحليلياز آنجا كه در قابهاي خمشي معموال  • 1.25 بيش از  ( ه را بدست مي آيد، در شروع كار طراحان زمان تناوب ساز  آيين نامه
1.25 برابر  × همين جزوه  23-3مطابق بند حاصل از تحليل پس از مدلسازي و طراحي اوليه بايد زمان تناوب در نظر ميگرند.  آيين نامه

1.25محاسبه شود و اگر مقدار آن كمتر از  × يد با دوره تناوب جديد مجددا با نيروي زلزله طرح بايدبدست آمد،   زمان تناوب تجربي
  محاسبه شود.
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  )Ruتعيين ضريب رفتار سازه ( 3-6-3
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  :2800استاندارد  4و ويرايش  3مقايسه بين ويرايش 

= بايد استفاده شود: از رابطه  به جاي رابطه  • 1.4 
 

  
  

  براي مثال براي قاب خمشي متوسط داريم:

  
 

  3ويرايش تركيب بار لرزه اي بر اساس 

  
  4ويرايش تركيب بار لرزه اي بر اساس 

 
   

1.05D + 1.275L + 1.4E  ACI 318-99 (بتن آمريكا) 
1.2D + L + 1.4E + 0.2S ACI 318 –2014 (بتن آمريكا)  
1.2D + L + 1.4E + 0.2S AISC 360 – 2010 فوالد آمريكا)( 

D + 1.2L + 1.2E   1388مبحث دهم ايران (سال( 

D + 1.2L + 1.2E  1388مبحث نهم ايران (سال( 

D + 1.2L + 1.2E  1383آيين نامه بتن ايران (آبا(  
0.75 (D + L + 1E)  قديم) 6مبحث تركيب بار كنترل تنش خاك (بر اساس  

1.05D + 1.275L + 1E  ACI 318-99 (بتن آمريكا) 
1.2D + L + 1E + 0.2S ACI 318 –2014 (بتن آمريكا)  

D + 0.5L + 1E  CSA A23.3-14 (بتن كانادا)  
1.2D + L + 1E + 0.2S AISC 360 – 2010 فوالد آمريكا)( 

1.2D + L + 1E + 0.2S  1392مبحث دهم ايران (سال( 

D + 1.2L + 0.84E  1388مبحث نهم ايران (سال( 

D + 1.2L + 1.02E  1383آيين نامه بتن ايران (آبا(  

D + 0.75L + 0.75(0.7E) + 0.75S 
  )6مبحث  4-3-2-6تركيب بار كنترل تنش خاك (بر اساس بند 

  كنترل شوند.براي كنترل تنش خاك بقيه تركيب بارها نيز بايد  •
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و نيز پرسش  و پاسخ ارائه شده در دفتر تدوين ضوابط و استاندارد ها توجه  2800در رابطه با تركيب بار آيين نامه بتن ايران (آبا) به متن استاندارد 
 نماييد:

 
  :2800استاندارد 

  
  + 1.2 + 1.2                 × .             + 1.2 + 1.2(0.85 )         →           + 1.2 + 1.02  
 

  پرسش و پاسخ از دفتر تدوين ضوابط و استاندارد ها:

  
  

  طبق پرسش و پاسخ فوق از دفتر تدوين، عمال براي طراحي بتن دو تركيب بار خواهيم داشت:
  

  
در سطح تراز نهايي مي باشد، ضريب  2800تركيب بار دوم صحيح به نظر مي رسد. توجه شود كه با توجه به اينكه زلزله استفاده شده در استاندارد 

  كانادا كه مبث نهم برگرفته از آن مي باشد) ضريب زلزله يك مي باشد. CSAباشد. در تمامي آيين نامه ها (حتي  1زلزله نيز نبايد كمتر از 
  

   

D + 1.2L + 0.84E  1388مبحث نهم ايران (سال( 

D + 1.2L + 1.02E  1383آيين نامه بتن ايران (آبا(  



 slhttps://telegram.me/hoseinzadeha         www.hoseinzadeh.net      بالمانع است "با ذكر منبع"انتشار مطالب اين جزوه        7/5139

86 

  نيروي شالقي 3-6-4
 
 

                                                               
 

         3ويرايش                                                                                     4ويرايش 

  
 محاسبه مي شود كه بستگي به دوره تناوب سازه دارد. 7-3بر اساس رابطه  Kضريب  •
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كه براي اين منظور نوشته ام استفاده نماييد. اين نرم افزار را مي توانيد از آدرس زير دانلود  Excelبراي محاسبه نيروي زلزله مي توانيد از نرم افزار 
  نماييد:

software.htm-http://www.hoseinzadeh.net/ebook 
 

  
  ETABSي زلزله استاتيكي در روتعريف ني 3-6-5

 
 به ترتيب زير تعريف مي شوند. EYو  EXو نيز  EYALL, EXALLمقادير 
• EXALL  اثرات سه زلزلهEX, EXP  وEXN .را همزمان منظور مي كند 
• EYALL  اثرات سه زلزلهEY, EYP  وEYN .را همزمان منظور مي كند 
 در تصاوير زير فرض شده است كه سيستم باربر جانبي و ضرايب زلزله •

  يكسان مي باشد. yو  xدر هر دو جهت 
  
  

 userتي مي توان با استفاده ازدر تعريف نيروي زلزله نيست و به راح UBCبا توجه به اينكه نيروي شالقي حذف شده است، ديگر نيازي به استفاده از 

coefficient  نيروي زلزله را تعريف كرد. براي اين منظور اعدادC  وK  را كه توسطExcel .محاسبه شده است را مطابق شكل زير وارد نماييد  
 

تعريف شده  EXALLبا نام  Xرا همزمان تعريف كرد. در شكل زير يك زلزله در راستاي  EX, EXP, EXNمي توان زلزله هاي  2015در ايتبس 

است و هنگام تعريف آن هر سه گزينه 
X DirX Dir +  EccentricityX Dir −  Eccentricity    فعال شده اند. در واقع ايتبس اين زلزله را با سه نام متفاوت به صورت

1EXALL2EXALL3  

  ن تركيب بار شامل سه تركيب بار خواهد بود.استفاده شده باشد، آ EXALLذخيره مي كند و اگر در تركيب باري از 
  
  
  
  

وبسايت:
كانال:

1.00
0.30

قاب خمشی بتنی قاب خمشی بتنی
5 5
بله بله 0.8

1.00 1.10
0.15 0.15
0.7 0.7
1.1 1.1

1.75 1.75
0.84 0.84 0.67

1.02980 1.02980 1.06364
2.29037 2.29037 1.92500
2.35862 2.35862 2.04750
0.0360 0.0360 0.03600
0.1415 0.1415
1.1702 1.1702

0.12285 0.113909091
1.25 1.3

A=0.3
III

www.hoseinzadeh.net

https://telegram.me/hoseinzadehasl

 ویرایش چهار

S=

(TETABS) زمان تناوب نرم افزار

ارتفاع سازه از تراز پایه (متر)
درجه اهميت سازه

A ضریب

B=B1*N=
C-min=0.12*A*I=

k=0.5*T+0.75=

T= Min (ليلی ، 1.25تجربی�ت)

سازه ميانقاب دارد؟

S0=

T0=
Ts=

23
I=1

K DRIFT =
C DRIFT =

C=A.B.I/R=

B1=(S+1)(Ts/T)=
N=0.7/(4-TS)*(T-TS)+1=

 نوع زمين
سيستم سازه

Ru=
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  )Wall )MASSبار  3-6-6
  انتخاب مي كنيم: Otherتعريف مي كنيم و نوع آن را  MASSو يا   WALLجهت اصالح وزن لرزه اي ديوارها و تيغه ها، يك نوع بار خاص با نام 
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 (Mass Source)وزن لرزه اي 3-6-7
طبقات وارد مي شود، ناشي از شتاب وارد بر جرم طبقات است. مي توان سازه را به يك اتومبيل در حال حركت تشبيه كرد. تا نيروي زلزله كه به 

ساكنان  هزماني كه اتومبيل با سرعت ثابت حركت مي كند نيرويي به ساكنان آن وارد نمي شود. ولي اگر اتومبيل ترمز كند يا ناگهاني شتاب بگيرد، ب
د مي شود. حركت شتابدار زمين موجب مي شود به جرم طبقات نيرو وارد شود. هر چه جرم طبقه بيشتر باشد، نيروي وارد بر آن نيز آن نيرو وار

  ).F=maبيشتر خواهد بود (
رت يك را به صونيروي زلزله يك بار گسترده حجمي مي باشد كه به كليه ذرات سازه وارد مي شود. براي راحتي محاسبات مي توان برآيند اين نيرو 

اگر توزيع بارهاي مرده و زنده طبقه به صورت يكنواخت باشد مركز جرم  بار متمركز نمايش داد. اين بار متمركز به مركز جرم طبقه وارد مي شود.
  خواهد بود.همان مركز سطح هندسي طبقه 

  تنها بارهاي مرده منظور مي شوند؟سوال: آيا در محاسبه جرم طبقه و مركز جرم بارهاي زنده نيز بايد منظور شوند يا 
ال در مي آيد. مث "معلق"پاسخ: هنگام زلزله تنها درصدي از بار زنده دخالت دارد. ماهيت بار زنده به گونه اي است كه هنگام حركت طبقه، به صورت 

ا بارهاي تنهد). (روي زمين سر مي خور دمانحركت مي كند و متصل به طبقه باقي نمي  اگر يك كمد يا مبلمان داشته باشيم، هنگام زلزله شروع به
به همين دليل در آيين نامه هاي مختلف تنها درصد كمي از اين بار در زنده اي كه به صورت متصل به كف هستند به سازه نيروي وارد مي كنند. 

  محاسبه نيروي زلزله منظور مي شود.
  بر اساس قانون دوم نيوتن داريم:

F=ma  
=  آيين نامه به صورت زير محاسبه مي شود:نيروي زلزله نيز در  × = × × = ×  

 
  .ناميده مي شود "وزن موثر لرزه اي" Wكه در آن 

 D+0.2Lبر اساس  "وزن لرزه اي"مي باشد. ولي در محاسبه نيروي زلزله  1.2D+L+0.2S. بار ثقلي اعمال شده به سازه برابر شكل زير توجه نماييدبه 
  به مي شود. محاس

  
  

  :2800تعريف وزن لرزه اي در استاندارد 
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  شكل زير نحوه تعريف جرم لرزه اي در نرم افزار را نشان ميدهد:

 
  

اعمال كرد؟ مثال در سازه مسكوني به  REDUCIBILE LIVEو يا  LIVE، بار  PARTITION LIVEسوال: آيا مي توان به جاي اعمال  •
 وارد نمود. kg/m2 300، بار زنده را برابر kg/m2 200جاي

) بارهاي زنده مشاركت Mass sourceپاسخ: خير. بار تيغه بندي بايد با يك نام مجزا وارد شود. علت اين است كه در معرفي جرم لرزه اي (
  نابراين بايد مجزا تعريف شود.باشد. ب %100درصدي خواهند داشت در حاليكه مشاركت بار تيغه بندي، بر خالف بارهاي زنده، بايد  20
 

 وزن لرزه اي بام: •
بار برف ناچيز است در اين صورت عمال تنها بار مرده پشت بام در محاسبه جرم لرزه اي لحاظ ميشود. در حاليكه در  گرمسيردر شهرهاي 

 اي منظور مي گرديد. علت چيست؟بارزنده بام نيز در محاسبه جرم لرزه  %20عالوه بر بار مرده بام،  2800ويرايش سوم استاندارد 
در محاسبه وزن لرزه اي منظور شود. بنابراين اگر طراح احتمال دهد  %100در ويرايش جديد عنوان شده كه وزن تاسيسات ثابت به صورت 

 wallبه عنوان بار زنده نصب خواهند شد، مي تواند در محل نصب تاسيسات ثابت يك بار معادل از نوع   تاسيسات ثابتكه در پشت بام 
  وارد كند تا در محاسبه وزن لرزه اي لحاظ شود.
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  بار باد 3-6-8
 

در سازه ها عالوه بر محاسبه فشار خارجي باد، بايد فشار داخلي نيز محاسبه شود. اين فشار بسته به چيدمان بازشو ها ممكن است موجب  •
  ايجاد فشار و يا مكش در داخل شود. 

خلي ناشي از باد را نشان براي محاسبه فشار باد بايد هر دو فشار داخلي و خارجي محاسبه شده و با هم جمع  شوند. شكل زير اثر فشار دا •
  حاصل شود. +هر دو محاسبه شوند و بار نهايي وارد بر ديوار سازه از رابطه  و  مي دهد. يعني بايد بر اساس روابط زير مقادير 

  

  
  
  
 

م، مي اساس آيين نامه كانادا نوشته امحاسبه بار باد سوله (ساختمان كوتاه) با بار باد سازه بلند متفاوت است. از فلوچارت صفحه بعد كه بر  •
  توانيد استفاده نماييد.

به صورت مستقيم از جداول آيين نامه اي محاسبه مي شود (در ادامه  براي سوله ها (در صورت استفاده از روش استاتيكي) مقدار  •
 اين جزوه اين جداول آمده است).

نيز جداگانه بر  مي باشد و مقدار  2براي اعضاي اصلي سازه برابر  تاتيكي)، مقدار (در صورت استفاده از روش اسبراي سازه هاي بلند  •
 اساس شكلهايي كه در ادامه اين جزوه آمده است محاسبه مي شود.

  مراجعه نماييد. hoseinzadeh.netبراي توضيحات بيشتر مي توانيد به جزوه آمادگي نظام مهندسي اينجانب در سايت  •
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تنها براي سازه هاي بلند قابل استفاده است و بار باد سوله ها بايد به صورت دستي محاسبه شود. براي سوله ها  NBCC10دقت شود كه استفاده از 

  انتخاب شود.  Noneبايد  Auto Lateral Loadدر قسمت 
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  بار برف 3-7
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متري مي باشد. سازه بلندتر از سازه 1چقدر است؟ بام سازه داراي جانپناه  تبريز با بام تختمثال: بار برف متوازن براي سازه مسكوني داخل شهر 
  هاي اطراف خود مي باشد.

  حل:
ي شود مبا توجه به وجود جانپناه، سازه برف ريز محسوب نمي شود. و با توجه به اينكه از سازه هاي اطراف خود بلندتر است، برف گير نيز محسوب ن

=  يمه برف گير محسوب مي شود:و بنابراين ن 0.7 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1.5 = 1.05  
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  ديافراگم 3-8
 

  تعريف شود: Semi Rigidو يا  Rigidديافراگم مي تواند به دو صورت  •
  

Rigid diaphragms have infinite in-plane stiffness properties, and therefore they neither exhibit membrane 
deformation nor report the associated forces, whereas semi-rigid diaphragms simulate actual in-plane 
stiffness properties and behavior. For most reinforced-concrete slab systems, in which the slab is sufficiently 
thick and membrane deformation due to lateral loading is negligible, rigid diaphragms produce results nearly 
identical to those of semi-rigid diaphragms, while taking advantage of faster computation. Semi-rigid 
diaphragms should be modeled when significant in-plane deformation does occur, or when required by code. 
Primary differences 

• Formulation – The infinite in-plane stiffness components of a rigid diaphragm allows the stiffness 
matrix to condense, decreasing computational time. 

• Eccentricity – For rigid diaphragms, the accidental eccentricity associated with seismic loading is 
concentrated and applied at the center of mass, whereas for semi-rigid diaphragms, accidental 
eccentricity is applied to every node for seismic loads. If no diaphragm is assigned eccentricity will 
not be applied to any node.  For wind cases and rigid diaphragm , load is applied at geometric 
centroid, in case of semi-rigid diaphragm loads are distributed in 10 nodes, so that the summation  of 
these forces with respect to centroid will be equivalent to lateral and torsional wind cases. 

• Reporting forces – In-plane chord, shear, and collector forces are only reported when using semi-
rigid diaphragms. 

  
 شوند، عمال سختي آنها به صورت دقيق توسط نرم فزار منظور مي شود. با توجه به اينكه كف ها در مدلسازي ترسيم مي •

  ؟شودكف ديافراگم اين صورت آيا الزم است در 
  .درصد زلزله را منظور نمي كند 5به كف ها اعمال نشود، نرم افزار خروج از مركزيت بله الزم است. در صورتي كه ديافراگم 

  
  

 استفاده كنيم؟ Semi-Rigidدر چه مواردي از  •
  استفاده كنيم.  Semi Rigidاز  Rigidدر مواردي كه الزم نيروهاي داخل صفحه ديافراگم بررسي و استخراج شود بايد به جاي 

جابجايي نسبي داخل صفحه اجزاي سقف برابر صفر منظور مي شود و نيروهاي داخل صفحه اعضا برابر صفر مي  Rigidعلت: در حالت 
 Semi Rigidمي خواهيم نيروي محوري ايجاد شده در تيرهاي سقف زيرزمين را تحت اثر فشار خاك بررسي كنيم، بايد از باشند. مثال اگر 
  استفاده كنيم. 
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  Assign/Frameبررسي منوي  3-9

  تغيير مقطع عضو 3-9-1
  مقطع آنرا تغيير دهيد: براي تغيير مقطع يك عضو بايد عضو مورد نظر را انتخاب كرده و از طريق منوي زير

 
 
  

  تعريف مفصل در انتهاي عضو 3-9-2
  كرد:در سازه هاي فوالدي براي دوسر مفصل كردن تيرها مي توان آنها را انتخاب كرده و از طريق منوي زير لنگر خمشي دو انتهاي آنها را آزاد 
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  تغيير موقعيت قرار گيري اعضا نسبت به آكس آنها 3-9-3
  سازه معموال به صورت شكل زير اجرا مي شوند. آيا اين اجرا اشتباه است؟تيرهاي كناري 

  به بند زير از مبحث نهم توجه نماييد:

 
  
  

  آيا در ايتبس مي توان اثرات اين خروج از مركزيت را منظور كرد؟
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  مختصات محلي عضو 3-9-4

  
مي توان ستونهاي مورد نظر را انتخاب كرده و مطابق شكل زير زاويه دوران را در صورتي كه الزم باشد محور ستونها مطابق شكل فوق دوران كند، 

  مشخص كرد:
 

  
  

  
  تعيين تعداد ايستگاههاي خروجي در اعضا 3-9-5
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  )Panel Zone(گره اتصال  3-10
  

  
  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 slhttps://telegram.me/hoseinzadeha         www.hoseinzadeh.net      بالمانع است "با ذكر منبع"انتشار مطالب اين جزوه        7/5139

104 

 كرد.) را مي توان مطابق شكل زير منظور panel zoneدر سازه هاي فوالدي سختي گره اتصال (
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ETABS provides for the modeling of panel zones and rigid offsets. To demonstrate, the steel-frame system, 
shown below, is subjected to a 10-kip lateral load along its top level. Panel-zone and rigid-offset conditions are 
modified for comparison. 

 
Model 1: Rigid zone factor = 0, No panel zone  
Figure 1 - Model 1 
Maximum deflection: ∆x = 0.133in  
Model 1 is the most simple in that it utilizes neither  
panel zones nor rigid offsets. Model 1 deflections are  
the largest (most conservative) and moments are the  
smallest (least conservative). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Model 2: Rigid zone factor = 1.0, No panel zone  
Figure 2 - Model 2  
Maximum deflection: ∆x = 0.104in 
Model 2 implements fully rigid offsets at beam and columns.  
This technique is not recommended because the smallest  
and least conservative deflections result. Further, moment  
values are the highest and most conservative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Model 3: Rigid zone factor = 0, Panel zone from column  
Figure 3 - Model 3 
Maximum deflection: ∆x = 0.152in 
Rigid zones are not specified for Model 3,  
though panel zones are introduced according to  
column properties. Flexibility is duplicated at joint locations,  
causing unrealistically large deflections.  
This technique is also not recommended because  
moment values are unconservative. 
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Model 4: Rigid zone factor 1.0, Panel zone from column 
Figure 4 - Model 4 
Maximum deflection: ∆x = 0.128in 
Model 4 utilizes both features by modeling fully rigid  
offsets at beam & columns while explicit panel zone  
assignments are based on column properties.  
Here, flexibility at joint locations is correct and accurate. 
 
 
 
 
 
We recommend using this approach because it is the most realistic, as indicated by response, in which 
deflection and moment are within the extreme bounds. 
 

و در عوض براي نقاط سختي  "يك"برابر  rigid zone factorاب خمشي ضريب مطابق توصيه فوق در سازه هاي فوالدي با ق •
panel zone .اختصاص يابد  

 
 
 
 Notes 

• If the user-defined rigid-offset lengths option for Model 1 were set to (0,0), rather than default settings based on 
connectivity, results would be identical except that moment values would be reported at the end of members, 
and not at the face of columns and beams. 

• Concrete frames should never use a fully rigid zone. A value of 0.5 is recommended for concrete frames, 
where 50% of the actual offset is considered rigid. 

• Rigidity only affects bending about the 3-axis, and not axial and torsional properties. 
 

 panel zoneسختي الزم نيست براي نقاط  ( "0.5"برابر  rigid zone factorبا قاب خمشي ضريب  بتنيدر سازه هاي  •
  يابد).اختصاص 
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  به فشار خاكبار حرارتي و بار مربوط  3-11
ن درنظر آ در صورتي كه ابعاد سازه بيش از حد متعارف باشد، مطابق بند زير بايد اثرات ناشي از انقباض و انبساط طولي در سازه و بارهاي مربوط به

  تعريف مي شود. TEMPگرفته شود. براي چنين سازه هايي بار 
  مبحث نهم حذف شده است: بندهاي زير مربوط به قسمتي از مبحث نهم است كه در اصالحيه

  

  
  تعريف شود.  semirigid* براي بررسي تاثير بار حرارتي الزم است ديافراگم از نوع 
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در شكل زير) بايد تعريف شود. اين بار بايد به ديوار بتني حائل  Hدر مواردي كه فشار خاك زيرزمين بر سازه وارد مي شود، بار مربوط به فشار خاك (
  پيرامون سازه بر اساس فشار خاك وارد شود.

  
  

  
  

در مواردي كه تعدا طبقات زيرزمين باال باشد، فشار خاك در تيرهاي داخل سازه ايجاد نيروي محوري فشاري مي كند و در عمل اين تيرها  •
باشد، ايتبس نيروي محوري تيرها  rigidي اين نيروي محوري بايد طراحي شوند. زماني كه ديافراگم از نوع تبديل به ستون مي شوند و برا

بودن). بنابراين در مواردي كه قصد بررسي نيروي محوري تيرها را داريم بايد ديافراگم  صلب را برابر صفر اعالم مي كند (به علت ديافراگم
  تعريف كنيم. semirigidرا از نوع 
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  ترك خوردگيضرايب  3-12
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  خمشيسختي  3-12-1
  

  در مورد ضريب ترك خوردگي اعضا (در فايل اصلي): 2800نظر استاندارد 

 
 

 
 

 در سازه هايي كه مشكل دريفت دارند، ضريب سختي اهميت مي يابد. •
 استفاده كرد، جابجايي سازه كاهش مي يابد. 1و   0.5براي تير و ستون از ضرايب  0.7و  0.35به جاي (در فايل اصلي) اگر بتوان  •
استناد كرده  2800در متن استاندارد  "مي توان"استفاده شود، برخي از مهندسين به  0.7و  0.35توصيه كرده از  2800گرچه استاندارد  •

  تي را تعيين مي كنند (صفحه بعد)و بر اساس مبحث نهم سخ
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   نهم در رابطه سختي خمشيمبحث نظر 

  
  
  
  

  نحوه تعيين مهار شده بودن يا نبودن:

  
  جزوه تشريح شده است. 2-12نحوه محاسبه بررسي و محاسبه ضريب فوق در بند  •

  
  

برخي مهندسين در قابهاي خمشي بتني ابتدا طبق بند فوق ثابت مي كنند كه طبقه مهار شده است (حتي در مواردي كه ديوار برشي  •
منظور مي  1و   0.5برابر  0.7و  0.35، ضريب سختي خمشي تيرها و ستونها را به جاي 2800نداريم) و سپس برخالف توصيه استاندارد 

  كنند.
 

  مهارنشده جهت تحليل سازه (محاسبه نيروهاي داخلي و تغييرمكانها): قابهاي خمشي بتني •

  
  براي جبران همپوشاني دال با تير است كه بهتر است در جهت اطمينان برابر يك وارد شود. 0.85ضريب  •
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   در رابطه سختي خمشي ACI-318-2014نظر 
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با سختي باال باشد و با  مهاربندكه سازه داراي ديوار برشي و يا منظور كنم  1و  0.5را بنده به شخصه ترجيح مي دهم تنها زماني سختي  •
. گرچه طبق متن ايين نامه اين كار صحيح به رشي موافق نيستمافزايش ضرايب سختي تيرها و ستونها در قابهاي خمشي بدون ديوار ب

عيين اين انديس بيشتر براي ترك خوردگي اعضا نمي باشد. نظر برسد، منتها معتقدم انديس پايداري معيار مناسبي براي تعيين ميزان ت
 اثرات ثانويه و اثرات تشديد لنگر كاربرد دارد و مناسب مي باشد. 

براي تير و ستون استفاده مي كنم، حتي اگر طبق تعريف انديس  0.7و  0.35در تمامي قابهاي خمشي (بدون ديوار برشي)  از ضريب  •
 .پايداري مهار شده محسوب شود

در سازه هاي داراي ديوار برشي (سيستم دوگانه قاب خمشي + ديوار برشي) نيز تنها در مواردي كه سازه بلند نباشد و به حد كافي ديوار  •
 براي تيرها و ستونها استفاده مي كنم.  1و  0.5برشي داشته باشد، از ضريب 

 
  
  

  انجام شده و پاسخ ايشان توجه نماييد: Moehleبه پرسشي كه توسط مهندس عباسي از پروفسور 
Dear Professor Moehle  
Hello, 
Congratulate for your valuable book on seismic design of RC structures. I have a question about section properties using for 
seismic analysis of RC structures. If stability index of a typical RC structures is below 0.05, can I use 0.5Ig for beams and Ig for 
columns in seismic linear analysis? or these, underestimate drift of structure in linear analysis? 
In our practice of linear analysis of RC models, as you know, code (aci) suggests that without any rational procedures, one can use 
0.35 Ig for beams and 0.7 Ig for columns in ultimate design. It seems we can increase these value by factor 1/0.7 as we do in 
service condition if frame is laterally braced (0.5 Ig for beams and Ig for columns), But I'm not sure. I'm waiting for your advice . 
Sincerely yours 
 
A.M. ABBASI 
Structural Enginee 
 
 

 پاسخ ايشان:
The common practice would be to reduce the gross section stiffnesses, even if braced. Except for low-rise buildings braced by 
very stiff wall, it is likely that the building will respond in the nonlinear range, and the target stiffness is roughly a secant to yield. 
The reduced stiffnesses that you cite are intended to provide that using a simple formula. 
 
Thanks for your interest in my book. 
 
Best regards, 
 
Jack Moehle 
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  پيچش در تيرهاسختي  3-12-2

  
   :نظر مبحث نهم در رابطه سختي پيچشي

  
  

 پيشنهاد شده است. 0.7و  0.35ضرايب  "در غياب محاسبات دقيق"براي سختي خمشي  •
  براي سختي پيچشي هيچ ضريبي پيشنهاد نشده و تنها عنوان شده است كه بايد محاسبه شود. •
  .اين جزوه تشريح شده است 21-3نحوه محاسبه ضريب سختي پيچشي در بند   •

  
 
 
 
 
  

  در رابطه با سختي پيچشي: 1384، 120تفسير آيين نامه بتن ايران (آبا)، ضميمه نشريه شماره نظر 

  
  براي تيرها استفاده نمود. 0.15طبق توصيه فوق، در صورت عدم انجام محاسبات دقيق، مي توان به صورت تقريبي از ضريب  •
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  قابهاي خمشي بتني مهارنشده جهت تحليل سازه (محاسبه نيروهاي داخلي و تغييرمكانها):

  
  
  

مواردي كه در تير پيچش همسازي  در منتها  .اين جزوه تشريح شده است 21-3بند  نحوه محاسبه ضريب سختي پيچشي در  •
 به صورت تقريبي"را  Torsional Constantداريم (مانند مواردي كه تير فرعي به تير اصلي متصل است) مي توان در تير مورد نظر ضريب 

 وارد نمود.  اين كار موجب بازتوزيع لنگر پيچشي مي شود. 0.15برابر  "و طبق توصيه تفسير آبا
  براي جبران همپوشاني دال با تير است كه بهتر است در جهت اطمينان برابر يك وارد شود. 0.85ضريب  •

  
  جهت تحليل سازه (محاسبه نيروهاي داخلي و تغييرمكانها): مهارشدهبتني  سازه هاي 
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 اختصاص ضرايب ترك خوردگي المان هاي سطحي 3-12-3
 

 براي مدلسازي ديوار حائل و ديوار برشي از المانهاي سطحي استفاده ميشود •
 براي مدلسازي كفها از المانهاي سطحي استفاده مي شود. •

  
  ارهاي وارد شده دچار ترك خوردگي مي شوند و سختي آنها كاهش مي يابد.المانهاي سطحي معموال بتني بوده و تحت ب
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Modeling cracked section properties for shear wall and slab  

In ETABS, shell or area element has two types of stiffnesses i.e. inplane stiffness refers as f11, f22 and f12 and 
out-of-plane stiffness refers as m11, m22 and m12. Refer to the below Figure which shows the direction of local 
axes and their corresponding stiffnesses: 

 
For shear wall (both piers and spandrels), the flexural and axial behavior is modified by either f11 or f22 
depending on the orientation of the local axis and the shear behavior is controlled by f12. In column and code 
terms f11 or f22 would correspond to modifications of EI or EA and f12 would correspond to modifications to 
GAshear. The code recommendations in Section 10.10 of ACI 318 code are related to slenderness effects where 
flexural deformations govern so they have recommended modifying EI (corresponding to f11 or f22 for shear walls). 
There is no recommendation about reducing the  GAshear. You should, however, note that some of our users 
use modifiers for f12 also, where they expect deterioration of shear stiffness and want to be realistic in their 
modeling. 

  

The above discussion applies assuming the local axes 1 and 2 of the shear wall area object are either vertical or 
horizontal. This is under user control. When drawing in ETABS the default is to have the 1 axis horizontal and 
the 2 axis vertical. This means that the flexural modifier for EI should be applied to f22 for wall piers and 
to f11 for spandrels. If you apply the modifier to both f11 and f22 it hardly affects the results. 

 For slabs where bending is always in the out-of-plane direction, modifiers m11, m22 and m22  are required 
to model cracking behavior. 

  

 

Summary 

Assuming beams and columns are modeled as frame then the stiffness modifier table is as follows: 

  

ACI                                                                       ETABS 

  

Beams........................................0.35*Ig         I22 = I33 = 0.35 

Columns....................................0.70*Ig          I22 = I33 = 0.70 

Walls-Uncracked.................0.70*Ig               modeled as shell – f11, f22 = 0.70   

Walls-Cracked......................0.35*Ig              similar to Walls-Uncracked (with modifiers of 0.35) 

Flat Plates & Flat Slabs....0.25*Ig                 modeled as membrane – f11, f22, f12 = 0.25 
modeled as shell – f11, f22, f12, m11, mm2, mm12 = 0.25 (for 
both cases fxx is not important if rigid diaphragm is assigned) 
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NOTE: 

Walls are generally not designed for out-of-plane bending to avoid excessive longitudinal reinforcement. 
In this case, use a small modifier say 0.1 for m11, m22 and m12 so numerical instabilities could be avoided. 
However, use  m11, mm2, mm12 = 0.70 (or 0.35) when considering the out-of-plane bending in wall. 

  www.wiki.csiberkeley.comمرجع: 
  

مي كنند و بنابراين براي مدلسازي ديوار از المان  برخي از محاسبين در كنترل ديوار از مقاومت خمشي خارج از صفحه ان صرف نظر  •
membrane  استفاده مي كنند (كه به معني صفر فرض كردنm11=m22=m12=0  .(متن فوق پيشنهاد مي كند اگر قصد داريم مي باشد

 membraneي وارد نماييم (به جا m11=m22=m12براي  0.1از خمش خارج صفحه ديوار برشي صرف نظر كنيم يك ضريب كم مانند 
  فرض كردن ديوار).

 
وارد شود.  0.7و يا  0.35نيز بر اساس اينكه ديوار ترك مي خورد يا نه، ديوار طبق توصيه مبحث نهم بهتر است در جهت خارج صفحه  •

(به شكلهاي وارد شود  0.7و يا   0.35آنها برابر  m11=m22=m12مدل شوند و سختي  shellبنابراين بهتر است ديوارهاي برشي به صورت 
 صفحه بعد مراجعه نماييد)
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  تحليل سازه تنظيم پارامترهاي 3-13
  بهتر است قبل از تحليل سازه از طريق منوي زير خطاهاي احتمالي ترسيم كنترل شود:

  
  

  نرم افزار به صورت پيش فرض مركز سختي ديافراگم را محاسبه نمي كند.
  محاسبه شود:بايد گزينه زير فعال شود تا مركز سختي 
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  P-Δاثر  3-14
براي سازه هايي كه بار زلزله حاكم است، بايد بر اساس تركيب بار زلزله انتخاب شود و در سازه هايي كه بار باد حاكم است بر  P-deltaتركيب بار اثرا

بايد به صورت  P-deltaاساس تركيب بار مربوط به بار باد انتخاب شود. با توجه به اينكه در سازه ها معموال تركيب بار لرزه اي حاكم است، تركيب بار 
1.2D+1.2SD+Live+LPARTITION+LRED+LRED0.5+0.2SNOW  .بامدقت شود كه در تركيب فوق بار زنده وارد شود )LROOF وجود (

  ندارد.

  
  تشريح مي كند: را P-deltaمي باشد كه نحوه انتخاب تركيب بار براي اثر  ETABSمتن زير مربوط به راهنماي نرم افزار 

P-Delta Load Combination: This area is active if you select the Iterative -- Based on Load Cases option in the Method area of the 
form. Specify the single load combination to be used for the initial P-Delta analysis of the structure. As an example, suppose that 
the building code requires the following load combinations to be considered for design: 

(1) 1.4 dead load 
(2) 1.2 dead load + 1.6 live load 
(3) 1.2 dead load + 0.5 live load + 1.3 wind load 
(4) 1.2 dead load + 0.5 live load - 1.3 wind load 
(5) 0.9 dead load + 1.3 wind load 
(6) 0.9 dead load - 1.3 wind load 

For this case, the P-Delta effect associated with the overall sway of the structure can usually be accounted for, conservatively, by 
specifying the P-Delta load combination to be 1.2 times dead load plus 0.5 times live load. This will accurately account for this 
effect in load combinations 3 and 4 above, and will conservatively account for this effect in load combinations 5 and 6. This P-Delta 
effect is not generally important in load combinations 1 and 2 because there is no lateral load. 
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محاسبه شود كه در اين صورت به جاي  بارهاي بدون ضريببر اساس  عنوان شده است كه بار ثقلي بايد براي محاسبه شاخص پايداري ASCE7در 
  بايد از تركيب  1.2DEAD+1.2SDEAD+Live+LPART+LRED+LRED0.5+0.2SNOW تركيب

DEAD+SDEAD+Live+LPART+LRED+LRED0.5+SNOW  استفاده كرد. از آنجا كه اثرP-Δ  بر اساس انديس پايداري قابل محاسبه مي
 باشد،

 Puبه صورت  4ويرايش  2800همين ضريب در استاندارد  از بارهاي بدون ضريب استفاده نمايند. P-Δبرخي طراحان ترجيح مي دهند كه براي اثر 
پايداري آنها پايين است، دو تركيب فوق شايد تفاوت قابل توجهي با يكديگر نداشته البته براي سازه هايي كه شاخص  تعريف شده است (ضريب دار).

  ، بنده تركيب اول را پيشنهاد مي كنم.CSIباشند ولي استفاده از تركيب اول محافظه كارانه مي باشد. با توجه به توصيه 
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  تحليل سازه و بررسي نتايج تحليل 3-14-1

  
  آناليزبررسي پايداري سازه و خطاهاي  3-14-2

  مشاهده شود. WARNINGاز طريق منوي زير مي توان خالصه نتايج تحليل سازه را بررسي كرد. در خالصه نتايج نبايد پيغام 

  
  

  مشاهده تغيير شكل سازه 3-14-3
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  مشاهده عكس العملهاي تكيه گاهي 3-14-4
  براي مشاهده عكس العملهاي تكيه گاهها مي توان به طريق زير عمل كرد:

 
 
 

  عضامشاهده انرژي ا 3-14-1
 سوال: از نمودار انرژي چه استفاده اي مي توان كرد؟

 
Click the Display menu >  Energy/Virtual Work Diagram command to display energy diagrams that can be used as an aid to 
determine which elements should be stiffened to achieve the most efficient control over the lateral displacements of a structure. 
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  مشاهده نمودار نيروهاي داخلي اعضا 3-14-2

  
  
 

  
  
  
  

  



 slhttps://telegram.me/hoseinzadeha         www.hoseinzadeh.net      بالمانع است "با ذكر منبع"انتشار مطالب اين جزوه        7/5139

127 

  استخراج نتايج تحليل به صورت جدول 3-14-3
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  بار خرپشته 3-15
زلزله به آن اعمال شود. وزن طبقه بام باشد، بايد به عنوان يك طبقه مجزا در نرم افزار مدل شده و نيروي  %25در صورتي كه وزن خرپشته بيش از 

 در غير اين صورت به عنوان جزئي از طبقه بام درنظر گرفته مي شود.

 
باشد، تراز بااليي اعمال زلزله تراز طبقه بام خواهد   %25در صورتي كه از بار لرزه اي استاتيكي خودكار نرم افزار استفاده شود و وزن خرپشته كمتر از 

افي اضبود. در اين حالت نرم افزار وزن خرپشته را در محاسبه جرم لرزه اي منظور نمي كند. بدين ترتيب وزن خرپشته بايد به صورت جرم لرزه اي 
  در تراز بام به نرم افزار معرفي گردد. 

  
  

  بايد در تراز سقف آخر در محلي كه خرپشته قرار دارد، اضافه گردد. WALLاز نوع   kg=236 kN 23610.45يك بار اضافي به مقدار 
  

آخرين  top storyدر قسمت  user coefficientبرخي از طراحان معتقدند بهتر است در جهت اطمينان در تعريف نيروي زلزله در قسمت   •
شته نيز تحت نيروي زلزله ارزيابي شوند. در اين صورت نيازي به اعمال وزن طبقه (طبقه خرپشته) انتخاب شود تا تيرها و ستونهاي خرپ

  در تراز بام نخواهد بود. wallخرپشته به صورت بار 
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  نامنظمي 3-16
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  نامنظمي هندسي در پالن 3-16-1
باشد. گوشه هاي داخلي مستعد پارگي  مي باشد. تنها يكي از اين گوشه ها، گوشه داخلي مي "گوشه" 6به شكل زير توجه نماييد. سازه در اين پالن داراي 

  مي باشند. در حقيقت در دو سوي گوشه داخلي، جرم هاي قابل توجهي ايجاد مي شوند. 

ممكن است در دو جهت متفاوت حركت كنند كه اين موجب ايجاد پارگي در گوشه داخلي خواهد شد. هر چه مساحت (و  2و  1هنگام زلزله دو ناحيه  •
  بيشتر باشد نيروي اينرسي بيشتري خواهند داشت و نيروي پارگي افزايش مي يابند.  2و  1در نتيجه جرم) دو ناحيه 

 

  
در شكل فوق در دو جهت مخالف حركت كنند؟ مگر راستاي زلزله يك جهت مشخص ندارد. با  2و  1همزمان دو ناحيه سوال: چگونه ممكن است 

  توجه به اينكه هر دو قسمت مربوط به يك سازه مي باشند، بايد با هم حركت كنند.
اشد. بنابراين به جهت متفاوت بودن دوره تناوب آن جرم و سختي متفاوتي دارند و در نتيجه دوره تناوب آنها متفاوت مي ب 2و  1پاسخ: دو قسمت 

  زمان رفت و برگشت آندو قسمت متفاوت خواهد بود و ممكن است در جهت متفاوت حركت كنند.
  

  آيا پالن سازه زير نامنظم هندسي مي باشد؟

  
درصد مي باشد ولي پس رفتگي  20بيش از  در گوشه داخلي كه در شكل نشان داده شده است، در راستاي عرضي سازه، پس رفتگي در پالنپاسخ: 

4.488.45  درصد مي باشد: 20در طول سازه كمتر از  > 0.22.0714.8 < 0.2 

 بنابراين اين سازه نامنظم هندسي ندارد.
 
  
  
 
  



 slhttps://telegram.me/hoseinzadeha         www.hoseinzadeh.net      بالمانع است "با ذكر منبع"انتشار مطالب اين جزوه        7/5139

131 

  متر مي باشد. 6آيا پالن سازه هاي زير نامنظم هندسي مي باشد؟ طول تمامي دهانه ها 

  

  
  رابط)     ب) سازه داراي بازشو (با تير رابط)الف) سازه داراي بازشو (بدون تير 

  
متر  12برابر  yمتر و در راستاي  18برابر  xدر راستاي  1دو گوشه داخلي داريم كه مشابه هم مي باشند. پس رفتگي گوشه  "الف"پاسخ: در سازه 

1830  محسوب مي شود:درصد پس رفتگي داريم و سازه نامنظم هندسي  20مي باشد. بنابراين در هر دو جهت بيش از  > 0.21224 > 0.2 

  
 نداريم. و سازه نامنظم هندسي نمي باشد. "گوشه دخلي"در دو سمت بازشو، سازه توسط يك تير بتني پوسته شده است و بنابراين  "ب"در سازه 

 
  سوال: اگر سازه اي نامنظم هندسي باشد، چه بايد كرد و عواقب آن چيست؟

  پاسخ: در اين صورت:
، 2800استاندارد  4-1-4-3سازه نامنظم محسوب شده و در صورت انجام تحليل ديناميكي طيفي، نمي توان طبق بند در اين صورت  -1

  درصد برش پايه استاتيكي همپايه كرد. 85برش پايه ديناميكي را با 
از روش الف استفاده نمود. و بايد ضريب  ، نمي توان2800استاندارد  2-2-3-3در سازه هاي نامنظم در پالن، در تعيين ضريب نامعيني سازه در بند  -2

  محاسبه شود. "ب"نامعيني سازه بر اساس روش 
  

  سازه زير در چهار نقطه داراي پس رفتگي است. 
  درصد بعد سازه است. 20ميزان پس رفتگي در دو جهت بيش از  Dتنها در نقطه 

  نامنظم هندسي در پالن است. Dاين سازه به جهت نقطه 
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  پيچشيمنظمي نا 3-16-2
ي باشد تر مبه پالن سازه شكل زير توجه نماييد. به علت كاربري خاصي كه نيمه سمت راست سازه دارد (رستوران مي باشد)، تعداد ستونها در آن قسمت كم

 و مركز سختي (مركز مقاومت سازه در برابر بار جانبي) در نيمه چپ سازه خواهد بود. 

 
  رم موجب مي شود كه تحت اثر نيروي زلزله، سازه تفاوت در مختصات مركز سختي و مركز ج

  عالوه بر حركت انتقالي، حركت چرخشي نيز داشته باشد. در شكل فوق تغيير مكان جانبي سازه تحت زلزله نمايش داده شده است. 

راست مي توان سختي آنها را افزايش داد و گرچه تعداد ستونها در سمت راست سازه كمتر مي باشد ولي با افزايش ابعاد ستونها و ابعاد تيرهاي سمت  •
  در نتيجه پيچش سازه را كاهش داد.

  

  

  

  سوال: براي محاسبه تغييرمكان جانبي سازه و كنترل پيچش آن، آيا خروج از مركزيت اتفاقي بايد منظور شود؟
، در تعيين تغييرمكان جانبي طبقه بايد 2800دارد استان 1-7-1پاسخ: بله. در شكل زير نيروي زلزله وارد بر سازه نشان داده شده است. طبق بند

  خواهد بود.  EXPزلزله هاي با خروج از مركزيت تصادفي نيز منظور شوند. در شكل زير مسلما بيشترين پيچش تحت اثر زلزله 
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  نحوه كنترل تعيين نامنظمي پيچشي در نرم افزار 3-16-3
 
 نتايج حاصل از تحليل مطابق شكل زير استفاده كرد.براي تعيين نامنظمي پيچشي مي توان از  •
 .را نشان مي دهد كه مورد نظر آيين نامه مي باشد "تغيير مكان نسبي"دقت شود كه نتايج زير  •

بود،  1.2ها در ستون سمت راست گزارش كمتر از  ratioنسبت  EXALL-2 ،EXALL3 ،EYALL2 ،EYALL3اگر تحت تمامي زلزله هاي 
بود خواهيم گفت  ratio>1.4بود خواهيم گفت نامنظم پيچشي است. و اگر  ratio<1.4>1.2ه از نظر پيچشي منظم است. اگر خواهيم گفت ساز

  نامنظم شديد پيچشي است.
  منظم خواهيم خواند.ناباال باشد، كل سازه را  ratioاگر حتي يكي از طبقات و تنها تحت يكي از زلزله  •

  

  
 بوده و سازه از نظر پيچشي منظم مي باشد. 1.2نتيجه: در جدول فوق تمام نسبت ها كمتر از 

   

TABLE:  Diaphragm Max/Avg Drifts
Story Load Case/Combo Item Max Drift Avg Drift Ratio

Story5 EXALL 1 Diaph D1 X 0.005435 0.005396 1.007
Story5 EXALL 2 Diaph D1 X 0.005867 0.005416 1.083
Story5 EXALL 3 Diaph D1 X 0.005907 0.005376 1.099
Story4 EXALL 1 Diaph D1 X 0.006517 0.006487 1.005
Story4 EXALL 2 Diaph D1 X 0.007082 0.006512 1.087
Story4 EXALL 3 Diaph D1 X 0.007091 0.006461 1.098
Story3 EXALL 1 Diaph D1 X 0.007058 0.007009 1.007
Story3 EXALL 2 Diaph D1 X 0.007646 0.007036 1.087
Story3 EXALL 3 Diaph D1 X 0.00769 0.006983 1.101
Story2 EXALL 1 Diaph D1 X 0.006619 0.006289 1.052
Story2 EXALL 2 Diaph D1 X 0.006556 0.006288 1.043
Story2 EXALL 3 Diaph D1 X 0.007218 0.006291 1.147
Story1 EXALL 1 Diaph D1 X 0.006097 0.006048 1.008
Story1 EXALL 2 Diaph D1 X 0.006663 0.006074 1.097
Story1 EXALL 3 Diaph D1 X 0.006709 0.006022 1.114
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  عواقب نامنظمي پيچشي 3-16-4
  
 

 در سازه هاي باالي سه طبقه كه نامنظم پيچشي هستند، حتما بايد آناليز ديناميكي انجام شود: •

  
  
  
  

خواهد بود و در اين صورت در تركيب بارها ضريب زلزله به جاي  Rho=1.2پيچشي باشد، ضريب نامعيني آن برابر  شديداگر سازه نامنظم  •
 پيچشي)شديد درصدي در مقدار زلزله = جريمه سنگين براي سازه هاي نامنظم  20خواهد بود (افزايش  1.2برابر  1

  
  
 
، بايد لبه هاي كناري سازه بررسي اگر سازه اي نامنظم پيچشي باشد، در محاسبه دريفت بايد به جاي كنترل جابجايي مركز جرم طبقات •

 شوند 
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  نامنظمي در ديافراگم 3-16-5

 
  
  
  

  نامنظم در ديافراگم مي باشد: (d)در چهار شكل زير تنها شكل 
 

  
  
  

  توجه: دو سازه زير چه تفاوتي با هم دارند؟
  .مي باشدسمت راست نامنظم هندسي  

  .سمت چپ نامنظم هندسي نيست
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  موازينامنظمي سيستم هاي غير  3-16-6
  ) نباشد، سازه نامنظم خواهد بود.Yيا  Xجديد در صورتي كه اجزاي قائم باربر جانبي به موازات يكي از محورهاي اصلي ( 2800در استاندارد 

  چيست؟"قائم"منظور از اجزاي 
  تقسيم بندي مي شوند. "قائم"و باربر جانبي  "افقي"اجزاي باربر جانبي به قسمت باربر جانبي 

ي سقف و كليه سيستم هايي مي باشد كه نيروي اينرسي سقف را در راستاي افق به اجزاي باربر قائم منتقل مهاربندل ديافراگم سقف، شام "افقي"
  مي كند.

قائم، قاب خمشي و كليه سيسيتم هاي باربر جانبي مي باشد كه در ارتفاع سازه قرار مي گيرند و بار را در راستاي  مهاربندديوار برشي، شامل  "قائم"
  قائم منتقل مي كنند.

  
نتيجه: در قابهاي خمشي كه يك تير مورب دارند، و اين تير به صورت گيردار به ستونها متصل است (قاب خمشي تشكيل مي دهد). نامنظم 

  نمي باشند: Y و يا Xغير موازي محسوب مي شوند. براي مثال سازه زير نامنظم است. چون دو تا از تيرهايش در راستاي  سيستم هاي

  
  

 درجه انحراف داشته باشد؟5يعني حتي اگر تنها يك تير مايل داشته باشيم سازه نامنظم خواهد بود؟ حتي اگر اين تير تنها مثال  •
تير كج در كل سازه آنرا تبديل به سازه نامنظم مي كند. در متن آيين نامه اشاره اي به زاويه نشده  "يك"بله طبق آيين نامه حضور تنها 

 15است. طبق عرفي كه اخيرا دركشور رايج شده و طبق نظر بسياري از طراحان مي توان يك زاويه حداقل به عنوان مرز تعيين كرد. زاويه 
درجه است و تيرهايي كه  15ت. يعني شرط نامنظم بودن حضور تير با زاويه انحراف بيش از درجه بيشتر در بين مهندسين مطرح شده اس

  درجه باشد، ايجاد نامنظمي نمي كنند. 15انحرفشان كمتر از 
  
  

  در اين رابطه توجه نماييد: 2800به بخشي از استاندارد 
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  نامنظمي خارج از صفحه 3-16-7

  
  
  

  از صفحه داريم. در سازه شكل زير نامنظمي خارج
 به شدت آسيب ديد.  Imperial Valley (1979)مي باشد كه در زلزله  Imperial County Services Buildingسازه مربوط به 

  دراين سازه:
  در طبقه اول وجود ندارد و تنها در طبقات فوقاني وجود دارد. Aديوار 
  تنها در طبقه اول وجود دارد. Bديوار 

  در تمامي طبقات وجود دارند. Cديوارهاي 
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  در شكلهاي زير انواع نامنظمي در پالن را مشخص نماييد:
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  به شرح زير مي باشد: 2800انواع نامنظمي در ارتفاع به نقل از استاندارد 
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  نامنظمي هندسي در ارتفاع 3-16-8
  

  صورت ناگهاني كاهش يافته و نامنظم هندسي در ارتفاع است. به 4شكل سمت چپ: عرض سيستم باربر جانبي (قاب خمشي) در طبقه 
 

شكل سمت راست: سازه از نظر نامنظمي هندسي در ارتفاع مشكلي ندارد و منظم محسوب مي شود. در اين سازه عرض سيستم باربر تنها شامل 
 كنند و در تحمل زلزله مشاركت ندارند.دهانه بادبند مي باشد. دهانه هاي كناري در شكل سمت راست تنها بار ثقلي را تحمل مي 

 
عقب روي داريم، ممكن است نامنظم هندسي در ارتفاع بنابراين در سازه هايي كه داراي سيستم قاب خمشي هستند و در برخي طبقات  •

  باشند.
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  نامنظمي قطع سيستم باربر جانبي 3-16-9
  واژگوني ايجاد مي شود. وقتي يك سيستم باربر جانبي قطع مي شود، در عضو نگهدارنده آن لنگر 

) قطع سيستم بادبندي موجب ايجاد لنگر در ستونهاي زير بادبندي مي شود به طوريكه در ستونها كشش و فشار به صورت aدر شكل ( •
 كوپل نيرو ايجاد ميشود. در اين شكل نامنظيم قطع سيستم باربر جانبي در ارتفاع داريم.

  لنگر واژگوني خواهيم داشت و سازه نامنظمي قطع سيستم باربر جانبي مي باشد. Cو  B) در ستونهاي اكس bدر شكل ( •
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  طبقه ضعيف نامنظمي  3-16-10
  

  

   
  

احداث سازه هايي مانند سازه هاي شكل فوق، به طوريكه طبقه خيلي  2800طبق بند زير از استاندارد استفاده از سازه هايي مانند دو سازه فوق 
 مناطق كشور غير مجاز است: ضعيف ايجاد شود، در عمده

  
  

مي باشد كه در آن ديوار برشي در طبقه همكف حذف شده است و در طبقه اول طبقه ضعيف ايجاد  Moehleشكل زير برگرفته از كتاب پروفسور 
  شده است. با توجه به بند فوق احداث چنين سازه هايي در مناطق لرزه خيز غير مجاز است.
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 محاسبه كنيم؟ چگونه مقاومت طبقه را •

مي باشد كه توضيحاتي در رابطه با نحوه محاسبه مقاومت طبقه براي بررسي نامنظمي طبقه  ASCE7-2010-Seismic Guideمتن زير مربوط به 
  ضعيف ارائه كرده است:
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  طبقه نرم  3-16-11
  در شكل زير طبقه اول تجاري مي باشد و ارتفاع طبقه بيش از ساير طبقات است.

  طول ستونها، سختي طبقه كاهش مي يابد و ممكن است طبقه نرم ايجاد شود.با افزايش 

  
 ).  EI/L^3ستونها با توان سوم طول ستونها رابطه دارد(  يخمش يجانب يكه سخت ييددقت نما
 :يمفرض كن فوقاگر در  شكل  بنابراين
 باشند،صلب  يرهات •
 باشد، يكسانبعاد مقطع ستونها در دو طبقه اول و دوم ا •
 باشد،ه اول دو برابر ارتفاع طبقه دوم رتفاع طبقا •

 طبقه اول خواهد. يبرابر سخت 8طبقه دوم  يصورت سخت ينا در
 يو بادبندها درصورت وجود) سخت يوارهاد ياو ستونها (و  يرهات يبا منظور كردن سخت يدباشد و با ينم يرامكان پذ يواقع ياول در سازه ها فرض

 تيخمحاسبه س يطبقه را محاسبه نمود و بهتر است از نرم افزار برا يتوان سخت ينم يسازه ا يلبا روابط ساده تحل ينطبقه محاسبه شود. بنابرا
 طبقه استفاده شود.
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 طبقه يمحاسبه سخت يبرا 2800استاندارد  پيشنهاد •

  
  
 

طبقه  يسخت يماگر بخواه زيرنمونه در شكل  يتوسط نرم افزار محاسبه كرد. برا يطبقه را به راحت يجانب يتوان سخت يفوق م يفاساس تعر بر
=  :يمكن ي) حركت سازه را بررسيرون يا(و  ييگاه قرار داده و با اعمال جابجا يهتك يدر طبقات تحتان يدبا يم،چهارم را محاسبه كن ∆ 

 
 
 

قه طب يگذار خواهد بود و عمال سخت يرطبقه چهارم تاث ييرشكلطبقات باالتر بر تغ يروش سخت ينشود، در ا يهمانطور كه در شكل مشاهده م
گذار  ريحاصل از روش تاث يطبقات باالتر بر مقدار سخت يو ستونها يرت يآن طبقه نخواهد بود. بلكه سخت يو ستونها يرت يچهارم تنها تابع سخت

 يبنس يسهمواقع مقا يشتربدر كه هدف  يمقاصد طراح يبرا ي. منتهيدآ يبدست نمطبقه  يسخت يقروش مقدار دق يندر ا ينخواهد بود. بنابرا
 يتواند سخت يم يقابل قبول يبروش با تقر ينباشد)، ا يدر ارتفاع م يسخت ييراتتغ ينامنظم يينكه هدف تع يباشد (مثال زمان يطبقات م يسخت

 را محاسبه كند.  طبقات
را به مركز جرم طبقه وارد  يرون ياوارد شود. آ يدبا يبه چه نقطه ا F يروين ي،سه بعد ياست كه در سازه ها ينكه ممكن است مطرح شود ا يسوال
 تصور ينطبقه وارد شود. در ا يبه مركز سخت F يروين يدباشد، با يطبقه م يهدف محاسبه سخت ينكهطبقه؟ با توجه به ا يبه مركز سخت يا يمكن

 خواهند داشت. يكسان) ∆مام نقاط طبقه حركت (داشت و ت يمنخواه يچشدر سازه پ
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  تركيب بارهاي ويژه لرزه اي 3-17
1.2D + L + E + 0.2S تركيب بار عادي  

1.2D + L + Ω E +0.2S  تركيب بار ويژه لرزه اي  Ω و براي سيستم  2ي شده برابر مهاربند، براي قاب ساده 3ضريب اضافه مقاومت نام دارد كه بر اساس مبحث دهم ايران براي قاب خمشي برابر   
  مي باشد. 3براي سازه هاي بتني برابر  ACI 318-14و نيز   ACI 318-11مي باشد. اين ضريب طبق  2.5دوگانه برابر 
  :2800استاندارد 

  
 
  
  
  
  

 

                              
 
 
 
 
 
 
  
  
  



 slhttps://telegram.me/hoseinzadeha         www.hoseinzadeh.net      بالمانع است "با ذكر منبع"انتشار مطالب اين جزوه        7/5139

148 

  مبحث دهم:
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  نيروي قائم زلزله 3-18
  ) بار قائم زلزله در دو حالت متفاوت بايد منظور شود:A=0.35با خطر نسبي خيلي زياد ( در سازه هاي واقع در پهنه

0.6كه برابر است با "كل سازه"اعمال نيروي زلزله قائم به  -1 × × × ( ) 
0.6كه برابر است با  متر و تيرهاي با بار متمركز قابل توجه 15اعمال نيروي زلزله قائم به بالكنها، تيرهاي باالي  -2 × × × ( + ) 

  
  منظور مي شود. 2تنها حالت  ) A<0.35در سازه هاي واقع در ديگر پهنه ها (
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 نحوه منظور كردن زلزله قائم براي كل سازه (مورد اول)
EV  مانند بارهاي مرده و زنده در راستاي قائم مي باشد. بنابراين به جاي اعمال مستقيم بارEV  به كل سازه مي توان در تركيب بارها ضريب بار مرده

    را افزايش داد. در شكل زير نحوه منظور كردن زلزله قائم در كل سازه نمايش داده شده است.

  
 
  

  
  تمامي تركيب بارها به صورت دستي اصالح شوند؟ A=0.35سوال: آيا در مناطق با 

 مي توان تركيب بارها را به صورت اتوماتيك اصالح نمود: Sdsپاسخ: خير. با تغيير پارامتر 
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  ايجاد مي شود. 1.41Dبرابر  1.2Dمطابق شكل فوق، اگر تركيب بارهاي پيش فرض اضافه نماييد، ضريب بار مرده به جاي  Sdsپس از تغيير پارامتر 
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  چگونه در تركيب بارها ظاهر مي شود؟ EVسوال: بار قائم 
 تغيير كرده است: 4با ديگر بارهاي لرزه اي در ويرايش  EVپاسخ: نحوه تركيب 
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  درصد متعامد 30منظور كردن زلزله  3-19
  

  

 
سيستم مقاوم باربر در اكثر سازه (شامل قابهاي خمشي فوالدي و بتني، سيستم هاي دوگانه) تمامي ستونها در محل تقاطع دو يا چند  •

ي مالزامي  ي قاب خمشيجانبي قرار دارند و بنابراين بر خالف تصور برخي از طراحي منظور كردن زلزله متعامد تقريبا در تمامي سازه ها
ن مي درصد ظرفيت بار محوري ستو 20باشد. مگر اينكه طراح ثابت كند براي تمامي ستونهاي سازه نيروي محوري ناشي از زلزله كمتر از 

 باشد. 
  
  

  كه مربوط به دفتر تدوين ضوابط و استانداردها مي باشد توجه نماييد: www.std2800.ir به پرسش و پاسخ ارائه شده در وبسايت 
  

  
  
  

درصد متعامد استفاده  30بايد از زلزله  ندارد و زاويه دار در نرم افزار وجوددر صورت استفاده از آناليز استاتيكي امكان وارد كردن زلزله  •
درصد مي توان زلزله را در  30شود. در حاليكه اگر از آناليز ديناميكي استفاده شود، اعمال زلزله زاويه دار امكان پذير بوده و به جاي زلزله 

 زواياي مختلف به سازه وارد كرد.
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  ضروري دانسته شده است. 30-100اعمال ) D, E, Fبراي مناطق لرزه خيز ( ASCE7-10در 
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  درصد متعامد را نشان مي دهد: 30در شكل زير نحوه تعريف زلزله 

  
  

  به همين ترتيب بايد حاالت بار زير ايجاد شوند:
EXALL+EY30   
EXALL-EY30  
EYALL+EX30  
EYALL-EX30  

  ا؟نيست؟ چر  EXALL-EY30–و يا  EXALL+EY30–سوال: آيا نيازي به تعريف 
 پاسخ: خير الزم نيست. زلزله ها در تركيب بار به صورت مثبت و منفي ظاهر مي شوند:

  1.2D + L ± (EXALL + EY30) + 0.2SNOW 
  
  
  

  باشند تعريف نشده است؟ EVو بارهاي مشابهي كه شامل  EXALL+0.3EY+EVسوال: چرا حالت بار 
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  طراحي سازه هاي بتني 3-20

  بتنانتخاب آيين نامه  3-20-1
  

  تنظيمات آيين نامه اي، از جمله انتخاب آيين نامه طراحي انجام مي شود. Preferencesمطابق شكل زير، در قسمت 
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  ميباشد: Pattern live-loadتوضيحات زير مربوط به ضريب 

The pattern live-load factor (Pllf) is intended to account for variability in the live-load arrangement 
on a structure. Since live-load pattern is not automated, Pllf approximates its design effect. 

When nonzero Pllf is assigned to a frame object, positive design moments are calculated 
assuming a simply supported condition under live-load application. While this does affect design 
moments, analysis moments are not affected. Pllf enables users to specify the live-load 
percentage applied to a frame object for which no continuity is assumed. Negative moments are 
then redistributed in a manner similar to that of moment redistribution from yielding. As a result, 
positive midspan-moment values increase. Zero Pllf may be specified to avoid moment 
redistribution. 

Pattern live-load factors may be assigned to individual elements using the Design > Steel Frame 
Design or Concrete Frame Design > View/Revise Preferences command 

  

 
Example 

The maximum positive midspan design moment induced by uniform dead- and live-load application would be 
calculated as follows: 

 

where: 

• f1 = code-based dead-load factor (1.2) 

• f2 = code-based live-load factor (1.6) 

• Pllf = Pattern live-load factor (0.75) specified in SAP2000 or ETABS 

• l = element length 

• LL = distributed live load (force/length) 

• MDL = positive dead-load moment with actual boundary conditions due to dead load only 

• Mpos MAX - maximum positive midspan design moment assuming a simply-supported condition with no continuity 
for live load  
 
Given point loading, Mpos MAX would be calculated similarly as for uniform loading, in which a simply supported 
condition is assumed and the live-load factors specified are applied. 
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  ي سازه بتنيتركيب بارها 3-20-2

  
افزوده شده است، اين تركيب بارها به صورت اتوماتيك توسط نرم افزار  load caseدرصد متعامد قبال در قسمت  30با توجه به اينكه زلزله  •

 ايجاد خواهند شد.
  پس از افزودن تركيب بارهاي پيش فرض بايد آنها را اصالح نماييد:

 بايد افزوده شود EV، بار ي لرزه ايبارهادر تمامي تركيب  -1
 تغيير يابد. 0.5در تركيب بارهاي لرزه اي بايد به  LRED0.5ضريب بار  -2
 تركيب بارها افزوده شود:تمامي تركيب بارهاي فشار خاك (در صورت وجود) بايد به  -3

 
 تركيب بارهاي حرارت ( در صورت وجود) بايد به تركيب بارها افزوده شود. -4
 افزايش يابند. %40رهاي باد ( در صورت وجود) بايد تركيب با -5

 به صورت دستي وارد نماييد، تركيب بارهاي زير بايد وارد شوند: ACI-2014در صورتي كه بخواهيد تركيب بارها را بر اساس 
+ 0.69D داريم:زله متفاوت است. براي مثال در تركيب بار زير هر كدام شامل سه زل EYALLو  EXALLدر اين تركيب بارها  • EXALL − EV = 0.69D + EX − EV0.69D + EX − EV0.69D + EXN − EV 

 
 با ضريب يك با ديگر بارهاي لرزه اي تركيب مي شود. EVطبق ويرايش چهارم، بار  •
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ونيز به جاي  1.41برابر  1.2مرده به جاي ) قرار گرفته اند. و ضريب بار A=0.35اين تركيب بارها مربوط به سازه هايي مي باشد كه در مناطق با لرزه خيزي باال ( •
كمتر از  Aمنظور شده است. اين تغييرات در ضريب بار مرده جهت منظور كردن زلزله قائم (ويرايش چهارم) مي باشند. در صورتي كه ضريب  0.69به صورت  0.9

بايد  1.41نباشد، بايد به جاي ضريب  I=1نين اگر ضريب اهميت سازه تغيير مي يابد. همچ 0.9به  0.69و تمامي ضرايب  1.2به  1.41باشد تمامي ضرايب  0.35
 استفاده شود. I*0.21-0.9از ضريب  0.69و به جاي ضريب  I*0.21+1.2از ضريب 

UDCON1 1.4D 

UDCON2 1.2D+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S 

UDCON3 1.2D+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF 

UDCON4 1.2D+L+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6S 

UDCON5 1.2D+L+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6LROOF 

UDCON6 1.41D+L+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2S+(EXALL+0.3EY)+EV 

UDCON7 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2S-(EXALL+0.3EY)+EV 

UDCON8 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2S+(EXALL-0.3EY)+EV 

UDCON9 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2S-(EXALL-0.3EY)+EV 

UDCON10 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2S+(EYALL+0.3EX)+EV 

UDCON11 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2S-(EYALL+0.3EX)+EV 

UDCON12 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2S+(EYALL-0.3EX)+EV 

UDCON13 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2S-(EYALL-0.3EX)+EV 

UDCON14 0.69D +(EXALL+0.3EY)-EV 

UDCON15 0.69D -(EXALL+0.3EY)-EV 

UDCON16 0.69D +(EXALL-0.3EY)-EV 

UDCON17 0.69D -(EXALL-0.3EY)-EV 

UDCON18 0.69D +(EYALL+0.3EX)-EV 

UDCON19 0.69D -(EYALL+0.3EX)-EV 

UDCON20 0.69D +(EYALL-0.3EX)-EV 

UDCON21 0.69D -(EYALL-0.3EX)-EV 
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  تعيين شكل پذيري سازه هاي بتني 3-20-3
  كار نمي كند: overwriteتمامي اعضاي سازه را بايد انتخاب كرده و سطح شكل پذيري آنرا تعيين نماييد. دقت شود كه تا عضوي انتخاب نشود، 
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  انتخاب تركيب بارها 3-20-4
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   طراحي  3-20-5
  ،  مي توان از طريق شكل زير سازه را طراحي كرد:Overwritesو نيز تعيين سطح شكل پذيري از طريق  Preferencesپي از تنظيم 
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  آرماتورهاي طولي تيرها نمايش 3-20-6
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 ):=(بررسي درصد ميلگرد تيرها 
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  نمايش آرماتورهاي برشي 3-20-7
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  نمايش نسبت تنش در ستونها 3-20-8
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  تير ضعيف ستون قوي  3-20-9
 زير رعايت گردد: بند هايبايد  )specialزياد (سازه هاي با شكل پذيري در 
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  كنترل برش در ناحيه اتصال 3-20-10
  هاي با شكل پذيري باال ضرورت دارد.كنترل اين ضابطه تنها در سازه 
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  نمايش آرماتورهاي پيچشي 3-20-11
نيز  و "برشي"آرماتورهاي پيچشي در تيرها شامل آرماتورهاي عرضي پيچشي و همچنين طولي پيچشي مي باشد. اين آرماتورها بايد با آرماتورهاي 

 جمع شوند: "طولي"آرماتورهاي 

  
 مي باشد كه مي توان انرا به سه بخش كرد:  6.99براي مثال در شكل فوق مساحت آرماتورهاي طولي پيچشي برابر  •

12.94يك سوم انرا با آرماتورهاي خمشي فوقاني جمع كرد:  + . = 15.27  
12.32يك سوم انرا با آرماتورهاي خمشي تحتاني جمع كرد:  + . = 14.65   

. در گونه تير قرار داد: يك سوم هم = 2.33   
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  تغييرمقطع طراحي اعضا 3-20-12
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  ) در تيرهاJمحاسبه ضريب سختي پيجشي ( 3-21

  
  

 تيرهاي فرعي متصل به تيرهاي اصلي موجب ايجاد لنگر پيچشي در تير اصلي مي شود. •
نقشه هاي اجرايي آرماتورهاي خمشي تير فرعي برخي طراحان تيرهاي فرعي بتني را به صورت دوسر مفصل مدل مي كنند و در عوض در  •

 بدون قالب انتهايي رسم مي كنند: را

  
 

 جانب نادرست بوده و طبق آيين نامه ينعدم تامين طول مهاري براي ميلگرها موجب تخريب بتن شده و دتايل فوق از نظر ا •
  هاي طراحي چنين اجازه اي نداريم.

  
علت دوسرمفصل كردن تيرهاي فرعي توسط برخي طراحان: در صوتي كه تير فرعي به صورت گيردار مدل شود، به علت ايجاد پيچش  •

 زياد در تير فرعي ميزان آرماتور پيچشي الزم در تير اصلي باال رفته و پاسخ هاي غير منطقي از نرم افزار مشاهده مي شود. 
 اي پيچشي دوران كرده و بنابراين لنگر وارد شده بر آن كاهش مي يابد:درعمل تير اصلي به علت ايجاد تركه •
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  اتصال مفصلي در بتن  3-21-1
  

  براي اجراي اتصال مفصلي تير بتني (بتن ريزي درجا) روشهايي توسط مهندسين پيشنهاد شده است كه مهمترين آنها عبارت است از:
 . م اجراي خم در انتهاي ميلگرد منفي تيرعد -1

  
  

 مساحت ميلگردهاي منفي تا به تسليم برسند و نتوانند لنگر منتقل كنند. كاهش -2
  

ايده از كتاب دكتر فرزاد نعيم اخذ شده (در كتاب ايشان هدف ايجاد مفصل . اين اجراي ميلگردهاي تير به صورت ضربدري -3
به فاصله اي مشخص از بر ستون بودن است). اين اتصال نمي تواند مفصلي فرض شود چون در نيمه پايين لنگر  پالستيك

 منتقل مي كند.

  
  
  

. و روش سوم هم شود يرشدن ت يموجب مفصل "يبتخر" يناقسمتي از مقطع تخريب موضعي شود تا رض بر اين است كه حالت اول و دوم فدر 
  كه اساسا مفصل نيست.

ن كرد يمفصل يكه برا ييها يدهعمل كند. اكثر ا يمفصلاتصال در سازه،  يو خراب يبتخر يجادكه بدون ا يدده ياست: چنان طرح ينا لهمسئ
  نكته مشترك دارند: يكارائه شده اند.  يسازه بتن ياتصال در كشور برا

  شود!!!!!! "پالستيك"مفصل  يببعد از تخر >خراب شود ===== ييقسمت ها      
  

تصال در محل ا يبقرار گرفته است و عمال تخر ينمورد قبول مهندس يموضع يبتخر ينها ا يروبودن ن يينبه علت پا بلوك يرچهتمانند ي در موارد
وارد م ينها در ا يبتخر ينبودن ا يزعلت ناچ به ينشود. و بنابرا يشود و از تمركز آن كاسته م يپخش م ياصل يربه صورت گسترده در طول ت

  (با فرض عدم اجراي خم) هستند يبلوك مفصل يرچهدر حد ت يرهاييت يدتوان فرض كن يم خاص
ده ش يقيفكر انداخته كه به هر طر ينرا به ا ينشوند!) مهندس يكنند و (در نرم افزار سرخ م يرا تحمل م يفرع يركه ت يرهاييدر ت يادز پيچش

 طرحكم  يلگردبدون قالب و با م يادبا ابعاد بزرگ و بار ز يفرع يرهايشده است كه ت يدهد يدر موارد يحت يبترت ينطرح دهند. به  ا ياتصال مفصل
رح دهند و ط ييبا قالب انتها يمنطرح ا يكتوانند  ينامه) م يينكنند (طبق آ يمرا تنظ ياصل يرت يچشيپ يكه اگر مقدار سخت يدهند. در حالمي 
  هم برطرف شود. يرت يسرخ
  .داار دآن قر يبر رو ييرا به صورت اتكا يساخته بتن يشپ يرو ت ادتوان براكت قرار د يمبراي مثال است.  يسردر بتن م ياتصال مفصل التبه
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  راه كار صحيح  3-21-2
ير تراه كار صحيح در رابطه با تيرهاي فرعي بتني اين است كه آنها را گيردار و پيوسته فرض كنيم و سپس با تنظيم سختي پيچشي تير، پيچش در 

  را كنترل كنيم:

 
  
 

سختي پيچشي تير اصلي را كاهش دهيم تا بتواند دوران كند و لنگر پيچشي بازپخش  مي توان ACIطبق بندهاي زير از مبحث نهم و نيز 
 شود:

  
 

2014:-318-ACI 

 
2014:-318-ACI 
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2015:-ETABS 

  
  ساختمان:مراحل محاسبه ضريب پيجشي تيرها طبق مبحث نهم مقررات ملي 

پس از طراحي اوليه، بر روي تير مورد نظر (تيري كه داراي تير فرعي ) را برابر يك وارد نماييد. Jسختي پيچشي (ابتدا ضريب  -1
 را انتخاب كنيد:  Envelopeكرده و  right clickبوده و تحت پيچش است) 

   
  

  كه بر تير وارد مي شود، بخوانيد:را  Tuدر انتهاي گزارش مقدار  -2
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  را انتخاب نماييد:  Shearمطابق شكل زير  -3

  
  
  

  مربوط به مقاومت ترك خوردگي مقطع تير را بخوانيد: در انتهاي گزارش مقدار  -4

  
  

 نمي باشد. Jباشد، نيازي به كاهش ضريب  >در صورتي كه  -5
  

  كاهش يابد: Jضريب  الزم استباشد،  <در صورتي كه 

  
=  سازه فوق: در اين 9.11 > 2.765 

 
 تقريبا برابر با   تكرار شود تا با سعي و خطا مقدار  5تا  1در تير مورد نظر كاهش يابد و مراحل  Jبنابراين بايد ضريب سختي  •

 شود. 
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  طراحي سازه هاي فوالدي 3-22

  Preferencesانجام تنظيمات در قسمت  3-22-1
دارد (قسمت  AISC-LRFD-2010) در مبحث دهم ايران تشابه زيادي با روش حالت حدي LRFDحدي (ضوابط مربوط به طراحي به روش حالت 

  عمده آن ترجمه همين آيين نامه مي باشد). 
  مي باشد. AISC2010حذف شده است، تنها گزينه ممكن استفاده از  ASDمبحث دهم روش  92با توجه به اينكه در ويرايش 
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Frame Type: 
  .نوع سيستم باربر جانبي تعيين مي شوددر اين قسمت 

ه با ژكنترل ضوابط لرزه اي اعضا (مثال كنترل فشردگي لرزه اي) بر اساس نوع سيستم باربر انجام ميشود. مثال ضوابط فشردگي در قابهاي خمشي وي
  متوسط متفات است.

  

 
 

  ي شده باشد و در جهت ديگر قاب خمشي؟مهاربنددر صورتي كه سازه در يك جهت 
و ستونهاي اطراف آنها را  مهاربندها، تيرهاي دهانه مهاربندرا انتخاب نماييد تا به كل سازه اثر كند. سپس  SMFو يا  IMFمي توانيد در اين قسمت 
مشي نيز جزئي از قاب خ مهاربندتغيير دهيد. ستونهاي اطراف  EBFويا   OCBFو يا  SCBFنوع آنها را به  …Overwritesانتخاب كرده و از طريق 

  ي را ارضا كنند (هر كدام كه سخت گيرانه مي باشد حاكم مي شود).مهاربندمحسوب مي شوند و بايد هم ضوابط قاب خمشي و هم 

 

  
 ) استفاده مي كنند. IMFطراحان براي قابهاي خمشي معموال از سيستم قاب خمشي متوسط ( •

 ده كرد:البته در سازه هاي زير نمي توان از قاب خمشي متوسط استفا
 متر  50سازهاي بلندتر از  •
 سازه هاي با اهميت بسيار زياد در مناطق خطر نسبي خيلي زياد •

) استفاده SCBF) و يا مهار بند همگراي ويژه (OCBFاز يكي از دو سيستم مهاربندي همگراي معمولي ( 8و يا  7براي بادبندي ضربدري،  •
 مي شود.

  متر مجاز است. 15ارتفاع حداكثر تنها براي سازه هاي با  OCBFاستفاده از 
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Seismic category:  
مي باشد و  D(فرقي نمي كند كدام انتخاب شود). پيش فرض خود برنامه  بايد انتخاب شود Fو يا  D ،Eدر اين قسمت بايد يكي از طبقه بندي هاي 

  الزم نيست تغيير داده شود.
  در صورتي كه به اشتباه همزمان 

 را انتخاب كند Cو يا  A ،Bيكي از طبقه بندي هاي  -1
 وارد كند 3را نيز عددي كوچكتر يا مساوي  Rو از طرفي ضريب رفتار  -2

  در اين صورت ضوابط لرزه اي براي سازه كنترل نمي شود.
  

 
 

 
  وارد شود. 3) تاثيري در نتايج ندارد. تنها بايد مقدار آن بزرگتر از Rمقدار ضريب رفتار (
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Importance factor:  

  
  

  ) كاربرد دارد؟E=ABI/Rسوال: آيا مقدار ضريب اهميت تنها در تعيين نيروي زلزله (
  در طراحي چه اعضايي تاثير گذار خواهد بود؟ Iوارد كردن مقدار 

  
دارد. بنابراين تنها  Iو نيز  Cdالزم است ايتبس دوران تير پيوند را محاسبه كند. و براي محاسبه آن نياز به  EBFهاي مهاربنددر طراحي  •

 استفاده نخواهد كرد. Iاستفاده نكرده ايد، ايتبس از  EBF مهاربندمي باشد و اگر در سازه از  EBFهاي مهاربنددر كنترل  Iاستفاده 
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Design System Rho:  
  به طور كامل تشريح شده است. 4ضريب نامعيني سازه كه در فصل 

  
  نكته مهم:

  در اين قسمت به معناي اعمال آن توسط نرم افزار نيست! 1.2وارد كردن ضريب  •
ايجاد شوند تا   Add Default Design Combosپس از وارد كردن اين ضريب بايد تركيب بارهاي قبلي حذف شده و مجددا با استفاده از 

  تغيير يابد.  1.2به  1ضرايب نيروهاي زلزله از 
  د شد.را وارد كند ولي تركيب بارها را بروز نكند، ضريب نامعيني اعمال نخواه 1.2اگر كاربر در اين قسمت 

بايد تركيب بارها مجددا  preferencesايتبس متاسفانه به صورت اتوماتيك تركيب بارها را بروز نمي كند و پس از هر تغييري در قسمت 
  ايجاد شوند تا تغييرات اثر كند.

  تاثير خواهد بود.در اين قسمت بي  Rhoبرخي كاربران تركيب بارها را به صورت دستي تعريف مي كنند. در اين صورت مقدار ضريب 
  
  
 

Design System Sds:  
  جزوه مراجعه نماييد: 18-3در مورد اين ضريب قبال در تعريف زلزله قائم بحث شده است به بند 
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Design System Omega0:  

  
 
  

  كنترل ضريب اضافه مقاومت در مواردي كه در دو جهت سيستم مقاوم جانبي متفاوت است 3-22-2
در محل  مهاربندي شده باشد، در اين صورت ستونهاي متصل به مهاربنددر صورتي كه سازه در يك جهت قاب خمشي باشد و در راستاي ديگر 

 تقاطع دو سيستم باربر متفاوت خواهند بود و بنابراين ضريب اضافه مقاومت ان در دو راستا متفاوت خواهد بود.
 

  مي باشد. Evنيروي محوري وارد بر ستون تحت اثر زلزله قائم  P  مي باشد. Eyنيروي محوري وارد بر ستون تحت اثر زلزله  P  مي باشد. Exنيروي محوري وارد بر ستون تحت اثر زلزله  P  براي نيروي محوري ستون نوشته شده است. در شكل زير تركيب بار ويژه لرزه اي 
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  :Omegaمراحل ساخت فايل 
 

  گرفته و: Omega.edbبنام  save asاز فايل اصلي يك 
قاب خمشي داريم و در جهت  Xمثال اگر در راستاي  دو يا سه برابر كنيد. بسته به مورد )user coefficientزلزله ها را در ريشه ( -1

Y  سازه بادبندي شده داشته باشيم، زلزله هاي راستايX  برابر و زلزله هاي راستاي  3راY  برابر كنيم. 2را 

 
 را انتخاب كنيد تا ضريب اضافه مقاومت (مضاعف) اعمال نشود: Yesگزينه  preferencesق شكل زير در قسمت مطاب -2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 slhttps://telegram.me/hoseinzadeha         www.hoseinzadeh.net      بالمانع است "با ذكر منبع"انتشار مطالب اين جزوه        7/5139

185 

  
براي اينكه تنها ظرفيت محوري ستونها بررسي شود، تمامي ستونها را انتخاب كرده و مطابق شكل زير مقاومت خمشي و برشي  -3

 آنها را يك عدد بزرگ وارد نماييد:

  
 

در اين فايل تنها كفايت ستونهاي فوالدي بررسي مي شود و نيازي به كنترل اجزاي ديگر مانند  كفايت ستونها را بررسي نماييد. -4
استفاده كرده باشيد، در پاسخ پيغامي مبني بر تغيير سختي   tau-b variableبادبندها و يا تيرها نيست. همچنين در صورتي كه از 

 تغيير نكند. omegaرا انتخاب نماييد تا سختي اعضا در فايل  Noدد، بايد گزينه اعضا و اناليز و طرحي مج
  

 در اين فايل بايد برابر يك منظور شود. Rhoنكته مهم: ضريب  •
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Design system Cd: 
  سمت چه لزومي دارد؟در اين ق Cdسوال: با توجه به اينكه دريفت سازه مستقيما توسط كاربر كنترل خواهد شد، وارد كردن مقدار 

  در طراحي چه اعضايي تاثير دارد؟ Cdمقدار 

 
  

  استفاده مي كند. EBFتنها براي كنترل دوران تير پيوند در بادبندهاي  Cdايتبس از 
براي بادبند  Cdمقدار  2800ه و تاثيري در نتايج طراحي ندارد. در استاندارد نداريد، مقدار اين ضريب مهم نبود EBFدر صورتي كه در سازه بادبند 

  مي باشد. براي اطالعات بيشتر در رابطه با دورا تير پيوند به بخش ضوابط لرزه اي مبحث دهم مراجعه نماييد. 4واگرا ويژه برابر  

  



 slhttps://telegram.me/hoseinzadeha         www.hoseinzadeh.net      بالمانع است "با ذكر منبع"انتشار مطالب اين جزوه        7/5139

187 

 Design analysis methodتعيين 

  
  

نيست، توصيه مي شود براي طراحي از  Kقادر به محاسبه صحيح ضريب طول موثر  ETABSد نرم افزار با توجه به اينكه در برخي موار •
 استفاده شود. Direct Analysisروش 
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  مي باشد كه توضيحاتي در رابطه با روش طول موثر و آناليز مستقيم ارائه كرده است: ETABSنرم افزار  manualمتن زير برگرفته از 

  
  

  
  Second Order Methodتعيين 

  
 
 

Within each of the categories, the user can choose the method to calculate the second-order effects, namely, 
by a General Second Order Analysis or an Amplified First Order Analysis. When the amplified first-order analysis 
is used, the force amplification factors, B1 and B2 (AISC C2.1b), are needed. The B1 factor is calculated by 
the program; however, the B2 factor is not. The user will need to provide this value using the overwrite 
options that are described in Appendix C. 
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  Stiffness Reduction Factorتعيين 

  
  
Option1: Direct analysis, General 2nd Order, Tau-b Variable 
Option2: Direct analysis, General 2nd Order, Tau-b Fixed 
Option3: Direct analysis, Amplified 1st Order, Tau-b Variable 
Option4: Direct analysis, Amplified 1st Order, Tau-b Fixed 
 

When the user selects one of the options available under the Direct Analysis Method, the user must further 
choose how the stiffness reduction factors for EI and AE are to be considered. For options 1 and 3, Table 2-

1, the stiffness reduction factors (Tau-b) are variable because they are functions of the axial force in the 
members, while for methods 2 and 4, the stiffness reduction factors are fixed (0.8), and not a function of axial 

When options 2 and 4 can be overwritten. b) -(Tauforce. If the user desires, the stiffness reduction factors 
for are used, a higher notional load coefficient (0.003) must be used compared to methods 1 and 3 

. Also, all the direct analysis methods (methods 1 through 4) which the notional load coefficient is 0.002
allow use of K-factors for sway condition (K2) to be equal to 1, which is a drastic simplification over the other 

effective length method. 
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  بايد سختي اعضا كاهش يابد. DIRECT ANALYSISبه بندهاي زير از مبحث دهم توجه نماييد. در صورت استفاده از روش 
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  ايتبس توجه نماييد. خالصه پارامترهاي طراحي عنوان شده است: manualجدول زير از به 
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Add Notional load cases into seismic combos?       

−  ≤ 1.7       →      − − − − − − − − − − − − − −( −  )     →      ( > 1.7)      →       

 
−بدست مي آيد. بنابراين اگر  B2<1.7در سازه هاي فوالدي معموال  را انتخاب  NOانتخاب شده باشد، در اين قسمت   

  مي كنيم تا بارهاي فرضي جانبي در تركيب بارهاي لرزه اي منظور نشوند.
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  در شكل زير خالصه كل تنظيمات نشان داده شده است:
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شكل ايتبس مي تواند ضخامت الزم براي ورق مضاعف جان را محاسبه كند (براي ستون باكس معموال نياز به ورق  Hستونهاي در  •

 مضاعف جان نداريم و ايتبس هم كال براي ستون باكس انرا محاسبه نمي كند)
شود (بحث كمانش موضعي باشد (شكل پذيري ويژه)، يك كنترل مضاعف بر روي ضخامت ورق مضاعف انجام مي  SMFاگر قاب از نوع  •

ورق). ايتبس بايد بداند كه آيا ورق مضاعف توسط جوش انگشتانه متصل مي شود يا بدون جوش انگشتانه. در صورتي كه سازه شكل 
 پذيري متوسط باشد، اين گزينه بي اثر خواهد بود.
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  AISC360-10تعريف تركيب بارهاي طراحي بر اساس  3-22-3
مي باشد و بنابراين به  ASCE7-10مبحث ششم مطابق با تركيب بارهاي  92خوشبختانه تركيب بارهاي طراحي سازه هاي فوالدي در ويرايش سال 

نمي حاكم  دراحتي مي توان از تركيب بارهاي پيش فرض نرم افزار استفاده كرد. تنها تفاوت در ضريب بار باد مي باشد كه در ساختمانها معموال بار با
  باشد.

  تعريف كرد. 1.4برابر  1ضريب بار باد را به جاي  load caseدر صورتي كه بار باد حاكم باشد (مانند سوله ها) مي توان در قسمت 

   

  
  پس از افزودن تركيب بارهاي پيش فرض بايد آنها را اصالح نماييد:

 بايد افزوده شود EVدر تمامي تركيب بارهاي لرزه اي، بار  -1
 تغيير يابد. 0.5در تركيب بارهاي لرزه اي بايد به  LRED0.5ضريب بار  -2
 بايد به تركيب بارها افزوده شود: تركيب بارهاي فشار خاك (در صورت وجود) -3

 
 تركيب بارهاي حرارت ( در صورت وجود) بايد به تركيب بارها افزوده شود. -4
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 نماييد، تركيب بارهاي زير بايد وارد شوند:در صورتي كه بخواهيد تركيب بارها را به صورت دستي وارد 
 

UDStlS1 1.4D+1.4SD+1.4NDX+1.4NSDX 

UDStlS2 1.4D+1.4SD-1.4NDX-1.4NSDX 

UDStlS3 1.4D+1.4SD+1.4NDY+1.4NSDY 

UDStlS4 1.4D+1.4SD-1.4NDY-1.4NSDY 

UDStlS5 1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S+1.2NDX+1.2NSDX+1.6NLX+1.6NLREDX+1.6NLRED0.5X+1.6NPARTX+0.5NSX 

UDStlS6 1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S-1.2NDX-1.2NSDX-1.6NLX-1.6NLREDX-1.6NLRED0.5X-1.6NPARTX-0.5NSX 

UDStlS7 1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S+1.2NDY+1.2NSDY+1.6NLY+1.6NLREDY+1.6NLRED0.5Y+1.6NPARTY+0.5NSY 

UDStlS8 1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S-1.2NDY-1.2NSDY-1.6NLY-1.6NLREDY-1.6NLRED0.5Y-1.6NPARTY-0.5NSY 

UDStlS9 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF+1.2NDX+1.2NSDX+1.6NLX+1.6NLREDX+1.6NLRED0.5X+1.6NPARTX+0.5

NLROOFX 

UDStlS10 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF-1.2NDX-1.2NSDX-1.6NLX-1.6NLREDX-1.6NLRED0.5X-1.6NPARTX-

0.5NLROOFX 

UDStlS11 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF+1.2NDY+1.2NSDY+1.6NLY+1.6NLREDY+1.6NLRED0.5Y+1.6NPARTY+0.5

NLROOFY 

UDStlS12 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF-1.2NDY-1.2NSDY-1.6NLY-1.6NLREDY-1.6NLRED0.5Y-1.6NPARTY-

0.5NLROOFY 

UDStlS13 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6SNOW+1.2NDX+1.2NSDX+NLX+NLREDX+NLRED0.5X+NPARTX+1.6NSX 

UDStlS14 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6SNOW-1.2NDX-1.2NSDX-NLX-NLREDX-NLRED0.5X-NPARTX-1.6NSX 

UDStlS15 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6SNOW+1.2NDY+1.2NSDY+NLY+NLREDY+NLRED0.5Y+NPARTY+1.6NSY 

UDStlS16 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6SNOW-1.2NDY-1.2NSDY-NLY-NLREDY-NLRED0.5Y-NPARTY-1.6NSY 

UDStlS17 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6LROOF+1.2NDX+1.2NSDX+NLX+NLREDX+NLRED0.5X+NPARTX+1.6NLROOFX 

UDStlS18 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6LROOF-1.2NDX-1.2NSDX-NLX-NLREDX-NLRED0.5X-NPARTX-1.6NLROOFX 

UDStlS19 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6LROOF+1.2NDY+1.2NSDY+NLY+NLREDY+NLRED0.5Y+NPARTY+1.6NLROOFY 

UDStlS20 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6LROOF-1.2NDY-1.2NSDY-NLY-NLREDY-NLRED0.5Y-NPARTY-1.6NLROOFY 

UDStlS21 1.41D+1.41SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2S+(EXALL+0.3EY)+EV 

UDStlS22 1.41D+1.41SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2S-(EXALL+0.3EY)+EV 

UDStlS23 1.41D+1.41SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2S+(EXALL-0.3EY)+EV 

UDStlS24 1.41D+1.41SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2S-(EXALL-0.3EY)+EV 

UDStlS25 1.41D+1.41SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2S+(EYALL+0.3EX)+EV 

UDStlS26 1.41D+1.41SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2S-(EYALL+0.3EX)+EV 

UDStlS27 1.41D+1.41SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2S+(EYALL-0.3EX)+EV 

UDStlS28 1.41D+1.41SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2S-(EYALL-0.3EX)+EV 

UDStlS29 0.69D+0.69SD +(EXALL+0.3EY)-EV 

UDStlS30 0.69D+0.69SD -(EXALL+0.3EY)-EV 

UDStlS31 0.69D+0.69SD +(EXALL-0.3EY)-EV 

UDStlS32 0.69D+0.69SD -(EXALL-0.3EY)-EV 

UDStlS33 0.69D+0.69SD +(EYALL+0.3EX)-EV 

UDStlS34 0.69D+0.69SD -(EYALL+0.3EX)-EV 

UDStlS35 0.69D+0.69SD +(EYALL-0.3EX)-EV 

UDStlS36 0.69D+0.69SD -(EYALL-0.3EX)-EV 
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  در اعضاي فوالدي Overwriteمنوي  3-22-4
Preferences .مشخصات عمومي كل سازه را تعيين مي كند  

به  Overwritesابتدا بايد عضوي را انتخاب نماييد و سپس مشخصات آنرا در اين قسمت تغيير دهيد. به عبارت ديگر  Overwritesولي در قسمت 
  انتخاب شوندگان اثر مي كند.

  
ر در اين حالت مي توان د براي مثال ممكن است يك سازه در يك راستا قاب خمشي متوسط باشد و در راستاي ديگر قاب ساده بادبندي شده باشد.

و يا   SCBFنوع سيستم آنها را به  Overwritesانتخاب شده باشد. سپس مهاربندها را انتخاب و از طريق  IMFبراي كل سازه  Preferencesقسمت 
OCBF .تغيير داد  
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Net Area to Total Area Ratioكند. در طراحي اعضاي كششي اين مقدار موثر است. شخص مي: نسبت سطح مقطع خالص به سطح مقطع كل را م 
در اين قسمت دست نخورده باقي مي ماند. پس از نهايي شدن طرح  1در ابتداي طراحي معموال دتايل اتصال مشخص نمي باشد و مقدار پيش فرض 

 عضو كششي، طراحي اتصال آن بايد دستي انجام شود.

  
  

  
  جداگانه توسط نرم افزار محاسبه مي شود و كاربر الزم نيست اين قسمت را تغيير دهد.ضريب كاهش بار زنده براي هر عضو 
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  مهار جانبي تيرها 3-22-5

  
  

  ) اتفاق افتاده است:Lateral Torsional Bucklingبه شكل زير توجه نماييد. تير فاقد مهار جانبي بوده و تحت اثر خمش، كمانش پيچشي جانبي (

 
 

  
  
  

  بال فشاري موجب كمانش آن ميشودنيروي فشاري در 
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  در تيرهاي دوسرگيردار موقعيت بال فشاري بسته به لنگر وارد شده ممكن است در باال و يا پايين مقطع باشد:

 

  
  

  
  در شكلهاي زير طراح توسط نبشي براي بال تحتاني تيرورق مهار جانبي ايجاد كرده است:

   
  

  بال باال و پايين مهار شده اند: در شكل زير هر دو
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  آيا استفاده از سخت كننده جان مي تواند مهار جانبي محسوب شود؟ 
 به پرسش و پاسخ زير توجه نماييد:

AISC 
Engineering FAQs 
4.3.1. What constitutes a lateral brace for a beam? 
The designer may use one or both of two general options to provide a beam brace:  
 
(1) brace the flange subject to compression directly or  
 
(2) prevent twist of the cross section.  
 
A direct brace may be provided for a primary member by a properly attached floor system itself or 
by a secondary framing member. Generally, a brace connection, such as the simple shear 
connection for an infill beam, that is located within the one-third depth of the beam web that is closest 
to the compression flange can be considered to provide a direct brace. If this is not the case, 
transverse stiffening can be provided to prevent twist and transfer the bracing effectiveness from a 
properly attached floor system to the compression flange. 
A long-standing rule of thumb is to provide bracing for two percent of the compressive force in the 
flange or member being braced. Although it lacks an explicit consideration of the required bracing 
stiffness, this approximation is typically conservative. Note that the two percent rule applies only to 
compression members that are considered straight within ASTM tolerances. AISC Specification, 
Appendix 6, addresses requirements for stability bracing of beams and columns. 

Yura, J.A. and T.A. Helwig, 2001 Lecture notes for SSRC/AISC seminar “Bracing for Stability”, 
AISC, Chicago, IL. 

Yura, J.A, 2001, “Fundamentals of Beam Bracing,” Engineering Journal, Vol. 38, No. 1, (1st Qtr.), 
pp. 11-26, AISC, Chicago, IL. 

last modified 1 January 2006 
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  بايد اين ضرايب را تغيير داد؟تيرهايي در چه 
  تير مهار جانبي دارند، مي تواند از طريق  ضريب زير فواصل انها را مشخص كند.  "هر دو بال"اگر طراح مطمئن باشد كه  •

 
  براي مثال در تيرهاي قابهاي خمشي كه •

o سقف متصل شده است.ط برش گير) به بتن بال فوقاني به صورت كامل (توس 
o  از پيچش مقطع  )كه به هر دو بال جوش شده اند دو سخت كننده (در يك سوم ميانيتوسط

 .جلوگيري شده است
  وارد كرد. 0.33مي توان در اين قسمت 

  
در مواردي  كه تيرچه هايي عمود بر تيرورق به جان آن متصل شده است (و تيرچه دو سوم عمق تيرورق را پوشش داده است) مي توان   •

  در اين قسمت يك عدد كوچك وارد كرد.
  

ر ندارد و سخت در مواردي كه تير قاب خمشي به سقف متصل نيست (مانند تيرهاي اطراف راه پله در لبه سازه)، عمال بال فوقاني مها •
 كننده نيز بي تاثير خواهد بود. در اين موارد اجازه نداريم مقدار اين ضريب را تغيير دهيم.

  
در مواردي كه سقف از نوع تيرچه بلوك است و ارتفاع تيرچه ها دو سوم عمق تير قاب خمشي را پوشش مي دهند (مهار مي كنند)، مي  •

  ) وارد كرد.0.01توان در اين قسمت يك عدد نزديك به صفر (
 تعريف شده اند، تغيير اين ضريب تاثيري ندارد. OMFدر تيرهاي دوسرمفصل (كه در زلزله مشاركت ندارند) و از نوع  •
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  مقطع مهار جانبي داشته باشد، مي توان اين ضريب را كاهش داد: "فشاري"در تيرهايي كه بال 

  
  

د استفاده مي شود. مقاومت خمشي مقطع بر اساس طول مهار نشده بال ) هستنOMFاين ضريب براي تمامي تيرها (حتي آنهايي كه  •
 اري تعيين مي شود. بنابراين تغيير اين ضريب مي تواند در مقاومت خمشي تيرهاي فوالدي موثر باشد.فش

را عددي نزديك به  LTBمي توان مقدار  "اگر بال فوقاني توسط سقف مهار شده باشد"در تيرهاي دوسرمفصل (كه خمش منفي ندارند)  •
 صفر وارد كرد.

 در تيرهاي دوسرمفصل كه به سقف متصل نيستند، اجازه نداريم اين ضريب را تغيير دهيم. •
 در تيرهاي دوسرگيردار كه به سقف متصل نيستند، اجازه نداريم اين ضريب را تغيير دهيم. •
جانبي محسوب مي شود ولي با توجه به اينكه در تيرهاي  در تيرهاي دوسرگيردار كه به سقف متصل هستند، بال فوقاني داراي مهار •

را كاهش  LTBدوسرگيردار لنگر منفي نيز داريم، بال فشاري مي تواند بال تحتاني مقطع باشد. در اين صورت تنها زماني اجازه داريم 
 دهيم كه براي بال تحتاني نيز مهار مهيا شده باشد. 

  نيز برقرار است. LTBر صفحه قبل اشاره شد براي تمامي نكاتي كه براي مهار هر دو بال د
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مي  خود نرم افزار آنها را برابر يك منظور بايد برابر يك باشند. زيرتحليل انتخاب كرده ايم، تمامي ضرايب  يرا برا "مستقيمآناليز "از آنجا كه روش 

 كند و نيازي به تغيير آنها نيست.
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  نتايجطراحي سازه فوالدي و مشاهده   3-22-6

  
  
  
  
  

  پس از طراحي ممكن است با پيغام زير مواجه شويد:

  
) عددي نزديك به صفر بدست Tau-bاگر عضوي بيش از اندازه ضعيف باشد (نسبت به بارهاي وارد بر آن) در اين صورت ضريب كاهش سختي آن (

را انتخاب نماييد، عضو يا اعضايي كه بيش از اندازه ضعيف هستند انتخاب مي  Yesمي آيد. در اينگونه موارد پيغام فوق نمايش داده مي شود. اگر 
  شوند.

  
  

  پس از طراحي اوليه با پيغام زير مواجه خواهيد شد.  Tau-b Variableدر صورت استفاده از روش 
تحليل سازه مجددا با سختي هاي اصالح شده اين پيغام گزارشي از ميزان تغيير سختي ها ارائه مي كند. با توجه به تغيير سختي اعضا بهتر است 

  را انتخاب نماييد، تحليل سازه با سختي هاي جديد تكرار مي شود. Yesتكرار شود. اگر 
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  نسبت تنش ناشي از خمش و نيروي محوري اعضا را مي توان از طريق منوي زير مشاهده كرد:
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  توان به صورت زير مشاهده كرد:نسبت تنش ناشي از برش در اعضا را مي 
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  كنترل نسبت مقاومت خمشي ستون به تير 3-22-7
  ) انجام مي شود.SMFكنترل اين نسبت تنها در سازه هاي با قاب خمشي ويژه (

 sectionشكل انجام مي شود. در صورتي كه مقطع ستون باكس باشد و يا مقاطع آنها توسط  Hكنترل اين ضابطه متاسفانه تنها براي ستونهاي 

designer  .تعريف شده باشد، اين ضابطه كنترل نمي شود  
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  برش طراحي لرزه اي 3-22-8

 
 محاسبه مي شود (تقريبي مي باشد) Sh=0برش دو انتهاي تير بر فرض  •
 باشد، مقدار فوق بر اساس روابط زير محاسبه مي شود: SMFدر صورتي كه تير از نوع  •

  
  باشد، بر اساس حداقل دو مقدار حاصل از روابط فوق و مقدار حاصل از تركيب بار ويژه لرزه اي محاسبه مي شود. IMFاگر تير  •
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  جهت طراحي اتصال مهاربندنيروي محوري  3-22-9
 تغيير دهيد و سپس مجددا طراحي كنيد.ت SCBFيا  OCBFرا به نوع  مهاربنداعضاي  Frame typeتوجه شود كه ابتدا بايد 
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  دريفت 3-23
  

  ):.BUNGALE S. TARANATH Ph.D., S.Eعلت كنترل دريفت (
Drift is generally defined as the lateral displacement of one floor relative to the floor below. Drift control is 
necessary to limit damage to interior partitions, elevator and stair enclosures, glass, and cladding 
systems. Stress or strength limitations in ductile materials do not always provide adequate drift control, 
especially for tall buildings with relatively. 
 

  كنترل جابجايي نسبي طبقات در سازه هاي بتني 3-23-1
 سازه  يمحاسبه دوره تناوب تحليل -1

ر را تغييسختي خمشي اعضاي سازه هاي بتني كنيد. در صورتي كه سازه بتني مي باشد،  ) ايجادPeriod.edb(تحت عنوان  جديديك فايل 
 ).اين ضرايب بر اساس تبصره زير انتخاب شده اند:Ig و ديوارها:  Igو ستونها: 0.5Ig(تيرها: دهيد

 
براي جرم ووزن تيرها مربوط به وزن مشترك دال و تير است  0.85(ضريب  وب سازهقابهاي خمشي بتني مهارشده و مهارنشده جهت تعيين دوره تنا

  : آنها را برابر يك منظور نمود 0.85و مي توان در جهت اطمينان به جاي 
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  ، دوره تناوب تحليلي سازه مطابق شكل زير بدست مي آيد:)Period(فايل  پس از انجام آناليز مدل جديد

  
)برابر  xدوره تناوب حاصل از تحليل در راستاي  ) = )برابر  yو در راستاي  2.172 ) =  مي باشد. 0.817

  
 :ETABSمحاسبه ضريب زلزله بر اساس دوره تناوب تحليلي حاصل از  -2

 محاسبه شوند. در هر دو جهت K-driftو  C-driftزير مقادير دوره تناوب را براي دو جهت وارد نماييد تا ضرايب زلزله  Excelدر فايل 

  

وبسايت:
كانال:

1.00
0.35

قاب خمشی بتنی سيستم دوگانه
5 6
خير خير 1
2.17 0.82
0.15 0.15
0.7 0.7
1.1 1.1

1.75 1.75
1.09 0.68 0.87

1.08307 1.00000 1.31224
1.76344 2.75000 0.88628
1.90993 2.75000 1.16301
0.0420 0.0420 0.04200
0.1337 0.1604
1.2958 1.0889

0.081410988 0.140855008
1.836 1.1585

24
I=1

K DRIFT =
C DRIFT =

C=A.B.I/R=

B1=(S+1)(Ts/T)=
N=0.7/(4-TS)*(T-TS)+1=

 نوع زمين
سيستم سازه

Ru=

B=B1*N=
C-min=0.12*A*I=

k=0.5*T+0.75=

T= Min (ليلی ، 1.25تجربی�ت)

سازه ميانقاب دارد؟

S0=

T0=
Ts=

A=0.35
III
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 ویرایش چهار

S=

(TETABS) زمان تناوب نرم افزار

ارتفاع سازه از تراز پایه (متر)
درجه اهميت سازه

A ضریب
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 ":فايل اصلي"تعريف زلزله دريفت در  -3
  در جدول فوق تعريف نماييد. و   را بر اساس  EYdriftو  EXdriftنيروهاي  "سازه اصلي"در 

 استفاده شود. Seismic driftبايد از  EYDRIFTو نيز  EXDRIFTبراي تعريف زلزله 
، نيروهاي تعريف شده در تركيب بارهاي پيش فرض نرم افزار ظاهر نمي شوند و Seismicبه جاي  Seismic driftعلت: در صورت استفاده از 

  ايتبس در طراحي اعضا از آنها استفاده نمي كند.

  
  جابجايي مركز طبقات از قسمت زير استخراج شود: "سازه اصلي"پس از تحليل  -4
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  براي محاسبه دريفت استفاده نمي شود؟ Story Driftو يا  Diaphragm Driftسوال: به چه علت از 
رد. طبقات را محاسبه ك، اگر سازه نامنظمي پيچشي نداشته باشيم، براي محاسبه دريفت مي توان تغييرمكان مركز جرم 4-5-3پاسخ: با توجه به بند 

استفاده شود، حداكثر  Story Driftو يا  Diaphragm Drift دقت شود كه اگر از در شكل فوق فرض شده است كه سازه نامنظمي پيچشي ندارد.
  دريفت طبقه محاسبه مي شود (لبه هاي طبقه) كه بيشتر از دريفت مركز جرم طبقه خواهد بود.
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  تغيير مكان نسبي طبقات مطابق شكل زير محاسبه مي شود: Excelپس از انتقال اطالعات به 

  
  

 طبق آيين نامه، براي سازه هايي كه پيچش ندارند، مي توان جابجايي نسبي مركز جرم طبقات را معيار قرار دارد. •
استفاده  Avg Driftاز ستون ) برابر مي باشد و بنابراين مي توان Avg Driftتقريبا با دريفت ميانگين طبقه ( مركز جرم طبقهدريفت  •

 نمود.
سازه منظور شود. در اين صورت مي توان به  لبه هاي كناريباشد، به جاي مركز جرم بايد دريفت  نامنظمي پيچشياگر سازه داراي  •

 استفاده نمود Max Driftاز  Avg Driftجاي 
×  طبقه مي باشد) بايد رابطه زير ارضا شود: 5ه به اينكه سازه بيش از مي باشد و بنابراين (با توج xجابجايي نسبي طبقه سوم در راستاي  0.007009 0.007009 < 0.02  

  
0.007009  مي باشد. بنابراين خواهيم داشت: 4.5براي قاب خمشي متوسط بتني برابر  2800استاندارد  4-3بر اساس جدول  Cdمقدار  < .     →     0.007009 ≰ 0.00444    
 دريفت مشكل دارد و بايد با افزايش ابعاد اعضاي سازه و افزايش سختي، مقدار دريفت را كاهش داد.سازه فوق از لحاظ  •
 ) باشند.Vminنبايد كمتر از زلزله حداقل ( EYDRIFTو  EXDRIFTدر محاسبه دريفت، زلزله  •
براي محاسبه دريفت از زلزله هاي  استفاده كنيم و بايد EYDRIFTو  EXDRIFTدر سازه هاي با اهميت خيلي زياد، اجازه نداريم از  •

  اصلي استفاده كنيم.

   

TABLE:  Diaphragm Max/Avg Drifts
Story Load Case/Combo Item Max Drift Avg Drift Ratio Label Max Loc X Max Loc Y Max Loc Z

m m m
Story8 EXDRIFT Diaph D1 X 0.001689 0.001643 1.028 10 3.1 14.14 22.7
Story7 EXDRIFT Diaph D1 X 0.002792 0.002711 1.03 27 1.6498 0 19.7
Story6 EXDRIFT Diaph D1 X 0.004099 0.004049 1.012 18 13.4 0 16.3
Story5 EXDRIFT Diaph D1 X 0.005435 0.005396 1.007 18 13.4 0 12.9
Story4 EXDRIFT Diaph D1 X 0.006517 0.006487 1.005 27 1.6498 0 9.5
Story3 EXDRIFT Diaph D1 X 0.007058 0.007009 1.007 27 1.6498 0 6.1
Story2 EXDRIFT Diaph D1 X 0.006619 0.006289 1.052 27 1.6498 0 2.7
Story1 EXDRIFT Diaph D1 X 0.006097 0.006048 1.008 18 13.4 0 -0.1
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  كنترل جابجايي نسبي طبقات در سازه هاي فوالدي 3-23-2
 محاسبه دوره تناوب تحليلي سازه  -1

كنيد. در صورتي كه سازه فوالدي مي باشد و از روش آناليز مستقيم استفاده شده باشد،  ) ايجادdrift.edb(تحت عنوان  يك فايل جديد
يفت ري اعضا در سازه اصلي كاهش يافته است كه اين كاهش سختي موجب افزايش دريفت سازه مي شود. بنابراين در فايل دسختي خمش

نماييد و مطابق شكل دوم هنگامي  "طراحي"و  "تحليل"را انتخاب نماييد. سپس يك بار سازه را  No modificationمطابق شكل زير بايد 
 شود. ressetرا انتخاب نماييد تا سختي اعضا  Yesضا اعالم مي شود، كه پرسشي مبني بر تغيير سختي اع
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  )، دوره تناوب تحليلي سازه مطابق شكل زير بدست مي آيد:driftمدل جديد (فايل  تغييرات درپس از انجام 

  
)برابر  xدوره تناوب حاصل از تحليل در راستاي  ) = )برابر  yو در راستاي  2.172 ) =  مي باشد. 0.817
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 :ETABSمحاسبه ضريب زلزله بر اساس دوره تناوب تحليلي حاصل از  -2
 در هر دو جهت محاسبه شوند. K-driftو  C-driftزير مقادير دوره تناوب را براي دو جهت وارد نماييد تا ضرايب زلزله  Excelدر فايل 

  
 

 ":ريفتدفايل "تعريف زلزله دريفت در  -3
  در جدول فوق تعريف نماييد. و   را بر اساس  EYdriftو  EXdriftنيروهاي  "drift.edbسازه "در 

 استفاده شود. Seismic driftبايد از  EYDRIFTو نيز  EXDRIFTبراي تعريف زلزله 
تعريف شده در تركيب بارهاي پيش فرض نرم افزار ظاهر نمي شوند و ، نيروهاي Seismicبه جاي  Seismic driftعلت: در صورت استفاده از 

  ايتبس در طراحي اعضا از آنها استفاده نمي كند.

 
  

وبسايت:
كانال:

1.00
0.35

قاب خمشی بتنی سيستم دوگانه
5 6
خير خير 1
2.17 0.82
0.15 0.15
0.7 0.7
1.1 1.1

1.75 1.75
1.09 0.68 0.87

1.08307 1.00000 1.31224
1.76344 2.75000 0.88628
1.90993 2.75000 1.16301
0.0420 0.0420 0.04200
0.1337 0.1604
1.2958 1.0889

0.081410988 0.140855008
1.836 1.1585

24
I=1

K DRIFT =
C DRIFT =

C=A.B.I/R=

B1=(S+1)(Ts/T)=
N=0.7/(4-TS)*(T-TS)+1=

 نوع زمين
سيستم سازه

Ru=

B=B1*N=
C-min=0.12*A*I=

k=0.5*T+0.75=

T= Min (ليلی ، 1.25تجربی�ت)

سازه ميانقاب دارد؟

S0=

T0=
Ts=

A=0.35
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A ضریب
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  قسمت زير استخراج شود: نسبي طبقات از جابجايي "drift.edbسازه "پس از تحليل  -4

  
  .ادامه كنترل همانند سازه هاي بتني مي باشد كه در بند قبل توضيح داده شده است
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  درز انقطاع 3-24
 با فاصله از هم ساخته شوند.  يدمجاور هم با يساختمان ها •
  . يابد يشاز سازه مجاور افزاسازه فاصله  يدباشد، با يشترهر چه ارتفاع سازه ب •
  منظور نشود، هنگام زلزله ممكن است سازه ها به هم برخورد كنند.  يدو سازه فاصله ا ين: اگر بعلت

  
  به سمت چپ حركت كند و برخورد كنند؟  يگريكند، د ياز سازه ها به سمت راست حركت م يكيكه  يامكان دارد زمان ياسوال: آ

   ممكن است به هم برخورد كنند. يجهآنها با دوره تناوب متفاوت حركت خواهد كرد و در نت يمتفاوت باشد، انتها : بله. اگر زمان تناوب سازه هاپاسخ
  

  مي دهد چگونه دو سازه با فاصله از هم ساخته مي شوند.شكل سمت راست نشان 
  شكل سمت چپ نشان مي دهد كه چگونه درز بين دو سازه پوشش داده شده است.
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  :2800متن استاندارد 

  
سازه با اهميت متوسط كمتر از 9 طبقه فاصله از زمين مجاور = ℎ200

شبي از 8 طبقه سازه با اهميت متوسط 
فاصله از زمين مجاور  سازه با اهميت زياد و خيلي زياد = 0.7 × × ∆  

 

ارائه شده  يردر جدول ز ETABSدر نرم افزار  EXسازه تحت اثر زلزله  يشكل جانب ييرباشد. تغ يمتر م 30طبقه  9ساختمان  يك: ارتفاع  مثال
  است.

  طبقه  1  2  3  4  5  6  7  8  9
94  84  72  60  49  38  27  18  10  ∆ ( ) 

 
رز باشد. فاصله طبقه آخر سازه از م يباشد. مشخصات سازه مجاور در دسترس نم يمتوسط م رييباشكل پذ يسازه قاب خمش يجانب يباربر سيستم

 باشد؟ يدمجاور چقدر با ينزم
= :پاسخ 0.7∆ = 0.7 ∆ = 0.7 × 4.5 × 94 = 296  

  كوچكتر ساخته شود. يمترسانت 30به اندازه حدود  يدطبقه آخر با بنابراين
  

 ينكهكنند؟ با توجه به ا يترا رعا يمترسانت 30 ينا يزتر ن يينالزم است طبقات پا يابدست آمد، آ يمرسانت 30 كه مقدار درز ير: در مثال اخسوال
  :اجرا كرد يرتوان سازه را مطابق شكل ز يم ياآ يابد، يارتفاع سازه كاهش م يشمقطع ستون ها با افزا

  
ر است كه د ينبلند مقرون به صرفه ا يشود. و در سازه ها يم يينآن طبقه تع ييجابجا يزان: بله، مقدار درز نقطاع در هر طبقه بر اساس مپاسخ

 عمقط شوجه انجام شود (كاه يكتواند تنها از  يكاهش مقطع ستونها م يبترت ين. بديابد يشدرز كمتر باشد و در طبقات باالتر افزا يينطبقات پا
 يگلردهايكاهش داشته باشد، در خم م يمترسانت 5/7از  يشاز وجوه ستون ب يكياگر  يبتن يكه در ستونها ييدستون متقارن نباشد). دقت نما

كاهش دارد كه  يمترسانت 10وجه  كيداشت. در شكل فوق در هر مرحله مقطع ستون در  يممشكل خواه يگرطبقه به طبقه د يكستون از  يطول
در  ينكها يبه جا يبترت ين. بديايدن يشپ يآنها مشكل يانجام شود تا در اجرا يمترسانت 5. بهتر است كاهش در طبقات به صورت هر يستمناسب ن

  داشت. يمنقطه كاهش خواه 6در  يم،شكل فوق در سه نقطه كاهش داشته باش
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  از تراز پايه از مرز زمين مجاور؟  16mبا ارتفاع  طبقه مسكوني  5: فاصله سازه مثال
  8cmپاسخ: 

  

-Spec( يفيط يناميكيد يز) بر اساس زلزله حاصل از آنالEyو  Ex( يكياستفاده از زلزله استات يتوان به جا يمكان زلزله طرح را م ييرتغ ياسوال: آ 

x  وSpec-yبدست آورد؟ (  

 يمكان جانب ييربه تغ يازمحاسبه مقدار درز انقطاع ن يكه در آنها برا يادز يليو خ يادز يتبا اهم يسازه ها ياطبقه و  8 يباال ي: بله. در سازه هاپاسخ
 يعسوم، توز يشرايو 2800كه در استاندارد  ييدمحاسبه نمود. دقت نما يفيط يناميكيد يزها را بر اساس آنال ييجابجا ينتوان مقدار ا يم يم،دار
 يمكانها ريياز تغ يشب يكيحاصل از زلزله استات ييرمكانهاياحتماال تغ يجهبوده و در نت يبلند، به صورت سهم يدر سازه ها يكي،استات يروهاين

 يها ييجابجا مقدارشده باشد،  يههمپا يكياستات يهدرصد برش پا 85و يا  90با  يناميكيد يهاگر برش پا ينباشد. عالوه بر ا يناميكيحاصل از زلزله د
نوع سازه ها درز انقطاع را بر  يندر ا يناميكيد يزبهتر است طراحان در صورت انجام آنال يندرصد كمتر خواهند بود. بنابرا 15يا  10 يزآن ن حاصل از

  . ينداساس آن محاسبه نما

  

  ساختمان؟ يكنار يلبه ها ييرمكانتغ يامركز جرم طبقات خواهد بود  ييرمكانبر اساس تغ  ETABSحاصل از  يمكان ها يير: تغسوال

 يچشيپ ياگر سازه نامنظم يشود ول يسازه بررس يلبه كنار ييرمكانهايتغ يدباشد، با يدشد يچشيپ ياو  يچشيپ ينامنظم ي: اگر سازه داراپاسخ
. درابطه وجود ندار يندر ا ياستاندارد صراحت 6-5-3نمود. توجه شود كه در بند  يمركز جرم طبقات را بررس يمكانها ييرتوان تغ ينداشته باشد، م

  موضوع اشاره شده است. ينطبقه به ا ينسب يجانب ييرمكانتغ يفدر تعر 4-5-3در بند  يول

  

    



 slhttps://telegram.me/hoseinzadeha         www.hoseinzadeh.net      بالمانع است "با ذكر منبع"انتشار مطالب اين جزوه        7/5139

226 

  تعيين درجه نامعيني سازه  4

  مقدمه 4-1
از درس تحليل سازه ها به ياد داريم كه در جه نامعيني سازه سمت چپ در شكل زير بيشتر از سازه سمت راست مي باشد. درجه ناعمعيني سازه 

  مي باشد.  n=9مي باشد و درجه نامعيني سازه ب برابر  n=3الف 

  
                             الف                                     ب

 الف) قاب تك دهانه ب) قاب سه دهانه   1ل شك

  تحت زلزله سازه ب بهتر از سازه الف عمل خواهد كرد.

  علت بهتر بودن سازه ب:
مفصل پالستيك) سازه  4ا توجه نماييد. در سازه الف كه تنها يك دهانه دارد، در صورت خرابي يك تير و دو ستون (با تشكيل تنه 2شكل به 

مفصل پالستيك، پايداري خود را از دست نمي دهد.  4دچار خرابي مي شود. در حاليكه در سازه ب كه سه دهانه باربر دارد، سازه پس از تشكيل 
  اربر جانبي افزايش مي يابد.، درجه نامعيني نيز افزايش يافته و در نتيجه تعداد اعضاي ب"تعداد دهانه ها"بنابراين در قابهاي خمشي با افزايش 

  با افزايش درجه نامعيني شكل پذيري سازه افزايش يافته و قدرت استهالك انرژي در آن افزايش مي يابد.

  
  الف)                                         ب)

 سازه بيش از چهار مفصل الزم است. سازه با چهار مفصل ناپايدار مي شود، ب) براي ناپايداري ، الف2شكل 

سيستم هاي باربر جانبي در سازه اين اطمينان را به طراح مي دهد كه از بين رفتن يك يا چند عضو باربر جانبي در زلزله، موجب  "تعداد"افزايش 
اي آن، و يا ديوارهاي برشي آن بيشتر باشد، همهاربندفروريزش سازه نخواهد شد. بنابراين سازه هايي كه تعداد دهانه هاي قابهاي خمشي آن، تعداد 

  از نظر آيين نامه مطلوب تر خواهد بود.
ي در سيستم قاب خمشي رايج در ايران در سازه هاي متعارف معموال  تعداد دهانه هاي قابهاي خمشي باال بوده و سازه هايي كه داراي قاب خمش

  درجه نامعيني كافي برخوردار هستند.  هستند، (به شرط اينكه نامنظمي پيچشي نداشته باشند) از
جزء مختلف (مانند چند  "چندين") نيروي زلزله توسط yيا  x: سازه با درجه نامعيني باال به سازه اي گفته مي شود كه در آن (در راستاي تعريف

  جزء، سازه دچار افت مقاومت شديد نشود.  ي، ديوار برشي) تحمل شود، به طوريكه با از يك رفتن يكي از اين چندمهاربنددهانه قاب خمشي، قاب 
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(شامل چهار عضو قطري)، نيروي زلزله را تحمل خواهند كرد. اگر  مهاربنددر هر طبقه تنها دو دهانه  yتوجه نماييد. سازه الف در راستاي  3شكل به 
يكي از اين چهار عضو قطري آسيب ببيند، سازه دچار ضعف شديد خواهد شد و احتماال به علت از دست دادن تقارن، سازه دچار پيچش شديد شده 

  و سازه تخريب مي شود.
هر طبقه مي باشد. بنابراين تعداد اجزاي باربر قابل توجه بوده و مسلما با آسيب ديدن  عضو قطري) در 12(شامل  مهاربنددر سازه ب با شش دهانه 

يك عضو قطري، سازه دچار افت مقاومت شديد و يا پيچش شديد نخواهد شد. حساسيت سازه ب به از دست دادن يك عضو قطري كمتر از سازه 
 الف مي باشد.

  
  ب                   الف                                     

 در هر طرف مركز جرم مهاربنددر هر طرف مركز جرم، ب) سازه با سه دهانه  مهاربند، الف) سازه با يك دهانه 3شكل 

ني پايين باشد، نيروي تعريف شده است. طبق اين بند در صورتي كه سازه اي داراي درجه نامعي 2800استاندارد  2-3-3ضريب نامعيني سازه در بند 
+  1.2D  درصد افزايش يابد. اين افزايش در زلزله در تركيب بارها قابل اعمال مي باشد. به تركيب بارهاي زير توجه نماييد: 20زلزله آن سازه بايد به اندازه    L + ρE  + 0.2 S0.9D  +   ρE   

  
خواهد بود و در نتيجه در تركيب بارها بايد نيروي  1.2برابر  ρنه هاي كم)، ضريب در صورتي كه درجه نامعيني سازه پايين  باشد (سازه با تعداد دها

  خواهد بود و نيازي به افزايش نيروي زلزله نخواهد بود. 1برابر  ρزلزله افزايش يابد. اگر در جه نامعيني سازه باال باشد، ضريب 
عمل كنند كه تعداد دهانه هاي باربر حداقل هاي آيين نامه را تامين كند تا بنابراين مهندسين تالش خواهند كه در طراحي سازه ها به گونه اي 

  افزايش يافته طراحي نمايند. 1.2مجبور نشوند سازه را براي زلزله 

  تعاريف 4-1-1
  قبل از محاسبه ضريب برخي تعاريف آيين نامه اي بايد مشخص شوند.

 مقاومت طبقه -1

ارد. در روش اول مقاومت طبقه بر مبناي تحليل خطي سازه محاسبه مي شود و در روش دو تفسير براي محاسبه مقاومت جانبي طبقه وجود د
تغييرمكان طبقه دو سازه  -نمودار نيرو 4شكل ) محاسبه مي شود. Push overدوم مقاومت جانبي طبقه بر مبناي تحيل غير خطي (مانند روش 

) بيشتر R3(برابر  Aنشان دهنده شروع تسليم هر دو سازه مي باشد. ولي مقاومت نهايي سازه  R1) را نشان مي دهد. Bو سازه  Aمختلف (سازه 
طبقه ( با استفاده از نسبت تنش ها ) قابل دست  R1) مي باشد. در صورت استفاده از آناليز خطي مقاومت R2(برابر  Bاز مقاومت نهايي سازه 

صورت استفاده از آناليز خطي، مقاومت جانبي طبقه هر دو سازه يكسان بدست مي آيد. براي بدست آوردن مقاومت  يابي مي باشد. بنابراين در
سازه بر اساس  R1بايد آناليز غير خطي انجام شود. در مثالهاي انتهاي اين فصل، نحوه بدست آوردن مقاومت  R3و  R2واقعي طبقه و محاسبه 

    نتايج نرم افزاري تشريح شده است.

  
  ، نمودار نيرو تغييرمكان طبقه سازه4شكل 
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 درصد برش پايه تجاوز مي كند 0.35طبقاتي كه برش در آنها از  -2

 0.35الزم نيست در طبقاتي كه برش ناشي از زلزله در آنها كمتر از  2800كنترل درجه نامعيني در طبقات آخر الزم نيست. طبق استاندارد 
نرم  قبرش پايه مي باشد، درجه نامعيني باال باشد. براي تعيين اينكه چند طبقه آخر سازه نياز به كنترل ندارند مي توان برش طبقات را از طري

  در شكل زير) بدست آورد. پس از تحليل سازه ابتدا برش طبقات را در نرم افزار مشاهده مي كنيم: Story Shearافزار (گزينه 

  
 ETABS 2015استخراج نيروي برشي طبقات از نرم افزار  5شكل 

آن صفر مي  Vxمربوط به طبقه خرپشته مي باشد كه نيرويي بدان وارد نشده است و  story7خروجي نرم افزار نمايش داده شده است.  2جدول در 
=وارد شده است كه معادل  kN 428نيروي  Story6مي باشد. به طبقه  kN 1270برابر  EXباشد. برش پايه كل سازه تحت  مي باشد  0.337

  انجام خواهد شد.  5تا   1برش پايه مي باشد و كنترل درجه نامعني تنها در طبقات  0.35كه كمتر از 
 

  مربوط به خرپشته مي باشد). 7(طبقه  طبقه 6نمونه نيروي برشي وارد بر طبقات در يك سازه  1جدول 

TABLE:  Story Forces             

Story Load Case/ Combo Location P VX VY T MX MY 
   kN kN kN kN-m kN-m kN-m 

Story7 EX Top 0 0 0 0 0 0 
Story7 EX Bottom 0 0 0 0 0 -1 
Story6 EX Top 0 -428 0 2910 0 -1 
Story6 EX Bottom 0 -428 0 2910 0 -1488 
Story5 EX Top 0 -728 0 5163 0 -1488 
Story5 EX Bottom 0 -728 0 5163 1 -4060 
Story4 EX Top 0 -959 0 6911 1 -4060 
Story4 EX Bottom 0 -959 0 6911 2 -7513 
Story3 EX Top 0 -1122 0 8142 2 -7513 
Story3 EX Bottom 0 -1122 0 8142 4 -11613 
Story2 EX Top 0 -1224 0 8912 4 -11613 
Story2 EX Bottom 0 -1224 0 8912 10 -16107 
Story1 EX Top 0 -1270 0 9252 10 -16107 
Story1 EX Bottom 0 -1270 0 9252 15 -21052 

  
 13برش پايه خواهد بود و در سازه هاي بلندتر حدود  0.35طبقه) معموال تنها طبقه آخر داراي برش پايه اي كمتر از  6يا  5در سازه هاي كوتاه (تا 

  برش پايه خواهند داشت. 0.35درصد طبقات آخر برش پايه اي كمتر از 
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  2800متن استاندارد  4-1-2
  ):2800استاندارد  2-3-3(بند  ρدر رابطه با نحوه تعيين  2800متن استاندارد 

ر هم داراي درجه نامعيني كافي نيستند، بايد براي بار جانبي بيشتري طراحي شوند. ساختمانهايي كه سيستم مقاوم جانبي آنها در دو جهت عمود ب
  افزايش داده شود. 1.2برابر با  ρدر اين ساختمانها بار جانبي بايد با ضريب 

1ρهايي كه سيستم مقاوم جانبي آنها داراي خصوصيات زير هستند، داراي نامعيني  كافي بوده و در آنها ضريب ساختمان   شود:منظور مي =
كند، حداقل دو دهانه سيستم مقاوم جانبي در هر درصد برش پايه تجاوز مي 35هاي منظم در پالن، در طبقاتي كه برش در آنها از الف) درساختمان

ها از تقسيم طول ديوار بر ارتفاع آن در دهانه هاي داراي ديوار برشي نعدادسمت مركز جرم، در هر دو امتداد عمود بر هم، موجود باشد. در سيستم
  آيد. طبقه بدست مي

كند، چنانچه حذف جزئي از سيستم مقاوم جانبي، مطابق درصد برش پايه تجاوز مي 35ب) در ساير ساختمان، در طبقاتي كه ميزان برش در آنها از 
) ايجاد 1-7-1نشود و در طبقه نامنظمي شديد پيچشي، مطابق تعريف بند ( 33ان بيشتر از موجب كاهش مقاومت جانبي طبقه به ميز 2جدول 
  نگردد.

 
 
 

ρمحدوديت مربوط به  2جدول  = 1.0  
  به يكρضوابط محدود كردن  نوع سيستم مقاوم جانبي
  آنحذف يك مهاربند يا اتصال   سيستم مهاربندي شده

سيستم با ديوار برشي عادي يا ديوار برشي هم 
 كننده آنهاحذف يك ديوار و يا يك پايه و يا اتصاالت جمع 1بسته با نسبت ارتفاع هر پايه به طول بزرگتر از 

  حذف مقاومت خمشي اتصاالت دو انتهاي يك تير  سيستم قاب خمشي
  هاحذف مقاومت خمشي در اتصال پايه يكي از ستون  سيستم كنسولي
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  نامعينيفلوچارت تعيين ضريب  4-2
  براي بررسي درجه نامعيني دو روش الف و ب ارائه شده است: 2800در استاندارد 

  روش الف: سازه هاي منظم
    روش ب: ساير ساختمان ها (سازه هاي نامنظم و نيز سازه هاي منظمي كه شرايط بند الف را ارضا نمي كنند).

  در نظر گرفت). 2/1 را ρديگر منظور نمود و در جهت  1را  ρيك جهت يكسان خواهد بود ( نمي توان در  ρدر روش الف در هر دو جهت  •
  تشديد كند. 2/1در صورت استفاده از روش ب طراح مي تواند بر حسب مورد تنها يكي از دو جهت را با ضريب  •

مي باشد و مراحل گام به گام تعيين درجه نامعيني را نشان  FEMA P-751توجه نماييد. اين فلوچارت برگرفته از  7شكل به فلوچارت ارائه شده در 
 . در ادامه توضيحاتي در رابطه با اين گامها ارائه ميشود:مي دهد
چنين تمامي سازه هايي كه برابر يك خواهد بود. هم Rhoطبقه هر ارتفاعي كه داشته باشند، ضريب  "دو"و  "يك"در تمامي سازه هاي  -1

 متر باشند اين ضريب برابر يك خواهد بود. 10زير 
  به پرسش و پاسخ زير كه مربوط به دفتر تدوين ضوابط و استانداردها توجه نماييد:

  
  ابتدا تحليل خطي انجام خواهد شد. -2
نيازي به كنترل ندارند). نحوه تعيين تعداد طبقاتي كه درجه نامعيني آنها بايد بررسي شود بايد مشخص شود (يك يا چند طبقه آخر  -3

  طبقات در مثالهاي كاربردي انتهاي اين نوشتار نشان داده شده است.
ρبررسي مي شود كه آيا با استفاده از روش الف مي توان نتيجه گرفت كه مقدار سپس  -4 =  مي باشد؟  1

  در اين صورت طراح دو راهكار خواهد داشت: اگر سازه نامنظم باشد و يا اينكه تعداد دهانه هاي باربر كافي نباشد،
o  بايد مقدار ياρ  را در هر دو جهت برايEx  وEy  فرض نمايد.  2/1برابر 
o  و يا اينكه از روش ب استفاده كند (به اميد اينكه در صورت استفاده از روش ب مقدارρ .(برابر يك بدست آيد 

 ب ابتدا پرسيده مي شود كه آيا سازه نامنظمي پيچشي شديد دارد يا نه؟  در شروع استفاده از روش -5
  خواهد بود و نيازي به بررسي ندارد 2/1سازه هاي نامنظم شديد پيچشي هميشه  

آمده است، ديوارهاي برشي كه طول آن بيشتر  FEMA P-751[3]و نيز  [2]طبق آنچه كه در راهنماي لرزه اي آيين نامه بارگذاري آمريكا  -6
ر براي اگ از ارتفاع آنها باشد، احتمال فروريزش آنها در زلزله پايين بوده و در كنترل درجه نامعيني الزم نيست اين نوع ديوارها حذف شوند.

ها ايمن مي باشند. ديوارهايي كه طول آنها متر باشد، اين ديوار 3متر باشد، و طول تمامي ديوارهاي برشي بيشتر از  3مثال ارتفاع طبقه 
 متر باشد، رفتاري مانند ستون داشته و احتمال تخريب آنها در زلزله بيشتر است. 3كمتر از 

شامل ديوار برشي با نسبت ارتفاع به طول كمتر از يك مي باشد يا نه؟ براي مثال در سازه  "تنها"در اين قسمت سوال مي شود كه آيا سازه 
سيستم باربر جانبي سازه ديوار برشي خواهد بود و اگر طول  "تنها"دي اگر از قاب ساده ساختماني همراه با ديوار برشي استفاده شود، هاي فوال

را برابر با يك در نظر گرفت. براي مثال پالن سازه شكل زير طول  ρ، مي توان ضريب(بلندتر از ارتفاع آنها) اين ديوارها به حد كافي بلند باشد
متر مي باشد. و آز آنجا كه تنها سيستم باربر ديوارها مي باشند، ضريب  2/3متر مي باشد و ارتفاع آنها در طبقه برابر  5مامي ديوارها برابر ت

  نامعيني اين سازه برابر يك خواهد بود.

  
  سيستم قاب ساده فوالدي همراه با ديوار برشي بتني. 6شكل 

قاب خمشي هستند، اگر طول ديوارها بيش از ارتفاع طبقه باشد، در بررسي كفايت سازه  +ديوار برشي كه شامل   ”دوگانه“در سيستم هاي 
 تنها بايد احتمال حذف اجزاي قاب خمشي بررسي شود.
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  فلوچارت تعيين ضريب نامعيني  7شكل 
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 يار داريم:براي انتخاب اعضاي بحراني دو مع -7
o معيار پيچش 
o معيار افت مقاومت 

  معيار پيچش مد نظر است. 7در گام  •
  چگونه موثرترين عضو از نظر معيار پيچش را بيابيم؟

  از همه بيشتر است). ∆∆قبل از حذف بايد بررسي شود كه كدام طبقه بيشترين نامنظمي پيچشي را دارد (
ازه انتخاب س "كناري"بايد تيرهاي براي افزايش پيچش در طبقه سپس تغيير شكل سازه مانند شكل زير تحت زلزله برسي شود. 

يا سه بايد  2، 1شوند. اين انتخاب بر اساس تغييرشكل سازه تحت اثر زلزله انجام مي شود. در شكل زير يكي از تيرهاي شماره 
يز (اگر مقطع تيرها يكسان باشد) تيري بحراني تر خواهد بود كه طول آن كمتر باشد. علت: انتخاب شوند. از بين اين سه تير ن

 تيرهاي كوتاه تاثير بيشتري در سختي جانبي سازه دارند. 

 
  انتخاب تير بحراني بر اساس معيار پيچش 8شكل 

ه باشد. بر اساس اين معيار بحراني ترين اعضا، اعضايي خواهند پس از حذف عضو مقاومت جانبي طبقه بيشترين افزايش را داشت -1
شتري جذب نيروي بي "كوتاهتر"بود كه نيروي قابل توجهي دارند. در قابهاي خمشي اگر ابعاد مقطع تيرها يكسان باشند، تيرهاي 
ه شده است كه تيرهايي انتخاب دارند و حذف آنها تاثير بيشتري در افت مقاومت طبقه خواهد داشت. در گام ششم فلوچارت اشار

شوند كه نسبت نيروي عضو به برش طبقه در آن اعضا بيشتر باشد. در اين رابطه مي توان به دياگرام برشي تيرها مراجعه كرد و 
تيري را انتخاب نمود كه نيروي برشي بيشتري (تحت اثر زلزله مربوطه) در آن ايجاد مي شود. به مثالهاي كاربردي انتهاي فصل 

 مراجعه نماييد.
    

) تهيه كرده و ..save asپس از تعيين عضوي كه حذف آن بيشترين تاثير را در پيچش طبقه خواهد داشت، بايد از مدل اصلي يك كپي (
انجام خواهد شد. حذفيات شامل موارد زير  2800استاندارد  2-3در مدل جديد عضو مورد نظر حذف مي شود. حذفيات بر اساس جدول 

 مي باشد:
 مهاربند  •

از مهاربندها از مدل حذف خواهند شد. در صورتي كه مهاربند ضربدري داشته  "يكي"در صورتي كه در سازه مهاربند داشته باشيم، 
انجام خواهد شد و الزم نيست در كليه طبقات  "يكي از طبقات"باشيم، تنها يكي از قطري ها حذف خواهد شد. اين حذف تنها در 

 ذف شود.مهاربند مورد نظر ح
 قاب خمشي •

بايد در مدل دوسرمفصل شود ( دو سرمفصل " يكي از طبقات"در صورتي كه قاب خمشي داشته باشيم، يكي از تيرهاي قاب خمشي در 
 كردن تير در حقيقت موجب از دست رفتن باربري جانبي آن دهانه مي شود)

 ديوار برشي •
كه طول كم دارند ( طولشان كمتر از ارتفاع طبقه مي باشد)، بايد حذف شوند. در صورتي كه ديوار برشي داشته باشيم، تنها ديوارهايي 

  "1ديوار برشي هم بسته با نسبت ارتفاع هر پايه به طول بزرگتر از  ياسيستم با ديوار برشي عادي  "  توجه نماييد. عبارت عنوان شده در اين جدول به صورت زير مي باشد: 2800استاندارد  2-3به متن جدول 
تنها به ديوار برشي هم بسته ( ديوارهاي " 1نسبت ارتفاع هر پايه به طول بزرگتر از "در عبارت فوق دقت نماييد. اصوال شرط  "يا"به 

كوپله) اشارت مي كند و ديوارهاي برشي عادي با هر طولي كه داشته باشند، بايد حذف آنها از مدل بررسي شود. بررسي مراجع 
) نشان مي دهد كه منظور نويسندگان آيين نامه از شرط نسبت ارتفاع به طول هم مربوط به ديوار FEMA p 750مختلف (از جمله 

  عادي مي باشد و هم ديوار هم بسته را شامل مي شود.
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  نحوه محاسبه نسبت ارتفاع به طول را در ديوارها نشان ميدهد. 9شكل 

  
  )FEMA P 750تعيين نسبت ارتفاع به طول ديوارهاي برشي (مرجع  9شكل 

  
  

 
در مدلي كه عضو مورد نظر حذف شده تحليل خطي انجام مي شود و بررسي مي شود كه آيا سازه پس از حذف عضو نامنظمي شديد  -8

خواهد  2/1بوده و ضريب نامعيني برابر  "بلي" 8پيچشي دارد يا نه؟ در صورتي كه سازه پيچش شديد داشته باشد، پاسخ سوال در قسمت 
 خواهيم رفت 9 گامبود. در غير اين صورت به 

 
9-  

  
پس از حذف عضو از  2800استاندارد  2-3در اين قسمت يك برآورد اوليه از كاهش مقاومت جانبي طبقه انجام مي شود. طبق جدول  -10

در قسمت تعاريف عنوان گرديد دو روش براي محاسبه مقاومت  درصد كاهش مقاومت داشته باشيم. همانطور كه 33سيستم نبايد بيش از 
ابتدا به  9طبقه وجود دارد: روش خطي و روش غيرخطي. انجام آناليز غير خطي هزينه بر بوده و مستلزم صرف وقت مي باشد. در قسمت 

 روش آناليز خطي يك برآورد اوليه از تغييرات نسبت تنشها در سازه انجام مي شود. 
 محاسبه مي شود. در تمامي اعضاي طبقه ابتدا در سازه اوليه (كه در آن عضو حذف نشده) نسبت تنشها  •
كاهش مي يابند. مثال اگر ضريب زلزله در سازه  0.67سپس در سازه تضعيف شده (پس از حذف عضو) تمامي ضرايب نيروهاي زلزله به  •

سپس در سازه تضعيف شده نسبت تنش ها محاسبه تبديل مي شود.  C=0.67*0.13باشد، در سازه تضيف شده به  C=0.13سالم برابر 
و با نسبت تنش ها در سازه سالم مقايسه مي شود. نسبت تنش تك تك ستونها در سازه تضيف شده بايد كمتر از نسبت تنش متناظر 

رد در سازه هاي بتني بايد نسبت ميلگ همان ستون در سازه اصلي باشد. در سازه هاي فوالدي نسبت تنش تيرها نيز بايد بررسي شود.
) در سازه تضعيف شده در تك تك تيرها (به جز تيري كه دوسرمفصل شده) بايد reabar percentage(مورد نياز در سازه تضيف شده 

عيف شده كمتر از مقدرا متناظر آن در سازه سالم باشد. در اين صورت مي توان ادعا كرد كه افت مقاومت جانبي طبقه در سازه تض
  درصد مي باشد. 33كمتر از 
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  مثالهاي كابردي ارائه ميشود.  ρدر ادامه براي روشن شدن نحوه تعيين ضريب 

  1مثال 4-2-1
نشان داده شده  10شكل پالن و نماي سه بعدي سازه در طبقه با سيستم قاب خمشي در هر دو جهت مي باشد.  6مثال اول مربوط به يك سازه 

  است.

  
  1سازه مربوط به مثال  10شكل 

  عمل مي شود: 2جدول 2جدول براي تعيين درجه نامعيني بر اساس فلوچارت 
 
 

 1گام 
 
 

 سازه باالي سه طبقه ميباشد و ضريب بايد محاسبه شود.
 
 

 2گام
 
 
 توسط نرم افزار انجام مي شود. انجام آناليز خطي 

 
  

 3گام 
 
 

و  رداكفايت طبقه آخر نخواهد بود. البته در اين سازه طبقه بام عقب روي ند درصد باشد و بنابراين نيازي به بررسي 35احتماال برش طبقه بام زير 
  بام نيز مشكلي نخواهد داشت.مشابه طبقات پايين است و اگر طبقات پايين كفايت داشته باشند، طبقه 
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  4گام 

  
مي توان از روش الف براي تعيين درجه نامعيني استفاده نمود. بنابراين ابتدا بايد بررسي شود كه اين سازه منظم  كامال منظمتنها در سازه هاي  

  هست يا نه؟
  بررسي نامنظمي پيچشي:

درصد خروج از  5ش داده شده است. تغيير شكلها بايد با منظور كردن نماي Eyو  Exتغيير مكان جانبي طبقه تحت زلزله هاي  11شكل 
در هر دو راستا تفاوت كمي با هم دارند و  Δو   Δمركزيت اتفاقي بدست آمده باشند. همانطور كه در شكلها مشاهده مي شود 

خواهد بود و بنابراين سازه نامنظمي پيچشي نخواهد  1.2نسبي طبقه كمتر از  ΔΔنسبي طبقات نسبت  مسلما در صورت محاسبه جابجايي
 .نزديك باشند، بايد مقدار دقيق آن محاسبه شود 1.2به مقدار  ETABSز خروجي نرم افزار داشت. در مواردي كه نسبت هاي حاصل ا

  
  تحت اثر زلزله هاي افقي 1سازه مثال  تغييرمكان جانبي 11شكل 

  بررسي نامنظمي هندسي:
درصد مي باشد ولي پس  20در گوشه داخلي كه در شكل نشان داده شده است، در راستاي عرضي سازه، پس رفتگي در پالن بيش از 

4.488.45  درصد مي باشد: 20رفتگي در طول سازه كمتر از  > 0.22.0714.8 < 0.2 

درصد پس رفتگي داشته باشيم.  20ازه تنها زماني نامنظم هندسي محسوب مي شود كه در هر دو راستا بيش از س 2800طبق استاندارد 
  .هندسي ندارد ينامنظمبنابراين اين سازه 

  كنترل نامنظمي در ديافراگم:
 ي ديافراگم نداريم.) مي باشد و بنابراين نامنظم) كمتر از نصف مساحت كل سازه (Aمساحت مربوط به راه پله و آسانسور (

                 
  الف                                                          ب                   

  نامنظمي در پالن سازه الف) بررسي نامنظمي هندسي، ب) بررسي نامنظمي در ديافراگم 12شكل 

در سازه هاي منظم در صورتي كه در هر طرف مركز جرم سازه حداقل دو دهانه مقاوم جانبي (در هر دو  2800الف استاندارد  -2-2-3-3طبق بند 
دهانه باربر  سهچپ سازه  در راستاي طولي ساز در سمت 13شكل امتداد عمود بر هم) داشته باشيم، ضريب نامعيني برابر يك خواهد بود. با توجه به 

) قرار دارند و بنابراين اين سازه در راستاي 11 ,10 ,9) و در سمت راست مركز جرم نيز سه دهانه باربر خمشي (دهانه هاي 6,7,8خمشي (دهانه هاي 
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) 3 ,1,2قسمت پايين نيز سه دهانه () و در 5 ,4طولي از درجه نامعيني كافي برخوردار مي باشد. در راستاي عرضي نيز در قسمت فوقاني دو دهانه (
  قرار دارند. بنابراين در راستاي عرضي نيز درجه نامعيني بااليي دارد.

ρنامعيني كافي بوده و بنابراين اين سازه در دو راستاي متعامد داراي درجه  =   مي باشد. 1

  
  طبقهو محل مركز جرم  1شماره گذاري تيرهاي مثال  13شكل 

  
  

  2مثال  4-2-2
مي باشد، با اين تفاوت كه يكي از ستونها در انتهاي فوقاني سازه حذف شده است و بنابراين تعداد دهانه هاي قاب  1همان سازه مثال   2سازه مثال 

  خمشي آن كمتر مي باشد.
  منظم باشد. 2: فرض نماييد سازه مثال فرض اوليه

  
  و محل مركز جرم طبقه 2گذاري تيرهاي مثالشماره  14شكل 

 
 

 1گام 
 
 

 سازه باالي سه طبقه ميباشد و ضريب بايد محاسبه شود.
 
 

 2گام
 
 
 انجام آناليز خطي توسط نرم افزار انجام مي شود. 
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 3گام 

 
 

معني كه اگر در طبقات پايين درجه نامعيني تامين درصد نمي باشد بدين  35با توجه به اينكه طبقات مشابه مي باشد، نيازي به تعيين طبقات زير 
  شود، در طبقه بام نيز سازه نامعيني كافي خواهد داشت.

  
  

   4گام 
  

تنها يك دهانه  باالي مركز جرم در Xبه حد كافي دهانه هاي قاب خمشي دارد ولي در راستاي  Yسازه در راستاي  است.اين سازه منظم فرض كنيم 
  .بنابراين شرايط روش الف تامين نمي شود قاب خمشي وجود دارد و

زه درجه نامعيني ، ساyو  xاز دو راستاي  "يكي"عمل كند، با توجه به اينكه در  2800الف استاندارد  -2-2-3-3اگر طراح اين سازه بخواهد طبق بند 
ρبايد با ضريب  "هر دو جهت"زلزله كافي ندارد،  =   تشديد شود. 1.2

برابر شود (در روش الف خشك و تر باهم  1.2نيز بايد  Ey) به حد كافي دهانه باربر داريم، زلزله yدر نتيجه با وجود اينكه در راستاي طولي (راستاي 
  مي سوزند).

منظور  1.2 را ρجهت طراح مي تواند براي اقتصادي شدن طرح به جاي استفاده از روش الف، از روش ب استفاده نمايد تا مجبور نشود در هر دو 
  .به صورت جداگانه براي هر جهت محاسبه مي شود ρدر صورت استفاده از روش ب، مقدار كند. 

  
  برويم: 5و بايد به گام فاقد دهانه كافي است)  X(سازه در راستاي شرايط الف ارضا نشد 
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  5گام 

  
  سازه اوليه نامنظمي شديد پيچشي ندارد. مراحل كنترل نامنظمي پيچشي شديد اين سازه در شكلهاي زير نمايش داده شده است: 

  
  براي كنترل نامنظمي پيچشي ETABS 2015نحوه خروجي گرفتن از نرم افزار  15شكل 

كه بسيار كمتر از   1.18در جدول زير) ratioخروجي نرم افزار را نشان مي دهد. نسبت تغييرشكل حداكثر به تغييرشكل ميانگين ( 3جدول 
  به خرپشته بوده و الزم نيست منظور شود.مربوط  1.203ضريب سازه اوليه نامنظمي پيچشي شديد ندارد. مي باشد. بنابراين  1.4

  2خروجي نرم افزار براي سازه مثال  3جدول 

       
  

  )EXALL2طبقه سوم بيشترين مقدار پيچش را دارد (تحت  •
  
  

TABLE:  Diaphragm Max/Avg Drifts
Story ad Case/Com Item Max Drift Avg Drift Ratio

Story7 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.000537 0.000495 1.086
Story7 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.00057 0.000516 1.104
Story6 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.001767 0.001759 1.005
Story6 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.001892 0.001759 1.076
Story5 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.002782 0.002779 1.001
Story5 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.003007 0.002786 1.079
Story4 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.003425 0.00341 1.004
Story4 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.00372 0.003425 1.086
Story3 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.003788 0.003778 1.003
Story3 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.004092 0.003792 1.079
Story2 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.003556 0.003538 1.005
Story2 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.003859 0.003556 1.085
Story1 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.002187 0.002187 1
Story1 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.002357 0.002195 1.074

TABLE:  Diaphragm Max/Avg Drifts
Story ad Case/Com Item Max Drift Avg Drift Ratio

Story7 EXALL 2 Diaph D1 X 0.000863 0.000741 1.165
Story7 EXALL 3 Diaph D1 X 0.000976 0.000812 1.203
Story6 EXALL 2 Diaph D1 X 0.003457 0.002916 1.185
Story6 EXALL 3 Diaph D1 X 0.002973 0.002812 1.057
Story5 EXALL 2 Diaph D1 X 0.005326 0.004515 1.18
Story5 EXALL 3 Diaph D1 X 0.004576 0.004368 1.048
Story4 EXALL 2 Diaph D1 X 0.006745 0.005689 1.186
Story4 EXALL 3 Diaph D1 X 0.005808 0.005506 1.055
Story3 EXALL 2 Diaph D1 X 0.00743 0.006253 1.188
Story3 EXALL 3 Diaph D1 X 0.006397 0.006055 1.056
Story2 EXALL 2 Diaph D1 X 0.006617 0.005599 1.182
Story2 EXALL 3 Diaph D1 X 0.00568 0.005433 1.045
Story1 EXALL 2 Diaph D1 X 0.003324 0.002906 1.144
Story1 EXALL 3 Diaph D1 X 0.002912 0.002907 1.002
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   6گام 
  
  

  در اين سازه سيستم باربر جانبي قاب خمشي مي باشد و ديوار برشي نداريم
  
  
  

  7گام 
  
  

  بايد حذف شود. 3) و بنابراين يكي از تيرهاي طبقه EXALL2بيشترين مقدار پيچش را دارد (تحت  سوم طبقه •
در قسمت فوقاني سازه بيشتر است و بنابراين براي ايجاد بيشترين پيچش، بهتر است  EXALL2تغيير شكل سازه اوليه تحت زلزله 

 حذف شود. 4تير شماره 

          
طبقه سوم را نشان مي دهد. پس از دوسرمفصل كردن تير، دال طره كه از نوع  4سازه را پس از دوسرمفصل كردن تير شماره  16شكل 
shell عمل مي كند. بنابراين پس از دوسرمفصل كردن،  تعريف شده است، داراي مقاومت خمشي بوده به صورت يك تير جايگزين خمشي

تعريف   membraneبايد سختي خمشي دال طره متصل به آن نيز كاهش يابد. براي اين منظور مي توان در سازه تضعيف شده دال را از نوع 
  )m11=m22=m12=0.01را مقداري نزديك به صفر وارد كرد ( sehllخمشي المان نمود. و يا مي توان سختي هاي 

  
  ) و كاهش سختي خمشي دال متصل به آن4حذف مقاومت خمشي تير طبقه سوم (شماره  16شكل 

  
 بررسي شد. Xدر فرايند فوق تنها زلزله راستاي  •
ديگري براي و  Xتير بحراني خواهيم داشت. يكي براي راستاي  "دو"تعيين شود. بنابراين  Yيكبارهم بايد تير بحراني براي زلزله  •

∆ مقادير Yبررسي نشده است. علت: براي راستاي  Y. در اين مثال راستاي Yراستاي  سازه اوليه پايين بودند و احتمال اينكه  ∆ 
∆دوسرمفصل كردن يك تير موجب شود مقدار    شود بسيار پايين است. 1.4بزرگتر از  ∆ 
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  :8گام 

  
نشان داده شده  4جدول در سازه اي كه تير آن دوسر مفصل شده است، نامنظمي پيچشي كنترل مي شود. نتايج حاصل از تحليل سازه در 

دچار پيچش  4مي باشند و بنابراين سازه پس از حذف مقاومت جانبي تير شماره   1.4كمتر از  ratio  است. پس از حذف تيرها مقادير
  شديد نشده است.

  در طبقه سوم 4، جابجايي جانبي سازه پس از حذف تير شماره 4جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

TABLE:  Diaphragm Max/Avg Drifts
Story Load Case/Combo Item Max Drift Avg Drift Ratio

Story7 EXALL 2 Diaph D1 X 0.000879 0.000758 1.16
Story7 EXALL 3 Diaph D1 X 0.00099 0.000826 1.198
Story6 EXALL 2 Diaph D1 X 0.003571 0.002989 1.195
Story6 EXALL 3 Diaph D1 X 0.003074 0.002876 1.069
Story5 EXALL 2 Diaph D1 X 0.005716 0.004757 1.202
Story5 EXALL 3 Diaph D1 X 0.00492 0.004581 1.074
Story4 EXALL 2 Diaph D1 X 0.008072 0.006472 1.247
Story4 EXALL 3 Diaph D1 X 0.006976 0.006195 1.126
Story3 EXALL 2 Diaph D1 X 0.008859 0.007093 1.249
Story3 EXALL 3 Diaph D1 X 0.007655 0.006794 1.127
Story2 EXALL 2 Diaph D1 X 0.007014 0.005847 1.2
Story2 EXALL 3 Diaph D1 X 0.00603 0.005651 1.067
Story1 EXALL 2 Diaph D1 X 0.003411 0.002962 1.151
Story1 EXALL 3 Diaph D1 X 0.002979 0.002956 1.008
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  :9گام 
  
  

  اولويت بندي بر اساس كاهش مقاومت طبقه:
در كاهش مقاومت طبقه نشان دهد. بهتر است ستونها و كف ها در مدل  انرژي داخلي مي تواند به صورت تقريبي تاثيرگذارترين تير را 

. در اين سازه تير بحراني از باشد، موثرترين تير مي باشد 100تيري كه نسبت انرژي آن پنهان شوند تا تنها انرژي تيرها نمايش داده شود. 
 در طبقه دوم مي باشد. 1مقاومت تير شماره نظر افت 

  

  
  تعيين تير تاثيرگذار در افت مقاومت بر اساس انرژي تيرها 17شكل 

  
  مي باشد: تير لبه پايين در طبقه دومبر اساس انرژي اعضا  EXتاثير گذارترين تير در افت مقاومت تحت زلزله 
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  10گام 

  
در سازه سمت چپ، پس از نشان مي دهد.  1قبل و پس از دو سرمفصل كردن تير شماره  "دومطبقه "نسبت تنشها را در 18شكل 

  .كاهش يافته است "نسبت به سازه اصليستونها  تمامي"سبت تنش ، ضريب زلزله نيز كاهش يافته است ندوسرمفصل كردن تير

  
                           الف)                                                                       ب)

  C=0.0603ب) سازه تضعيف شده با ضريب زلزله كاهش يافته  C=0.09نسبت تنشها ستونها،  الف) سازه سالم اوليه با ضريب زلزله اوليه ، 18شكل 
  

  (راستايي كه زلزله آن بررسي مي شود) در سازه تضعيف شده، كمتر از سازه اوليه مي باشد.  Xنسبت تنشها در تيرهاي راستاي  19در شكل 

  
ب) سازه تضعيف شده با ضريب  C=0.09الف) سازه سالم اوليه با ضريب زلزله اوليه  )Rebar Percantageدرصد ميلگرد مورد نياز تيرها (، 19شكل 

  C=0.0603زلزله كاهش يافته 
 

با توجه به اينكه نسبت تنشهاي ستونها  و نيز درصد ميلگرد تيرها در سازه تضعيف شده كاهش يافته است، بنابراين افت مقاومت  •
 درصد مي باشد. 33سازه كمتر از 

 وارد فوق، بهتر است آرماتور برشي تيرها نيز در دو سازه مقايسه شود.عالوه بر م •
اگر نسبت تنش و يا ميزان ميلگرد الزم حتي در يك تير و يا ستون در سازه (با زلزله كاهش يافته) نسبت به سازه (اوليه) افزايش  •

منظور  1.2ين صورت يا بايد ضريب نامعيني برابر درصد است. در ا 33نشان دهد، نمي توان با اطمينان گفت كه افت مقاومت كمتر از 
 شود و يا اينكه تحليل غير خطي انجام شود و به صورت دقيق مقاومت طبقه محاسبه شود.
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  12گام 
افت مقاومت كنترل گرديد و نتيجه مثبت بود، نيازي به كنترل  پيچش و قبلي سازه از نظر هايبا توجه به اينكه در گام •

 رفت. 12به گام  10نمي باشد و مي توان از گام  11گام 
  

  د.كنترل ش Xدر اين سازه تنها كفايت سازه براي زلزله راستاي 
  تكرار شود. Yبراي زلزله راستاي  12تا  7يكبار ديگر بايد مراحل 

  
  با توجه به مراحل فوق فايلهاي زير بايد تهيه شوند:

 كه فايل اصلي طراحي مي باشد و هيچكدام از اعضا حذف نمي شوند. main.edbفايل  -1
تعيين و دوسرمفصل مي شود. پس از  EX: در اين فايل تير بحراني بر اساس معيار پيچش تحت زلزله Rho-Torsion-Xفايل  -2

 دوسرمفصل كردن تير بحراني سازه نبايد دچار نامنظمي پيچشي شديد شود.
تعيين و دوسرمفصل مي شود. پس از  EYن فايل تير بحراني بر اساس معيار پيچش تحت زلزله : در ايRho-Torsion-Yفايل  -3

 دوسرمفصل كردن تير بحراني سازه نبايد دچار نامنظمي پيچشي شديد شود.
تعيين و دوسرمفصل مي شود.  EX: در اين فايل تير بحراني بر اساس معيار افت مقاومت تحت زلزله Rho-Strength-Xفايل  -4

 درصد باشد. 33از دوسرمفصل كردن تير بحراني افت مقاومت سازه بايد كمتر از پس 
تعيين و دوسرمفصل مي شود.  EY: در اين فايل تير بحراني بر اساس معيار افت مقاومت تحت زلزله Rho-Strength-Yفايل  -5

 درصد باشد. 33پس از دوسرمفصل كردن تير بحراني افت مقاومت سازه بايد كمتر از 
  

  در اين سازه الزم است؟ Yآيا كنترل سازه براي زلزله راستاي 
است، شرايط سازه از نظر افت مقاومت طبقه در  Xبيشتر از راستاي  Yدر اين سازه با توجه به اينكه تعداد دهانه هاي باربر در راستاي 

 Xشرايط نامنظمي پيچشي بهتر از راستاي  Yلزله است. از طرفي با توجه به اينكه در سازه اوليه تحت ز  Xبهتر از راستاي  Yراستاي 
  پاسخگوي شرايط خواهد بود و بنابراين كنترل آن الزم نيست. Xهمانند راستاي  Yمي باشد، مسلما كنترل راستاي 

  
  

  نتيجه گيري 4-2-2-1
مي كرد. در حاليكه با منظور  2/1در صورت استفاده از روش الف طراح بايد مقدار درجه نامعيني را در هر دو جهت برابر  2در مثال  •

 استفاده از روش ب نشان داده شد كه مي توان مقدار درجه نامعيني را در هر دو جهت برابر يك منظور نمود.
پيچش كمتري داشته باشد تا با  EYو  EXآنچه در روش ب مهم مي باشد، اين است كه سازه اوليه تا حد ممكن تحت زلزله هاي  •

  منظمي پيچشي شديد عبور نكند.حذف اعضا پيچش سازه از مرز نا
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  3مثال  4-2-3
 طبقه مي باشد  7مثال سوم مربوط به يك قاب خمشي بتني 

  
  سازه مثال سوم، قاب خمشي بتني در هر دو راستا. 20شكل 

  
  

  1گام 
  

  الزامي است. Rhoمتر ارتفاع دارد و بنابراين محاسبه  10سازه باالي دو طبقه بوده و بيش از   
  

  2گام 
  
  

  انجام تحليل خطي در سازه.  
  
  

  3گام 
  

  مي باشد. kN 995درصد برش پايه برابر  35مي باشد.  kN 2843شكل زير برش طبقات را نشان مي دهد. برش كل پايه برابر 
  طبقه اول درجه نامعيني كنترل خواهد شد.  6مي باشد. بنابراين تنها در  kN 995مي باشد كه كمتر از  kN 828برابر  7برش طبقه 

  
  
  
  
  
  
  

TABLE:  Story Forces
Story Load Case/Combo Location P VX

kN kN
Story8 EX Bottom 0 0
Story7 EX Bottom 0 -828.077
Story6 EX Bottom 0 -1433.786
Story5 EX Bottom 0 -2019.7735
Story4 EX Bottom 0 -2386.274
Story3 EX Bottom 0 -2634.1247
Story2 EX Bottom 0 -2772.3493
Story1 EX Bottom 0 -2843.7426
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  4گام 

  
ين ااين سازه در پالن نامنظم مي باشد. علت: دو تير مورب داريم و بنابراين در اين سازه اجزاي قائم باربر جانبي غير موازي داريم و بنابر

عالوه بر نامنظمي استفاده شود.  2800داريم و بايد براي تعيين ضريب نامعيني از روش ب استاندارد  "نامنظمي سيستم هاي غيرموازي"
  خواهيم ديد كه سازه داراي نامنظمي پيچشي نيز مي باشد. 5در گام  اي ناموازي،سيستم ه

 
  

  5گام 
  

 است  1.24در جدول زير)  ratio( تغييرشكلهاخروجي نرم افزار را نشان مي دهد. نسبت  5جدول سازه اوليه نامنظمي شديد پيچشي ندارد. 
زه نامنظمي بوده و سا بيشتر 2/1ندارد. البته مقدار اين نسبت از  شديدسازه اوليه نامنظمي پيچشي مي باشد. بنابراين  4/1كه كمتر از 

  پيچشي دارد ولي شديد نيست.

 3نرم افزار براي سازه مثال   خروجي 5جدول 

                  
  

  6گام 
  سازه فاقد ديوار برشي مي باشد.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

TABLE:  Diaphragm Max/Avg Drifts
Story Load Case/Combo Item Max Drift Avg Drift Ratio

Story8 EXALL 2 Diaph D1 X 0.001492 0.001122 1.33
Story8 EXALL 3 Diaph D1 X 0.00139 0.00112 1.241
Story7 EXALL 2 Diaph D1 X 0.002712 0.002552 1.063
Story7 EXALL 3 Diaph D1 X 0.003342 0.002619 1.276
Story6 EXALL 2 Diaph D1 X 0.0031 0.003041 1.019
Story6 EXALL 3 Diaph D1 X 0.003828 0.003124 1.225
Story5 EXALL 2 Diaph D1 X 0.003814 0.003763 1.014
Story5 EXALL 3 Diaph D1 X 0.004619 0.003818 1.21
Story4 EXALL 2 Diaph D1 X 0.004677 0.004615 1.013
Story4 EXALL 3 Diaph D1 X 0.005642 0.004679 1.206
Story3 EXALL 2 Diaph D1 X 0.00479 0.004744 1.01
Story3 EXALL 3 Diaph D1 X 0.005792 0.004804 1.206
Story2 EXALL 2 Diaph D1 X 0.003809 0.003723 1.023
Story2 EXALL 3 Diaph D1 X 0.004453 0.003751 1.187
Story1 EXALL 2 Diaph D1 X 0.002057 0.001951 1.054
Story1 EXALL 3 Diaph D1 X 0.002288 0.001957 1.169

TABLE:  Diaphragm Max/Avg Drifts
Story Load Case/Combo Item Max Drift Avg Drift Ratio

Story8 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.000789 0.000755 1.046
Story8 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.000853 0.00081 1.053
Story7 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.00243 0.002336 1.04
Story7 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.002486 0.002304 1.079
Story6 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.002776 0.002598 1.069
Story6 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.002712 0.002517 1.077
Story5 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.00345 0.003278 1.053
Story5 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.003433 0.003234 1.061
Story4 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.004188 0.00399 1.05
Story4 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.004177 0.003952 1.057
Story3 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.004369 0.004166 1.048
Story3 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.004374 0.004132 1.058
Story2 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.003542 0.00336 1.054
Story2 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.003523 0.003327 1.059
Story1 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.001913 0.001797 1.064
Story1 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.001935 0.001776 1.089
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  7گام 

  
  

 ) EXALL3بيشترين مقدار پيچش را دارد (تحت  هفتمطبقه  •
ي م طبقه ششمپس از طبقه هفتم، بيشترين پيچش مربوط به  درصد است و الزم نيست كنترل شود. 35ولي برش طبقه هفتم زير 

  .Ratio=1.225نسبت تغيير مكان طبقه برابر است با  EXALL3باشد كه در آن تحت 
  سازه بيشتر است:  تحتانيدر قسمت  EXALL3تغيير شكل سازه اوليه تحت زلزله 

       
تير بحراني خواهيم  "دو"تعيين شود. بنابراين  Yبررسي شد. يكبارهم بايد تير بحراني براي زلزله  Xزلزله راستاي در فرايند فوق تنها  •

∆مقادير  Yبررسي نشده است. علت: براي راستاي  Y. در اين مثال راستاي Yو ديگري براي راستاي  Xداشت. يكي براي راستاي   ∆ 
∆سازه اوليه پايين بودند و احتمال اينكه دوسرمفصل كردن يك تير موجب شود مقدار   شود بسيار پايين است. 1.4بزرگتر از  ∆ 

  
  :8گام 

  
ت. نشان داده شده اسزير در سازه اي كه تير آن دوسر مفصل شده است، نامنظمي پيچشي كنترل مي شود. نتايج حاصل از تحليل سازه در 

مي باشند و بنابراين سازه پس از دوسرمفصل كردن تير دچار پيچش شديد   1.4در طبقه ششم كمتر از  ratio  پس از حذف تير مقادير
  نشده است.

  ، جابجايي جانبي سازه پس از حذف تير لبه پايين در طبقه ششم6جدول 

  
  

  

TABLE:  Diaphragm Max/Avg Drifts
Story Load Case/Combo Item Max Drift Avg Drift Ratio

Story8 EXALL 2 Diaph D1 X 0.001492 0.001122 1.33
Story8 EXALL 3 Diaph D1 X 0.00139 0.00112 1.241
Story7 EXALL 2 Diaph D1 X 0.002712 0.002552 1.063
Story7 EXALL 3 Diaph D1 X 0.003342 0.002619 1.276
Story6 EXALL 2 Diaph D1 X 0.0031 0.003041 1.019
Story6 EXALL 3 Diaph D1 X 0.003828 0.003124 1.225
Story5 EXALL 2 Diaph D1 X 0.003814 0.003763 1.014
Story5 EXALL 3 Diaph D1 X 0.004619 0.003818 1.21
Story4 EXALL 2 Diaph D1 X 0.004677 0.004615 1.013
Story4 EXALL 3 Diaph D1 X 0.005642 0.004679 1.206
Story3 EXALL 2 Diaph D1 X 0.00479 0.004744 1.01
Story3 EXALL 3 Diaph D1 X 0.005792 0.004804 1.206
Story2 EXALL 2 Diaph D1 X 0.003809 0.003723 1.023
Story2 EXALL 3 Diaph D1 X 0.004453 0.003751 1.187
Story1 EXALL 2 Diaph D1 X 0.002057 0.001951 1.054
Story1 EXALL 3 Diaph D1 X 0.002288 0.001957 1.169

TABLE:  Diaphragm Max/Avg Drifts
Story Load Case/Combo Item Max Drift Avg Drift Ratio

Story8 EXALL 2 Diaph D1 X 0.001523 0.001154 1.32
Story8 EXALL 3 Diaph D1 X 0.001428 0.00116 1.231
Story7 EXALL 2 Diaph D1 X 0.002936 0.002657 1.105
Story7 EXALL 3 Diaph D1 X 0.00362 0.002749 1.316
Story6 EXALL 2 Diaph D1 X 0.00334 0.003171 1.054
Story6 EXALL 3 Diaph D1 X 0.004126 0.003262 1.265
Story5 EXALL 2 Diaph D1 X 0.003843 0.003776 1.018
Story5 EXALL 3 Diaph D1 X 0.004655 0.003835 1.214
Story4 EXALL 2 Diaph D1 X 0.004685 0.004619 1.014
Story4 EXALL 3 Diaph D1 X 0.005653 0.004685 1.207
Story3 EXALL 2 Diaph D1 X 0.004791 0.004745 1.01
Story3 EXALL 3 Diaph D1 X 0.005794 0.004805 1.206
Story2 EXALL 2 Diaph D1 X 0.00381 0.003723 1.023
Story2 EXALL 3 Diaph D1 X 0.004454 0.003752 1.187
Story1 EXALL 2 Diaph D1 X 0.002057 0.001952 1.054
Story1 EXALL 3 Diaph D1 X 0.002288 0.001957 1.169
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  :9گام 
  
  

  مقاومت طبقه:اولويت بندي بر اساس كاهش 
در كاهش مقاومت طبقه نشان دهد. بهتر است ستونها و كف ها در مدل  انرژي داخلي مي تواند به صورت تقريبي تاثيرگذارترين تير را

ز . در اين سازه تير بحراني اباشد، موثرترين تير مي باشد 100تيري كه نسبت انرژي آن پنهان شوند تا تنها انرژي تيرها نمايش داده شود. 
 در طبقه دوم مي باشد. 1نظر افت مقاومت تير شماره 

  

  
  تعيين تير تاثيرگذار در افت مقاومت بر اساس انرژي تيرها 21شكل 

  
  مي باشد: سومدر طبقه  كوتاه ميانيتير بر اساس انرژي اعضا  EXتاثير گذارترين تير در افت مقاومت تحت زلزله 
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  10گام 

  
 "تمامي ستونها نسبت به سازه اصلي"در سازه سمت چپ، پس از دوسرمفصل كردن تير، ضريب زلزله نيز كاهش يافته است نسبت تنش 

  كاهش يافته است:

  
                           الف)                                                                       ب)

  C=0.0871ب) سازه تضعيف شده با ضريب زلزله كاهش يافته  C=0.13نسبت تنشها ستونها،  الف) سازه سالم اوليه با ضريب زلزله اوليه ، 22شكل 
  

  (راستايي كه زلزله آن بررسي مي شود) در سازه تضعيف شده، كمتر از سازه اوليه مي باشد.  Xنسبت تنشها در تيرهاي راستاي  شكل زيردر 

  
ب) سازه تضعيف شده با ضريب  C=0.13الف) سازه سالم اوليه با ضريب زلزله اوليه  )Rebar Percantageدرصد ميلگرد مورد نياز تيرها (، 23كل ش

  C=0.0871زلزله كاهش يافته 
 

 كاهش يافته است، بنابراين افت مقاومتبا توجه به اينكه نسبت تنشهاي ستونها  و نيز درصد ميلگرد تيرها در سازه تضعيف شده  •
 درصد مي باشد. 33سازه كمتر از 

 عالوه بر موارد فوق، بهتر است آرماتور برشي تيرها نيز در دو سازه مقايسه شود. •
ش ياگر نسبت تنش و يا ميزان ميلگرد الزم حتي در يك تير و يا ستون در سازه (با زلزله كاهش يافته) نسبت به سازه (اوليه) افزا •

منظور  1.2درصد است. در اين صورت يا بايد ضريب نامعيني برابر  33نشان دهد، نمي توان با اطمينان گفت كه افت مقاومت كمتر از 
 شود و يا اينكه تحليل غير خطي انجام شود و به صورت دقيق مقاومت طبقه محاسبه شود.
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  12گام 
افت مقاومت كنترل گرديد و نتيجه مثبت بود، نيازي به كنترل  پيچش و قبلي سازه از نظر هايبا توجه به اينكه در گام •

 رفت. 12به گام  10نمي باشد و مي توان از گام  11گام 
  

  كنترل شد. Xدر اين سازه تنها كفايت سازه براي زلزله راستاي 
  تكرار شود. Yبراي زلزله راستاي  12تا  7يكبار ديگر بايد مراحل 

  
  فايلهاي زير بايد تهيه شوند:با توجه به مراحل فوق 

 كه فايل اصلي طراحي مي باشد و هيچكدام از اعضا حذف نمي شوند. main.edbفايل  -6
تعيين و دوسرمفصل مي شود. پس از  EX: در اين فايل تير بحراني بر اساس معيار پيچش تحت زلزله Rho-Torsion-Xفايل  -7

 پيچشي شديد شود.دوسرمفصل كردن تير بحراني سازه نبايد دچار نامنظمي 
تعيين و دوسرمفصل مي شود. پس از  EY: در اين فايل تير بحراني بر اساس معيار پيچش تحت زلزله Rho-Torsion-Yفايل  -8

 دوسرمفصل كردن تير بحراني سازه نبايد دچار نامنظمي پيچشي شديد شود.
تعيين و دوسرمفصل مي شود.  EXتحت زلزله : در اين فايل تير بحراني بر اساس معيار افت مقاومت Rho-Strength-Xفايل  -9

 درصد باشد. 33پس از دوسرمفصل كردن تير بحراني افت مقاومت سازه بايد كمتر از 
تعيين و دوسرمفصل مي شود.  EY: در اين فايل تير بحراني بر اساس معيار افت مقاومت تحت زلزله Rho-Strength-Yفايل  -10

 درصد باشد. 33اومت سازه بايد كمتر از پس از دوسرمفصل كردن تير بحراني افت مق
  

  
  

  نتيجه گيري 4-2-3-1
ت افت مقاوماين سازه نامنظم بود و با روش ب كنترل گرديد. و نشان داده شد كه حذف عضو بحراني موجب پيچش شديد نمي شود و  •

  خواهد بود. 1درصد خواهد بود و بنابراين ضريب نامعيني برابر  33نيز كمتر از 
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  4مثال 4-2-4
طبقه مي باشد كه  در يك جهت داراي سيستم دوگانه قاب خمشي بتني+ديوار برشي مي باشد و در راستاي ديگر  17مربوط به يك سازه  4مثال 

  قاب خمشي بتني مي باشد. نماي سه بعدي سازه را نشان مي دهد.

  
  4نماي سه بعدي سازه مثال  24شكل 

  
) دو ديوار برشي دارد. يك از ديوارها كه نماي آن در شكل  نشان داده شده است، در طبقه سوم كاهش مقطع yاين سازه در راستاي عرضي (راستاي 

  شود. هالبته چنين طرحي توصيه نميشود و اگر در يك راستا ديوار برشي استفاده شود، بهتر است در راستاي متعامد نيز از ديوار برشي استفاد دارد.
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  4سازه مربوط به مثال  25شكل 

  
  1گام 

  
  طبقه بوده و بايد ضريب نامعيني محاسبه شود. 3سازه بلندتر از 

  
  2گام
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   3گام 

  
  

تن مي  277سازه برابر براي تعيين طبقاتي كه درجه نامعيني آن بايد بررسي شود از خروجي نرم افزار استفاده مي شود. برش پايه كل   
درصد برش پايه بوده و نيازي به بررسي درجه  35تا طبقه آخر كمتر از  14تن مي باشد. بنابراين برش طبقه  97درصد برش پايه برابر  35باشد. 

  نامعيني ندارند.

  4در سازه مثال  EY، برش طبقات تحت زلزله 7جدول 
TABLE:  Story Forces 

Story Load Case/Combo Location P VX VY 
      tonf tonf tonf 

END EY Bottom 0 0 0 
PENT EY Bottom 0 0 -12.6785 

STORY16 EY Bottom 0 0 -40.4214 
STORY15 EY Bottom 0 0 -67.6296 
STORY14 EY Bottom 0 0 -93.016 
STORY13 EY Bottom 0 0 -116.908 
STORY12 EY Bottom 0 0 -139.7058 
STORY11 EY Bottom 0 0 -160.976 
STORY10 EY Bottom 0 0 -180.6364 
STORY9 EY Bottom 0 0 -198.7808 
STORY8 EY Bottom 0 0 -214.9999 
STORY7 EY Bottom 0 0 -229.2119 
STORY6 EY Bottom 0 0 -241.5084 
STORY5 EY Bottom 0 0 -251.81 
STORY4 EY Bottom 0 0 -261.7179 
STORY3 EY Bottom 0 0 -267.6561 
STORY2 EY Bottom 0 0 -273.5485 
STORY1 EY Bottom 0 0 -277.8379 
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  4گام 
  
  

مي  نشاننرم افزار را براي اين سازه شرايط الف ارضا نمي شود (شرط منظم بودن در پالن). جدول زير خروجي سازه نامنظم پيچشي دارد و بنابراين 
  دهد:

   4كنترل نامنظمي پيچشي در سازه مثال  8جدول 

        
 
 
  

 5گام 
 

 
خروجي نرم افزار را نشان مي دهد. نسبت تغييرشكل حداكثر به تغييرشكل ميانگين  5جدول سازه اوليه نامنظمي شديد پيچشي ندارد. 

)ratio  (1.2ز ندارد. البته مقدار اين نسبت ا شديدسازه اوليه نامنظمي پيچشي مي باشد. بنابراين  1.4كه كمتر از  1.298در جدول زير  
  بيشتر بوده و سازه نامنظمي پيچشي دارد.

  
  
  
  
  
  

TABLE:  Diaphragm Max/Avg Drifts
Story ad Case/Com Item Max Drift Avg Drift Ratio

END EYALL 2 Diaph D1 Y 0.003887 0.003823 1.017
END EYALL 3 Diaph D1 Y 0.003899 0.003844 1.014
PENT EYALL 2 Diaph D1 Y 0.004009 0.00393 1.02
PENT EYALL 3 Diaph D1 Y 0.004057 0.003954 1.026
STORY16 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.004198 0.003978 1.055
STORY16 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.004343 0.003966 1.095
STORY15 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.004473 0.00412 1.086
STORY15 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.00442 0.004102 1.077
STORY14 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.004705 0.004266 1.103
STORY14 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.004558 0.004244 1.074
STORY13 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.004955 0.004419 1.121
STORY13 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.004704 0.00439 1.071
STORY12 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.005144 0.004532 1.135
STORY12 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.004806 0.004498 1.068
STORY11 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.005292 0.004614 1.147
STORY11 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.004888 0.004576 1.068
STORY10 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.005358 0.004642 1.154
STORY10 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.004915 0.004601 1.068
STORY9 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.005364 0.004625 1.16
STORY9 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.0049 0.004583 1.069
STORY8 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.005315 0.00456 1.166
STORY8 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.004831 0.004516 1.07
STORY7 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.005195 0.004443 1.169
STORY7 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.004721 0.0044 1.073
STORY6 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.004978 0.004258 1.169
STORY6 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.004546 0.004217 1.078
STORY5 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.004489 0.003919 1.145
STORY5 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.004196 0.003825 1.097
STORY4 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.003754 0.003057 1.228
STORY4 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.003802 0.00337 1.128
STORY3 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.00303 0.002333 1.298
STORY3 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.002867 0.002588 1.108
STORY2 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.001436 0.001209 1.188
STORY2 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.001628 0.001352 1.205
STORY1 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.000165 0.000135 1.22
STORY1 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.000156 0.000135 1.152

TABLE:  Diaphragm Max/Avg Drifts
Story Load Case/Combo Item Max Drift Avg Drift Ratio

END EXALL 2 Diaph D1 X 0.001178 0.001153 1.022
END EXALL 3 Diaph D1 X 0.001218 0.001209 1.007
PENT EXALL 2 Diaph D1 X 0.002209 0.002071 1.067
PENT EXALL 3 Diaph D1 X 0.002086 0.002042 1.022
STORY16 EXALL 2 Diaph D1 X 0.002342 0.002202 1.063
STORY16 EXALL 3 Diaph D1 X 0.00221 0.002172 1.017
STORY15 EXALL 2 Diaph D1 X 0.002446 0.002282 1.072
STORY15 EXALL 3 Diaph D1 X 0.002279 0.002248 1.014
STORY14 EXALL 2 Diaph D1 X 0.002717 0.002534 1.073
STORY14 EXALL 3 Diaph D1 X 0.002528 0.002496 1.013
STORY13 EXALL 2 Diaph D1 X 0.003159 0.002961 1.067
STORY13 EXALL 3 Diaph D1 X 0.002965 0.002922 1.015
STORY12 EXALL 2 Diaph D1 X 0.003481 0.003273 1.063
STORY12 EXALL 3 Diaph D1 X 0.003287 0.003233 1.017
STORY11 EXALL 2 Diaph D1 X 0.003851 0.003637 1.059
STORY11 EXALL 3 Diaph D1 X 0.003663 0.003596 1.019
STORY10 EXALL 2 Diaph D1 X 0.004037 0.003833 1.053
STORY10 EXALL 3 Diaph D1 X 0.003888 0.003798 1.024
STORY9 EXALL 2 Diaph D1 X 0.004193 0.004006 1.047
STORY9 EXALL 3 Diaph D1 X 0.004092 0.003976 1.029
STORY8 EXALL 2 Diaph D1 X 0.00434 0.00416 1.043
STORY8 EXALL 3 Diaph D1 X 0.00426 0.004132 1.031
STORY7 EXALL 2 Diaph D1 X 0.004362 0.004189 1.041
STORY7 EXALL 3 Diaph D1 X 0.004301 0.004161 1.033
STORY6 EXALL 2 Diaph D1 X 0.004316 0.004156 1.038
STORY6 EXALL 3 Diaph D1 X 0.004277 0.00413 1.036
STORY5 EXALL 2 Diaph D1 X 0.004515 0.004387 1.029
STORY5 EXALL 3 Diaph D1 X 0.004534 0.004368 1.038
STORY4 EXALL 2 Diaph D1 X 0.004387 0.00431 1.018
STORY4 EXALL 3 Diaph D1 X 0.004483 0.004301 1.042
STORY3 EXALL 2 Diaph D1 X 0.003578 0.003576 1.001
STORY3 EXALL 3 Diaph D1 X 0.003807 0.003586 1.062
STORY2 EXALL 2 Diaph D1 X 0.001665 0.001568 1.062
STORY2 EXALL 3 Diaph D1 X 0.001809 0.001595 1.134
STORY1 EXALL 2 Diaph D1 X 0.000033 0.000031 1.065
STORY1 EXALL 3 Diaph D1 X 0.000036 0.000031 1.132
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  6گام 
  
  
  

شامل ديوار برشي مي باشد؟ با توجه به اينكه سيستم سازه دوگانه مي  "تنها"سوال مي شود كه آيا سيستم باربر جانبي سازه  6در گام 
  باشد بنابراين عالوه بر ديوار قاب خمشي نيز داريم و پاسخ منفي خواهد بود.

نكته: در سازه هايي كه داراي ديوار برشي هستند، اگر طول ديوار در طبقه بيش از ارتفاع باشد الزم به حذف ديوار نخواهد بود. علت: 
احتمال خرابي ديوارهاي طويل در زلزله پايين بوده و در تشكيل سازه تضعيف شده تنها ديوارهاي با نسبت ارتفاع به طول بزرگتر از يك از 

واهند شد. در اين سازه در تمامي طبقات طول ديوارهاي برشي بيش از ارتفاع مي باشد و تنها در طبقه سوم به علت ايجاد مدل حذف خ
  بازشو، طول ديوار كاهش يافته و مي توان در مدل تضعيف شده، اثر حذف اين ديوار را بررسي نمود. 

  
  
  
  

   7گام 
  

  
  ) به حداكثر مقدار خود رسيده است. Yهش مقطع دارد، پيچش طبقه (براي زلزله راستاي در طبقه سوم سازه كه يكي از ديوارهاي برشي كا

  بنابراين بحراني ترين طبقه، طبقه سوم مي باشد. 
نماي سه بعدي  26شكل حذف شود، در سازه نامنظمي شديد پيچشي داشته باشيم. در سوم احتمال مي رود اگر يكي از اعضاي طبقه 

سعي شده است تا حد امكان از پيچش سازه اوليه كاسته شود.  2و  1طبقه سوم نشان داده شده است. در اين سازه با افزايش ابعاد تيرهاي 
كه در شكل نشان  3رسيده است. طول ديوار برشي  29/1با اين وجود نسب تغييرمكان حداكثر به تغييرمكان ميانگين در اين طبقه به 

  ده شده است، كمتر از ارتفاع آن است و با توجه به سختي باالي ديوارهاي برشي، اولويت با حذف اين ديوار مي باشد.دا

  
  نماي سه بعدي طبقه سوم 26شكل 

ن المانها انتخاب گرديده و آن كاهش يابد. براي اين منظور بايد اي shellاز مدل بايد سختي المانهاي  3براي حذف ديوار برشي شماره   
  مطابق شكل زير تمامي ضرايب سختي آن يك مقدار كوچك وارد مي شود.
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  3ديوار شماره  shellكاهش سختي المانهاي  27شكل 

بايد دوسرمفصل شوند. دقت نماييد كه دو ستون نشان داده شده در شكل، اجزاي مرزي ديوار  28شكل همچنين ستونهاي اطراف ديوار برشي مطابق 
  محسوب شده و همراه با آن بايد باربري جانبي ستونها نيز حذف شود.

  
  دوسرمفصل كردن ستونهاي اطراف ديوار 28شكل 
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  8گام 

 
پس از حذف ديوار و اجزاي مرزي دو طرف آن، بايد نامنظمي پيچشي سازه بررسي شود. پس از حذف نسبت تغيير شكل حداكثر به تغيير 

 ). 9جدول مي باشد ( 4/1مي رسد كه كمتر از مرز  371/1به  EYALL2شكل ميانگين در طبقه سوم تحت اثر 
  بنابراين پس از حذف ديوار برشي، سازه دچار نامنظمي پيچشي شديد نمي شود.

  ، مقادير جابجايي طبقات پس از تضيف سازه9جدول 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLE:  Diaphragm Max/Avg Drifts
Story Load Case/Combo Item Max Drift Avg Drift Ratio

END EYALL 2 Diaph D1 Y 0.003912 0.003847 1.017
END EYALL 3 Diaph D1 Y 0.003922 0.003867 1.014
PENT EYALL 2 Diaph D1 Y 0.004033 0.003955 1.02
PENT EYALL 3 Diaph D1 Y 0.00408 0.003977 1.026
STORY16 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.004222 0.004002 1.055
STORY16 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.004365 0.003989 1.094
STORY15 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.004498 0.004144 1.085
STORY15 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.004443 0.004125 1.077
STORY14 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.00473 0.004292 1.102
STORY14 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.004582 0.004268 1.074
STORY13 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.004981 0.004446 1.121
STORY13 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.004729 0.004416 1.071
STORY12 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.005172 0.00456 1.134
STORY12 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.004832 0.004525 1.068
STORY11 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.005323 0.004644 1.146
STORY11 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.004916 0.004605 1.068
STORY10 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.005391 0.004674 1.153
STORY10 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.004944 0.004632 1.067
STORY9 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.005401 0.00466 1.159
STORY9 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.004931 0.004616 1.068
STORY8 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.005357 0.004597 1.165
STORY8 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.004864 0.004552 1.068
STORY7 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.005242 0.004484 1.169
STORY7 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.004755 0.004439 1.071
STORY6 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.005033 0.004304 1.169
STORY6 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.004581 0.004261 1.075
STORY5 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.004559 0.003973 1.147
STORY5 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.004232 0.003877 1.091
STORY4 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.003866 0.003105 1.245
STORY4 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.003789 0.003417 1.109
STORY3 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.003309 0.002413 1.371
STORY3 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.002781 0.002657 1.047
STORY2 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.001402 0.001204 1.164
STORY2 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.001653 0.001347 1.227
STORY1 EYALL 2 Diaph D1 Y 0.000163 0.000134 1.217
STORY1 EYALL 3 Diaph D1 Y 0.000154 0.000135 1.148
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  9گام 
  
  

  ديوارها بيشتر از ارتفاع آنها مي باشد.تمامي طبقات طول در 
تنها در طبقه سوم يك ديوار با طول كم داريم كه قابليت حذف دارد و تنها عضوي كه ممكن است حذف آن موجب كاهش شديد مقاومت طبقه 

  شود، همين ديواراست.
 
 
 

  10گام 
  
  

در شكل ب كه ديوار حذف شده است، ضريب زلزله نيز   د.نسبت تنشها را در طبقه سوم قبل و پس از حذف ديوار نشان مي ده شكل زير
مقدار اوليه كاهش داده شده است. در شكل ب تمامي نسبت تنش ها در ستونها نسبت به سازه اوليه كاهش نشان ميدهد. بنابراين  0.67به 

  كاهش مقاومت ايجاد كند. 33حذف ديوار نتوانسته به اندازه 
  

 
  الف)

  
 ب)                                        

  C*0.67ب) سازه تضعيف شده با ضريب زلزله كاهش يافته  Cنسبت تنشها ستونها،  الف) سازه سالم اوليه با ضريب زلزله اوليه ، 29شكل 
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  12گام 

  
  

كه درشكل زير  2جهت اطمينان از كفايت سازه و باال بودن درجه نامعيني آن، عالوه بر حذف ديوار در طبقه سوم، بهتر است تير شماره 
 1يكسان هستند، از بين دو تير  2و  1با توجه به اينكه ابعاد مقاطع تيرهاي تكرار شوند.  10تا  7نشان داده شده، نيز حذف شود و مراحل 

نمي باشد. مراحل كنترل حذف تير مشابه مراحل كنترل  1كوتاهتر بحراني تر خواهد بود و نيازي به كنترل حذف تير شماره ، تير 2و 
  انجام نشده است.  2حذف ديوار مي باشد و در اين نوشتار براي جلوگيري از اطاله مطلب، كنترل حذف تير 

  
  نماي سه بعدي طبقه سوم 30شكل 

  :Xكنترل سازه براي زلزله جهت 
، سازه داراي سيستم قاب خمشي مي باشد، سازه اوليه در اين راستا نامنظم پيچشي نمي باشد و با توجه به تعداد باالي قابهاي xدر راستاي 

 ن نيازي به كنترلخمشي دراين راستا، مسلما حذف يك تير از سازه، موجب كاهش مقاومت شديد و يا پيچش شديد نخواهد شد و بنابراي
  نمي باشد. xراستاي 

  نتيجه گيري 4-2-4-1
اال جانبي ب در اين سازه در هر دو راستا تعداد قابهاي خمشي و ديوار برشي به صورت قابل توجهي باال بود. سازه هايي كه در آنها تعداد اجزاي باربر

شي در تمامي طبقات بيش از ارتفاع طبقه بود و بنابراين اين ديوارها مي باشد، اصوال سازه هايي با در جه نامعيني باال مي باشند. طول ديوارهاي بر
  در ليست حذفيات گنجانده نشدند. 

تنها در طبقه سوم يك ديوار با طول كم وجود داشت كه ممكن بود با حذف آن سازه دچار پيچش شديد و يا افت مقاومت شود. پس از حذف اين 
  را دارد و بنابراين مقدار ضريب نامعيني در هر دو راستا برابر يك مي باشد. ديوار نيز مشاهده شد كه سازه كفايت كافي
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  5مثال  4-2-5
طبقه با پالن منظم مي باشد كه در راستاي غربي شرقي داراي سيستم دوگانه قاب خمشي بتني +ديوار برشي بتني  5مربوط به يك سازه  5مثال 

  متر مي باشد. 3متر و ارتفاع طبقات برابر  5طول تمامي دهانه ها برابر  مي باشد و در راستاي ديگر قاب خمشي بتني مي باشد.
  

  
  5پالن سازه مثال  31شكل 

  
  

  1گام 
  

  طبقه بوده و بايد ضريب نامعيني محاسبه شود. 3سازه بلندتر از 
  

  
  2گام

  
  
  

   3گام 
  
  

  تجربيات مثالهاي قبلي، تمامي طبقات، به جز پشت بام بايد منظور شوند.طبقه مي باشد، با توجه به  5با توجه به اينكه سازه 
  

  4گام 
  

دهانه قاب خمشي در هر  6كافي مي باشد ( Yسازه منظم مي باشد و مي توان از روش الف استفاده نمود. تعداد دهانه ها براي راستاي 
وجود  5دهانه قاب خمشي همراه با يك ديوار برشي به طول  5نيز در هر سمت مركز جرم،  Xسمت مركز جرم وجود دارد). در راستاي 

=دارد. ديوار برشي  دهانه باربر خواهيم داشت و سازه   67/6دهانه محسوب مي شود و در نتيجه در كل در هر سمت مركز جرم  1.67
ρدر اين راستا نيز دهانه باربر به حد كافي دارد. و ضريب نامعيني برابر  =   خواهد بود.  1
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درصد برش پايه تجاوز مي كند، حداقل دو دهانه سيستم مقاوم  35هاي منظم در پالن، در طبقاتي كه برش در آنها از در ساختمان -الف"  براي شمارش تعداد دهانه ها به شرح زير مي باشد: 2800نكته: متن استاندارد 
در سيستم هاي داراي ديوار برشي تعداد دهانه ها از تقسيم طول  .جانبي در هر سمت مركز جرم، در دو امتداد عمود بر هم، موجود باشد

  ".ديوار بر ارتفاع آن در طبقه بدست مي آيد
    

در شمارش تعداد دهانه ها تنها بايد ديوار برشي منظور شود. در اين صورت در هر سمت  5از متن فوق ممكن است چنين برآيد كه در سازه مثال 
  خواهد شد. 2/1هيم داشت و ضريب نامعيني برابر دهانه خوا 7/1مركز جرم تنها 

برگرفته از آن مي باشد. با دقت به متن اصلي استنباط مي شود  2800مي باشد كه ضريب نامعيني در استاندارد  ASCE7-10متن زير نيز مربوط به 
  كه بايد تعداد دهانه هاي ديوار برشي با دهانه هاي مربوط به قاب خمشي تجميع شود. 

  
  :2800استاندارد  متن

  در سيستم هاي داراي ديوار برشي تعداد دهانه ها از تقسيم طول ديوار بر ارتفاع آن در طبقه بدست مي آيد    
  :ASCE7-10متن 

  دهانه ها از تقسيم طول ديوار بر ارتفاع آن در طبقه بدست مي آيد تعداد در ديوار برشي تعداد          
سيستم دوگانه، سازه هايي با درجه نامعيني باال مي باشند. در صورت عدم منظور كردن قاب هاي خمشي در دقت شود كه اصوال سازه هاي داراي 

ت قشمارش تعداد دهانه ها، بسياري از سيستم هاي دوگانه فاقد درجه نامعيني كافي خواهند شد كه با مفاهيم و اصول تعيين درجه نامعيني مطاب
توجه به اينكه سهم بارگيري ديوار برشي باال مي باشد و عمده زلزله را ديوار برشي تحمل مي كند، بنابراين بهتر ندارد. شايد چنين به نظر آيد كه با 

است در شمارش تعداد دهانه ها، از قاب خمشي صرف نظر شود. در پاسخ بايد گفت كه يكي از شرايط دوگانه محسوب شدن سازه اين است كه 
ش پايه باشد. در غير اين صورت سيستم دوگانه محسوب نشده و تنها در اين حالت است كه بايد از شمارش درصد بر 25تحمل قابهاي خمشي حدقل 

  قابهاي خمشي صرف نظر شود.
  بنابراين از نظر نگارنده در سيستم هاي دوگانه در شمارش تعداد دهانه بايد قابهاي خمشي نيز همراه با ديوار برشي شمارش شوند.
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  در نرم افزار  اعمال ضريب نامعيني 4-3

  
  در سازه هاي بتني:
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  :در سازه هاي فوالدي

  
 

  مراجع 4-3-1
 253-، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، شماره نشر: ض4ويرايش  2800آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله، استاندارد  -1

2- Minimum Design Loads for Buildings and other Structures, ASCE/SEI 7-10, 2010. 
3- Seismic Loads, Guide to the Seismic Load Provisions of ASCE 7-05, Finley A. Charney, Ph.D., P.E., ASCE, 2010. 
4- NEHRP Recommended Seismic Provisions for New Buildings and Other Structures, FEMA P-750 / 2009 Edition, 2009. 
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  تحليل ديناميكي 5

  بط آيين نامهضوا 5-1
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  نحوه تعريف طيف طرح 5-2
را بر حسب دوره تناوب سازه در يك قايل متني ذخيره كرده و از طريق منوي زير فايل ساخته  ABلرزه خيزي منطقه، مقادير  و بر اساس نوع زمين

 شده را توسط نرم افزار بازخواني نماييد:
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  functionتعريف  5-3
  توابع مختلف به صورت زير تعريف شده است:فايلهاي آماده در 

مربوط به سازه در منطقه  A*B(A=0.35_SOIL=3)منظور شده است. براي مثال تابع با نام  ×در اين توابع تنها ضريب  •
  ) مي باشد.SOIL=3( III) و بر روي خاك نوع A=0.35با خطر نسبي خيلي زياد (
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  تعيين تعداد مدهاي نوساني 5-3-1
  آيين نامه حداقل تعداد مدها بايد بر اساس بند زير تعيين شود: طبق

  
  

برابر تعداد طبقات معرفي نمود. براي مثال اگر  3مطابق شكل زير بايد تعداد مدهاي نوساني تعيين شود. به صورت تجربي مي توان تعداد مدها را 
  را وارد نمود. 12ر مقدا Maximum Number of Modesطبقه باشد، مي توان در قسمت  4سازه 
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  پس از انجام آناليز بند فوق بايد به شرح زير كنترل گردد:

  
بنابراين براي اين سازه حداقل نه مد بايد انتخاب مي باشد.  90.63برابر  yو براي جهت  90.59برابر  xبراي جهت  نهممجموع جرم هاي موثر تا مد 

   شود.
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  همپايه كردن 5-4
  
  

  :2800استاندارد 

  
  

اينگونه توضيح  FEMA P-1050-1مقدار برش پايه بدست آمده از تحليل ديناميكي طيفي معموال كمتر از مقدار برش پايه استاتيكي مي باشد. علت را 
  مي دهد:

  
FEMA P-1050-1, 2015: 

  
  
  
  

 در چه مواردي ممكن است برش پايه ديناميكي بيش از برش پايه استاتيكي بدست آيد؟ •
معموال برش پايه ديناميكي بيش از استاتيكي مي شود مگر اينكه طراح از اعضاي باي سختي باال در قابهاي خمشي 

استفاده كرده باشد (ابعاد تير و ستون بزرگ). در اين حالت دوره تناوب سازه در نرم افزار كاهش يافته و معموال زلزله 
  ديناميكي افزايش مي يابد. 

و يا بادبند با سختي باال استفاده شود، ممكن است برش پايه ديناميكي بيش از همچنين در مواردي كه از ديوار برشي 
  استاتيكي بدست آيد.
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  انتخاب روش 5-5
  :در آناليز ديناميكي طيفي 30-100پيشنهاد راهنماي بارگذاري آمريكا براي اعمال ضابطه 

Guide to the Seismic Load Provisions of ASCE 7-10 (2010): 

 
 
 
ASCE7-10 : 
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  در اين جزوه سه روش براي آناليز ديناميكي پيشنهاد شده است.

 )SP0, SP15, SP30, ….SP165تعريف زلزله ها به صورت زاويه دار (روش اول:  -1
 SPX + 0.3×SPYو سپس تركيب آنها در تركيب بارها به صورت  Load caseبه صورت مجزا در قسمت  SPYو  SPXتعريف روش دوم:  -2
  SRSSبه صورت  Yو  Xو تركيب جهت هاي  Load caseدر قسمت  SP-X-Yتعريف يك زلزله واحد بنام : سوموش ر -3
  
  

حافظه م سومو  دومدقيق ترين روش بوده و با توجه به اينكه تمامي زوايا بررسي مي شوند قابليت اعتماد بااليي دارد و مانند روشهاي  اولروش 
  كارانه نمي باشد.
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  (زلزله زاويه دار) روش اول 5-6
  ه هاي زاويه دار استفاده مي شود و همپايه كردن زلزله ها به جهت باال بودن تعداد آنها زمان بر مي باشد (نسبت به روش دوم).از زلزلدر روش اول  

  مراحل زير انجام شود:براي استفاده از روش اول مراحل زير بايد از يكي از فايلهاي زير به عنوان فايل پيشفرض استفاده شود. سپس 
ETABS2015-DYN1-A0.35-RHO1.2.edb                            ETABS2015-DYN1-A0.3-RHO1.2.edb 

ETABS2015-DYN1-A0.35-RHO1.edb                                ETABS2015-DYN1-A0.3-RHO1.edb  

  (روش اول) Load Caseتعريف زلزله در قسمت  5-6-1

 
وارد شود و يا  بايد مقدار  scaleوارد شده باشد، در قسمت  Bمقدار  Functionدارد. اگر براي مثال در قسمت Functionبستگي به  scaleمقدار 

آماده به  در فايلهاي functionوارد شود. با توجه به اينكه  gمقدار   scale، بايد در قسمت  وارد شده باشد مقدار  Functionدر قسمتمثال اگر 
  وارد شود. بايد مقدار  scaleتعريف شده است، در شكل فوق در قسمت  ABصورت 

=  در شكل فوق ضريب زلزله برابر خواهد بود با: = ( ) = ( ) = ( ) 15 × 9806  

حي جهت همپايه سازي با برش استاتيكي تغيير وارد شده در شكل فوق، يك مقدار اوليه بوده و در ادامه طرا  scaleمقدار  •
  خواهد كرد.
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  به همين ترتيب بايد زلزله هاي زاويه دار در راستاهاي مختلف تعريف شوند:
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ي نيرودر آناليز ديناميكي امكان اعمال نيروي زلزله در جهت هاي مختلف امكان پذير است. بنابراين جهت اقتصادي تر شدن سازه به جاي اعمال 
  درجه): 165درصد متعامد، نيروي ديناميكي را در جهات مختلف وارد مي كنيم (از صفر درجه تا  30زلزله 
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  كردن (روش اول) همپايه 5-6-2
  پس از تحليل اوليه سازه، زلزله هاي ديناميكي بايد با زلزله استاتيكي همپايه شوند:

نيست  "پيچشي شديد"يا  "طبقه خيلي نرم"يا  "طبقه خيلي ضعيف"فرض: سازه نامنظم مي باشد ولي نامنظمي آن از نوع  •
 درصد زلزله استاتيكي همپايه خواهد شد. 90و بنابراين زلزله ديناميكي با 

 استاتيكي با هم تفاوت دارند. EYو  EXسيستم ها متفاوت بوده و بنابراين مقادير زلزله هاي  Yو  Xفرض: در دو راستاي  •
 x) را با زلزله استاتيكي همپايه كنيم. فرض كنيد كه زلزله استاتيكي در دو جهت SPEC60درجه ( 60زلزله مربوط به زاويه براي مثال مي خواهيم 

  مقادير مختلفي داشته باشند. yو 
  ) را نمايش مي دهيم:SPEC60) و نيز زلزله شبه ديناميكي (EYو  EXكي (تيابتدا مقادير برش پايه حاصل از زلزله هاي استا
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 دوممقادير متفاوتي دارند،  از روش اول و يا  Yو  Xتوصيه ميشود در مواردي كه مانند جدول فوق برشهاي پايه در دو راستاي 
 استفاده شود.

 
SPEC60N  به شرح زير مي باشد: Groundنيروي برش پايه در طبقه  SPEC60در اثر زلزله  − X = 185.0113 tonSPEC60N − Y = 335.3947 ton 

EX  برابر است با: yو  xنيروي برش پايه استاتيكي در دو راستاي  = 498.6716 tonEY = 442.5293 ton 
 

 استاتيكي پايه ديناميكينسبت 
185.0113498.6716  به صورت زير محاسبه مي شود:   استاتيكي پايه برش + 335.3947 442.5293 = 0.84 

  اميكي كمتر از برش پايه استاتيكي مي باشد. مقدار فوق نشان ميدهد كه برش پايه حاصل از تحليل دين
0.90.84  برش پايه ديناميكي به مقدار زير بايد افزايش يابد: پاسخ: = 1.07 

TABLE:  Story Forces
Story Load Case/Combo Location P VX VY T MX MY

tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m
GROUND EY Top 0 0 -442.5293 -5531.6162 5898.5579 0
GROUND EY Bottom 0 0 -442.5293 -5531.6162 7331.5053 0
GROUND SPEC60 Max Top 0 185.0113 335.3947 3716.8598 5008.9655 2768.97
GROUND SPEC60 Max Bottom 0 185.0113 335.3947 3716.8598 6068.7958 3353.2066
GROUND EX Top 0 -498.6716 0 4986.7161 0 -7625.1917
GROUND EX Bottom 0 -498.6716 0 4986.7161 0 -9241.9892
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  تركيب بارها (روش اول) 5-6-3
ض رتركيب بارها، زلزله هاي زاويه دار به صورت تكي تركيب خواهند شد. شكل زير نمونه اي از تركيب بار ديناميكي با زلزله زاويه دار (با ف در قسمت ρ =   ) نشان مي دهد:1.2

 
  ش دوم آناليز ديناميكي) براي حالت هاي مختلف در جداول زير ارائه شده است: مجموع تركيب بارها (در رو

ACI2014     A=0.35         I=1  
UDCON-DYN2-1 1.4D 

UDCON-DYN2-2 1.2D+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S 

UDCON-DYN2-3 1.2D+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF 

UDCON-DYN2-4 1.2D+L+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6S 

UDCON-DYN2-5 1.2D+L+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6LROOF 

UDCON-DYN2-6 1.41D+L+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP0+EV 

UDCON-DYN2-7 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP15+EV 

UDCON-DYN2-8 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP30+EV 

UDCON-DYN2-9 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP45+EV 

UDCON-DYN2-10 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP60+EV 

UDCON-DYN2-11 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP75+EV 

UDCON-DYN2-12 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP90+EV 

UDCON-DYN2-13 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP105+EV 

UDCON-DYN2-14 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP120+EV 

UDCON-DYN2-15 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP135+EV 

UDCON-DYN2-16 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP150+EV 

UDCON-DYN2-17 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP165+EV 

UDCON-DYN2-18 0.69D + × SP0-EV 

UDCON-DYN2-19 0.69D + × SP15-EV 

UDCON-DYN2-20 0.69D + × SP30-EV 

UDCON-DYN2-21 0.69D + × SP45-EV 

UDCON-DYN2-22 0.69D + × SP60-EV 

UDCON-DYN2-23 0.69D + × SP75-EV 

UDCON-DYN2-24 0.69D + × SP90-EV 

UDCON-DYN2-25 0.69D + × SP105-EV 

UDCON-DYN2-26 0.69D + × SP120-EV 

UDCON-DYN2-27 0.69D + × SP135-EV 

UDCON-DYN2-28 0.69D + × SP150-EV 

UDCON-DYN2-29 0.69D + × SP165-EV 
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ACI2014     A<0.3       I=1 
UDCON-DYN2-1 1.4D 

UDCON-DYN2-2 1.2D+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S 

UDCON-DYN2-3 1.2D+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF 

UDCON-DYN2-4 1.2D+L+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6S 

UDCON-DYN2-5 1.2D+L+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6LROOF 

UDCON-DYN2-6 1.2D+L+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP0+EV 

UDCON-DYN2-7 1.2D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP15+EV 

UDCON-DYN2-8 1.2D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP30+EV 

UDCON-DYN2-9 1.2D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP45+EV 

UDCON-DYN2-10 1.2D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP60+EV 

UDCON-DYN2-11 1.2D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP75+EV 

UDCON-DYN2-12 1.2D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP90+EV 

UDCON-DYN2-13 1.2D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP105+EV 

UDCON-DYN2-14 1.2D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP120+EV 

UDCON-DYN2-15 1.2D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP135+EV 

UDCON-DYN2-16 1.2D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP150+EV 

UDCON-DYN2-17 1.2D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP165+EV 

UDCON-DYN2-18 0.9D + × SP0-EV 

UDCON-DYN2-19 0.9D + × SP15-EV 

UDCON-DYN2-20 0.9D + × SP30-EV 

UDCON-DYN2-21 0.9D + × SP45-EV 

UDCON-DYN2-22 0.9D + × SP60-EV 

UDCON-DYN2-23 0.9D + × SP75-EV 

UDCON-DYN2-24 0.9D + × SP90-EV 

UDCON-DYN2-25 0.9D + × SP105-EV 

UDCON-DYN2-26 0.9D + × SP120-EV 

UDCON-DYN2-27 0.9D + × SP135-EV 

UDCON-DYN2-28 0.9D + × SP150-EV 

UDCON-DYN2-29 0.9D + × SP165-EV 
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AISC-LRFD-2010    A=0.35    I=1  
UDStlS-DYN2-1 1.4D+1.4SD+1.4NDX+1.4NSDX 

UDStlS-DYN2-2 1.4D+1.4SD-1.4NDX-1.4NSDX 

UDStlS-DYN2-3 1.4D+1.4SD+1.4NDY+1.4NSDY 

UDStlS-DYN2-4 1.4D+1.4SD-1.4NDY-1.4NSDY 

UDStlS-DYN2-5 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S+1.2NDX+1.2NSDX+1.6NLX+1.6NLREDX+1.6NLRED0.5X+1.6NPARTX+0.5

NSX 

UDStlS-DYN2-6 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S-1.2NDX-1.2NSDX-1.6NLX-1.6NLREDX-1.6NLRED0.5X-1.6NPARTX-

0.5NSX 

UDStlS-DYN2-7 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S+1.2NDY+1.2NSDY+1.6NLY+1.6NLREDY+1.6NLRED0.5Y+1.6NPARTY+0.5

NSY 

UDStlS-DYN2-8 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S-1.2NDY-1.2NSDY-1.6NLY-1.6NLREDY-1.6NLRED0.5Y-1.6NPARTY-

0.5NSY 

UDStlS-DYN2-9 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF+1.2NDX+1.2NSDX+1.6NLX+1.6NLREDX+1.6NLRED0.5X+1.6NPART

X+0.5NLROOFX 

UDStlS-DYN2-10 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF-1.2NDX-1.2NSDX-1.6NLX-1.6NLREDX-1.6NLRED0.5X-1.6NPARTX-

0.5NLROOFX 

UDStlS-DYN2-11 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF+1.2NDY+1.2NSDY+1.6NLY+1.6NLREDY+1.6NLRED0.5Y+1.6NPART

Y+0.5NLROOFY 

UDStlS-DYN2-12 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF-1.2NDY-1.2NSDY-1.6NLY-1.6NLREDY-1.6NLRED0.5Y-1.6NPARTY-

0.5NLROOFY 

UDStlS-DYN2-13 1.2D+1.2SD+Live+LRED+LRED0.5+LPART+1.6SNOW+1.2NDX+1.2NSDX+NLX+NLREDX+NLRED0.5X+NPARTX+1.6NSX 

UDStlS-DYN2-14 1.2D+1.2SD+Live+LRED+LRED0.5+LPART+1.6SNOW-1.2NDX-1.2NSDX-NLX-NLREDX-NLRED0.5X-NPARTX-1.6NSX 

UDStlS-DYN2-15 1.2D+1.2SD+Live+LRED+LRED0.5+LPART+1.6SNOW+1.2NDY+1.2NSDY+NLY+NLREDY+NLRED0.5Y+NPARTY+1.6NSY 

UDStlS-DYN2-16 1.2D+1.2SD+Live+LRED+LRED0.5+LPART+1.6SNOW-1.2NDY-1.2NSDY-NLY-NLREDY-NLRED0.5Y-NPARTY-1.6NSY 

UDStlS-DYN2-17 1.2D+1.2SD+Live+LRED+LRED0.5+LPART+1.6LROOF+1.2NDX+1.2NSDX+NLX+NLREDX+NLRED0.5X+NPARTX+1.6NLROOFX 

UDStlS-DYN2-18 1.2D+1.2SD+Live+LRED+LRED0.5+LPART+1.6LROOF-1.2NDX-1.2NSDX-NLX-NLREDX-NLRED0.5X-NPARTX-1.6NLROOFX 

UDStlS-DYN2-19 1.2D+1.2SD+Live+LRED+LRED0.5+LPART+1.6LROOF+1.2NDY+1.2NSDY+NLY+NLREDY+NLRED0.5Y+NPARTY+1.6NLROOFY 

UDStlS-DYN2-20 1.2D+1.2SD+Live+LRED+LRED0.5+LPART+1.6LROOF-1.2NDY-1.2NSDY-NLY-NLREDY-NLRED0.5Y-NPARTY-1.6NLROOFY 

UDCON-DYN2-21 1.41D+L+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP0+EV 

UDCON-DYN2-22 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP15+EV 

UDCON-DYN2-23 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP30+EV 

UDCON-DYN2-24 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP45+EV 

UDCON-DYN2-25 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP60+EV 

UDCON-DYN2-26 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP75+EV 

UDCON-DYN2-27 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP90+EV 

UDCON-DYN2-28 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP105+EV 

UDCON-DYN2-29 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP120+EV 

UDCON-DYN2-30 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP135+EV 

UDCON-DYN2-31 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP150+EV 

UDCON-DYN2-32 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP165+EV 

UDCON-DYN2-33 0.69D + × SP0-EV 

UDCON-DYN2-34 0.69D + × SP15-EV 

UDCON-DYN2-35 0.69D + × SP30-EV 

UDCON-DYN2-36 0.69D + × SP45-EV 

UDCON-DYN2-37 0.69D + × SP60-EV 

UDCON-DYN2-38 0.69D + × SP75-EV 

UDCON-DYN2-39 0.69D + × SP90-EV 

UDCON-DYN2-40 0.69D + × SP105-EV 

UDCON-DYN2-41 0.69D + × SP120-EV 

UDCON-DYN2-42 0.69D + × SP135-EV 

UDCON-DYN2-43 0.69D + × SP150-EV 

UDCON-DYN2-44 0.69D + × SP165-EV 
 



 slhttps://telegram.me/hoseinzadeha         www.hoseinzadeh.net      بالمانع است "با ذكر منبع"انتشار مطالب اين جزوه        7/5139

281 

AISC-LRFD-2010    A<0.35       I=1  

UDStlS-DYN2-1 1.4D+1.4SD+1.4NDX+1.4NSDX 

UDStlS-DYN2-2 1.4D+1.4SD-1.4NDX-1.4NSDX 

UDStlS-DYN2-3 1.4D+1.4SD+1.4NDY+1.4NSDY 

UDStlS-DYN2-4 1.4D+1.4SD-1.4NDY-1.4NSDY 

UDStlS-DYN2-5 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S+1.2NDX+1.2NSDX+1.6NLX+1.6NLREDX+1.6NLRED0.5X+1.6NPARTX+

0.5NSX 

UDStlS-DYN2-6 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S-1.2NDX-1.2NSDX-1.6NLX-1.6NLREDX-1.6NLRED0.5X-1.6NPARTX-

0.5NSX 

UDStlS-DYN2-7 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S+1.2NDY+1.2NSDY+1.6NLY+1.6NLREDY+1.6NLRED0.5Y+1.6NPARTY+

0.5NSY 

UDStlS-DYN2-8 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S-1.2NDY-1.2NSDY-1.6NLY-1.6NLREDY-1.6NLRED0.5Y-1.6NPARTY-

0.5NSY 

UDStlS-DYN2-9 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF+1.2NDX+1.2NSDX+1.6NLX+1.6NLREDX+1.6NLRED0.5X+1.6NPA

RTX+0.5NLROOFX 

UDStlS-DYN2-10 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF-1.2NDX-1.2NSDX-1.6NLX-1.6NLREDX-1.6NLRED0.5X-

1.6NPARTX-0.5NLROOFX 

UDStlS-DYN2-11 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF+1.2NDY+1.2NSDY+1.6NLY+1.6NLREDY+1.6NLRED0.5Y+1.6NPA

RTY+0.5NLROOFY 

UDStlS-DYN2-12 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF-1.2NDY-1.2NSDY-1.6NLY-1.6NLREDY-1.6NLRED0.5Y-

1.6NPARTY-0.5NLROOFY 

UDStlS-DYN2-13 1.2D+1.2SD+Live+LRED+LRED0.5+LPART+1.6SNOW+1.2NDX+1.2NSDX+NLX+NLREDX+NLRED0.5X+NPARTX+1.6NSX 

UDStlS-DYN2-14 1.2D+1.2SD+Live+LRED+LRED0.5+LPART+1.6SNOW-1.2NDX-1.2NSDX-NLX-NLREDX-NLRED0.5X-NPARTX-1.6NSX 

UDStlS-DYN2-15 1.2D+1.2SD+Live+LRED+LRED0.5+LPART+1.6SNOW+1.2NDY+1.2NSDY+NLY+NLREDY+NLRED0.5Y+NPARTY+1.6NSY 

UDStlS-DYN2-16 1.2D+1.2SD+Live+LRED+LRED0.5+LPART+1.6SNOW-1.2NDY-1.2NSDY-NLY-NLREDY-NLRED0.5Y-NPARTY-1.6NSY 

UDStlS-DYN2-17 1.2D+1.2SD+Live+LRED+LRED0.5+LPART+1.6LROOF+1.2NDX+1.2NSDX+NLX+NLREDX+NLRED0.5X+NPARTX+1.6NLROOFX 

UDStlS-DYN2-18 1.2D+1.2SD+Live+LRED+LRED0.5+LPART+1.6LROOF-1.2NDX-1.2NSDX-NLX-NLREDX-NLRED0.5X-NPARTX-1.6NLROOFX 

UDStlS-DYN2-19 1.2D+1.2SD+Live+LRED+LRED0.5+LPART+1.6LROOF+1.2NDY+1.2NSDY+NLY+NLREDY+NLRED0.5Y+NPARTY+1.6NLROOFY 

UDStlS-DYN2-20 1.2D+1.2SD+Live+LRED+LRED0.5+LPART+1.6LROOF-1.2NDY-1.2NSDY-NLY-NLREDY-NLRED0.5Y-NPARTY-1.6NLROOFY 

UDCON-DYN2-21 1.2D+L+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP0+EV 

UDCON-DYN2-22 1.2D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP15+EV 

UDCON-DYN2-23 1.2D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP30+EV 

UDCON-DYN2-24 1.2D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP45+EV 

UDCON-DYN2-25 1.2D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP60+EV 

UDCON-DYN2-26 1.2D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP75+EV 

UDCON-DYN2-27 1.2D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP90+EV 

UDCON-DYN2-28 1.2D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP105+EV 

UDCON-DYN2-29 1.2D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP120+EV 

UDCON-DYN2-30 1.2D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP135+EV 

UDCON-DYN2-31 1.2D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP150+EV 

UDCON-DYN2-32 1.2D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × SP165+EV 

UDCON-DYN2-33 0.9D + × SP0-EV 

UDCON-DYN2-34 0.9D + × SP15-EV 

UDCON-DYN2-35 0.9D + × SP30-EV 

UDCON-DYN2-36 0.9D + × SP45-EV 

UDCON-DYN2-37 0.9D + × SP60-EV 

UDCON-DYN2-38 0.9D + × SP75-EV 

UDCON-DYN2-39 0.9D + × SP90-EV 

UDCON-DYN2-40 0.9D + × SP105-EV 

UDCON-DYN2-41 0.9D + × SP120-EV 

UDCON-DYN2-42 0.9D + × SP135-EV 

UDCON-DYN2-43 0.9D + × SP150-EV 

UDCON-DYN2-44 0.9D + × SP165-EV 
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  انتخاب تركيب بارها (روش اول) 5-6-1
 در طراحي بر اساس زلزله هاي ديناميكي بايد مطابق شكل زير تركيب بارهاي مربوط به زلزله هاي استاتيكي از ليست طراحي حذف شوند و تنها

  تركيب بارهاي ديناميكي باقي بمانند.
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  در تركيب بار) 30-100(تركيب  دومروش  5-7
  تركيب مي شوند.  30-100جداگانه تعريف شده و سپس در تركيب بار (شبيه زلزله استاتيكي) به صورت  SPY و SPXزلزله هاي  دومدر روش 

  يكي از فايلهاي زير به عنوان فايل پيشفرض استفاده ميشود. سپس مراحل زير انجام شود:در اين روش 
ETABS2015-DYN2-A0.35-RHO1.2.edb                             ETABS2015-DYN2-A0.3-RHO1.2.edb 

ETABS2015-DYN2-A0.35-RHO1.edb                                 ETABS2015-DYN2-A0.3-RHO1.edb   

  )دوم(روش  Load Caseتعريف زلزله در قسمت  5-7-1

 
وارد شود و يا  بايد مقدار  scaleشده باشد، در قسمت  وارد B مقدار Functionدر قسمتدارد. اگر براي مثال  Functionبستگي به  scaleمقدار 

آماده به  در فايلهاي functionوارد شود. با توجه به اينكه  gمقدار   scale، بايد در قسمت  وارد شده باشد مقدار  Functionدر قسمتمثال اگر 
  شود. وارد مقدار بايد  scale، در شكل فوق در قسمت استتعريف شده  ABصورت 

=   در شكل فوق ضريب زلزله برابر خواهد بود با: = ( ) = ( ) = ( ) × 9806 
  وارد شده در شكل فوق، يك مقدار اوليه بوده و در ادامه طراحي جهت همپايه سازي با برش استاتيكي تغيير خواهد كرد.  scaleمقدار 
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  تعريف شود: SPYرتيب بايد زلزله به همين ت

 
 

 
 

، زلزله راستاي متعامد 30-100در تركيب  مي دانيم كه زلزله فوق، اثر خروج از مركزيت تصادفي منظور شده است.هر دو در  •
قدري محافظه كارانه  30-100الزم نيست با خروج از مركزيت منظور شود. بنابراين استفاده از زلزله هاي فوق در تركيب 

-100زلزله بدون خروج از مركزيت تصادفي نيز عالوه بر زلزله هاي فوق تعريف نمود تا در تركيب  دوخواهد بود. مي توان 
  درصد را از آنها انتخاب نمود. 30، زلزله مربوط به 30
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  )دومهمپايه كردن (روش  5-7-2
  پس از تحليل اوليه سازه، زلزله هاي ديناميكي بايد با زلزله استاتيكي همپايه شوند:

  
نيست  "پيچشي شديد"يا  "طبقه خيلي نرم"يا  "طبقه خيلي ضعيف"فرض: سازه نامنظم مي باشد ولي نامنظمي آن از نوع  •

 درصد زلزله استاتيكي همپايه خواهد شد. 90و بنابراين زلزله ديناميكي با 
  استاتيكي با هم تفاوت دارند. EYو  EXسيستم ها متفاوت بوده و بنابراين مقادير زلزله هاي  Yو  Xفرض: در دو راستاي  •
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استفاده خواهد شد، براي همپايه كردن مي توان برآيند برداري هر كدام  30-100با توجه به اينكه در تركيب بارها از تركيب  •
  از زلزله هاي ديناميكي را با زلزله استاتيكي همپايه كرد:

  192.8624√133.6775 + 8.6431 × 0.9 = 1.29576 

 250.7211√8.6431 + 131.5014 × 0.9 = 1.71225 
  
 

خواهد شد كه ضريب اصالحي به صورت افزايشي باشد. در مثال در آيين نامه جديد تنها در مواردي زلزله ديناميكي همپايه  •
ضرايب بزرگتر از يك بوده و بايد اعمال شوند. در صورتي اين ضرايب كمتر از يك بدست آيند،  Yو Xفوق در هر دو جهت 

 نبايد آنها را اعمال نمود:
 

  
در روش فوق برآيند برداري زلزله همپايه شده است. اينگونه همپايه كردن زماني صحيح است كه درتركيب بارها به صورت  •

استفاده نكند، بايد براي همپايه كردن، به جاي  30-100استفاده شوند. در صورتي كه كاربر از تركيب  30-100تركيب 
192.8624133.6775 خواهيم داشت: Xبراي راستاي برآيند برداري از مولفه ها استفاده كند. مثال  × 0.9 = 1.2984 
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  )دومتركيب بارها (روش  5-7-3
  تركيب خواهند شد (شكل زير).  30-100به صورت  SPYو  SPXتركيب بارها، بارهاي  در قسمت

  
، زلزله راستاي متعامد 30-100در تركيب  مي دانيم كه زلزله فوق، اثر خروج از مركزيت تصادفي منظور شده است.هر دو در  •

قدري محافظه كارانه  30-100الزم نيست با خروج از مركزيت منظور شود. بنابراين استفاده از زلزله هاي فوق در تركيب 
-100زلزله بدون خروج از مركزيت تصادفي نيز عالوه بر زلزله هاي فوق تعريف نمود تا در تركيب  دوخواهد بود. مي توان 

  درصد را از آنها انتخاب نمود. 30، زلزله مربوط به 30
 
 

ACI2014     A=0.35         I=1  
UDCON-DYN1-1 1.4D 

UDCON-DYN1-2 1.2D+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S 

UDCON-DYN1-3 1.2D+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF 

UDCON-DYN1-4 1.2D+L+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6S 

UDCON-DYN1-5 1.2D+L+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6LROOF 

UDCON-DYN1-6 1.41D+L+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × (SPX+0.3SPY)+EV 

UDCON-DYN1-7 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × ( SPY+0.3SPX)+EV 

UDCON-DYN1-8 0.69D + × ( SPX+0.3SPY)-EV 

UDCON-DYN1-9 0.69D + × ( SPY+0.3SPX)-EV 
 
 

ACI2014     A<0.3             I=1  
UDCON-DYN1-1 1.4D 

UDCON-DYN1-2 1.2D+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S 

UDCON-DYN1-3 1.2D+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF 

UDCON-DYN1-4 1.2D+L+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6S 

UDCON-DYN1-5 1.2D+L+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6LROOF 

UDCON-DYN1-6 1.2D+L+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × (SPX+0.3SPY)+EV 

UDCON-DYN1-7 1.2D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × ( SPY+0.3SPX)+EV 

UDCON-DYN1-8 0.9D + × ( SPX+0.3SPY)-EV 

UDCON-DYN1-9 0.9D + × ( SPY+0.3SPX)-EV 
  
 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

AISC-LRFD-2010    A=0.35    I=1  
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UDStlS-DYN1-1 1.4D+1.4SD+1.4NDX+1.4NSDX 

UDStlS-DYN1-2 1.4D+1.4SD-1.4NDX-1.4NSDX 

UDStlS-DYN1-3 1.4D+1.4SD+1.4NDY+1.4NSDY 

UDStlS-DYN1-4 1.4D+1.4SD-1.4NDY-1.4NSDY 

UDStlS-DYN1-5 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S+1.2NDX+1.2NSDX+1.6NLX+1.6NLREDX+1.6NLRED0.5X+1.6NPARTX+0.5

NSX 

UDStlS-DYN1-6 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S-1.2NDX-1.2NSDX-1.6NLX-1.6NLREDX-1.6NLRED0.5X-1.6NPARTX-

0.5NSX 

UDStlS-DYN1-7 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S+1.2NDY+1.2NSDY+1.6NLY+1.6NLREDY+1.6NLRED0.5Y+1.6NPARTY+0.5

NSY 

UDStlS-DYN1-8 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S-1.2NDY-1.2NSDY-1.6NLY-1.6NLREDY-1.6NLRED0.5Y-1.6NPARTY-

0.5NSY 

UDStlS-DYN1-9 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF+1.2NDX+1.2NSDX+1.6NLX+1.6NLREDX+1.6NLRED0.5X+1.6NPART

X+0.5NLROOFX 

UDStlS-DYN1-10 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF-1.2NDX-1.2NSDX-1.6NLX-1.6NLREDX-1.6NLRED0.5X-1.6NPARTX-

0.5NLROOFX 

UDStlS-DYN1-11 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF+1.2NDY+1.2NSDY+1.6NLY+1.6NLREDY+1.6NLRED0.5Y+1.6NPART

Y+0.5NLROOFY 

UDStlS-DYN1-12 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF-1.2NDY-1.2NSDY-1.6NLY-1.6NLREDY-1.6NLRED0.5Y-1.6NPARTY-

0.5NLROOFY 

UDStlS-DYN1-13 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6SNOW+1.2NDX+1.2NSDX+NLX+NLREDX+NLRED0.5X+NPARTX+1.6NSX 

UDStlS-DYN1-14 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6SNOW-1.2NDX-1.2NSDX-NLX-NLREDX-NLRED0.5X-NPARTX-1.6NSX 

UDStlS-DYN1-15 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6SNOW+1.2NDY+1.2NSDY+NLY+NLREDY+NLRED0.5Y+NPARTY+1.6NSY 

UDStlS-DYN1-16 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6SNOW-1.2NDY-1.2NSDY-NLY-NLREDY-NLRED0.5Y-NPARTY-1.6NSY 

UDStlS-DYN1-17 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6LROOF+1.2NDX+1.2NSDX+NLX+NLREDX+NLRED0.5X+NPARTX+1.6NLROOFX 

UDStlS-DYN1-18 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6LROOF-1.2NDX-1.2NSDX-NLX-NLREDX-NLRED0.5X-NPARTX-1.6NLROOFX 

UDStlS-DYN1-19 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6LROOF+1.2NDY+1.2NSDY+NLY+NLREDY+NLRED0.5Y+NPARTY+1.6NLROOFY 

UDStlS-DYN1-20 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6LROOF-1.2NDY-1.2NSDY-NLY-NLREDY-NLRED0.5Y-NPARTY-1.6NLROOFY 

UDStlS-DYN1-21 1.41D+1.41SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × (SPX+0.3SPY)+EV 

UDStlS-DYN1-22 1.41D+1.41SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × (SPY+0.3SPX)+EV 

UDStlS-DYN1-29 0.69D+0.69SD + × (SPX+0.3SPY)-EV 

UDStlS-DYN1-30 0.69D+0.69SD + × (SPY+0.3SPX)-EV 
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AISC-LRFD-2010    A<0.35       I=1  

UDStlS-DYN1-1 1.4D+1.4SD+1.4NDX+1.4NSDX 

UDStlS-DYN1-2 1.4D+1.4SD-1.4NDX-1.4NSDX 

UDStlS-DYN1-3 1.4D+1.4SD+1.4NDY+1.4NSDY 

UDStlS-DYN1-4 1.4D+1.4SD-1.4NDY-1.4NSDY 

UDStlS-DYN1-5 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S+1.2NDX+1.2NSDX+1.6NLX+1.6NLREDX+1.6NLRED0.5X+1.6NPARTX+0.5

NSX 

UDStlS-DYN1-6 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S-1.2NDX-1.2NSDX-1.6NLX-1.6NLREDX-1.6NLRED0.5X-1.6NPARTX-

0.5NSX 

UDStlS-DYN1-7 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S+1.2NDY+1.2NSDY+1.6NLY+1.6NLREDY+1.6NLRED0.5Y+1.6NPARTY+0.5

NSY 

UDStlS-DYN1-8 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S-1.2NDY-1.2NSDY-1.6NLY-1.6NLREDY-1.6NLRED0.5Y-1.6NPARTY-

0.5NSY 

UDStlS-DYN1-9 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF+1.2NDX+1.2NSDX+1.6NLX+1.6NLREDX+1.6NLRED0.5X+1.6NPART

X+0.5NLROOFX 

UDStlS-DYN1-10 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF-1.2NDX-1.2NSDX-1.6NLX-1.6NLREDX-1.6NLRED0.5X-1.6NPARTX-

0.5NLROOFX 

UDStlS-DYN1-11 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF+1.2NDY+1.2NSDY+1.6NLY+1.6NLREDY+1.6NLRED0.5Y+1.6NPART

Y+0.5NLROOFY 

UDStlS-DYN1-12 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF-1.2NDY-1.2NSDY-1.6NLY-1.6NLREDY-1.6NLRED0.5Y-1.6NPARTY-

0.5NLROOFY 

UDStlS-DYN1-13 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6SNOW+1.2NDX+1.2NSDX+NLX+NLREDX+NLRED0.5X+NPARTX+1.6NSX 

UDStlS-DYN1-14 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6SNOW-1.2NDX-1.2NSDX-NLX-NLREDX-NLRED0.5X-NPARTX-1.6NSX 

UDStlS-DYN1-15 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6SNOW+1.2NDY+1.2NSDY+NLY+NLREDY+NLRED0.5Y+NPARTY+1.6NSY 

UDStlS-DYN1-16 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6SNOW-1.2NDY-1.2NSDY-NLY-NLREDY-NLRED0.5Y-NPARTY-1.6NSY 

UDStlS-DYN1-17 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6LROOF+1.2NDX+1.2NSDX+NLX+NLREDX+NLRED0.5X+NPARTX+1.6NLROOFX 

UDStlS-DYN1-18 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6LROOF-1.2NDX-1.2NSDX-NLX-NLREDX-NLRED0.5X-NPARTX-1.6NLROOFX 

UDStlS-DYN1-19 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6LROOF+1.2NDY+1.2NSDY+NLY+NLREDY+NLRED0.5Y+NPARTY+1.6NLROOFY 

UDStlS-DYN1-20 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6LROOF-1.2NDY-1.2NSDY-NLY-NLREDY-NLRED0.5Y-NPARTY-1.6NLROOFY 

UDStlS-DYN1-21 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × (SPX+0.3SPY)+EV 

UDStlS-DYN1-22 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × (SPY+0.3SPX)+EV 

UDStlS-DYN1-23 0.9D+0.9SD + × (SPX+0.3SPY)-EV 

UDStlS-DYN1-24 0.9D+0.9SD + × (SPY+0.3SPX)-EV 
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  (روش دوم) انتخاب تركيب بارها 5-7-4
زلزله هاي استاتيكي از ليست طراحي حذف شوند و تنها در طراحي بر اساس زلزله هاي ديناميكي بايد مطابق شكل زير تركيب بارهاي مربوط به 

  تركيب بارهاي ديناميكي باقي بمانند.
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  )توصيه نمي شود( سومروش  5-8
محافظه مطرح شده است كه  روش منسوخ شدهبه عنوان يك  ASCE7-10اين روش در آخرين تفسير بارگذاري آمريكا  •

 مي باشد و توصيه مي شود از آن استفاده نشود. كارانه
  علت توضيح اين روش در جزوه تنها افزايش اطالعات عمومي مي باشد. •

  ، استفاده مي شود (مطابق شكل زير):"LOAD CASE"در  100-100از تركيب  سومدر روش 

  
  
  
  

 30-100شوند. در اين صورت اجازه داريم جهت ها را به صورت انتخاب شود نتايج به صورت مستقيم با هم جمع  Absoluteاگر مطابق  شكل زير 
خواهد  مشابهدر تركيب بارها)  30-100جزوه (اعمال  دوم) نتايج با نتايج روش 30-100و تركيب  Absoluteجمع ببينديم. در اين حالت (انتخاب 

 بود:
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 ش آن) مي باشد:آخرين ويرايمربوط به  12(تفسير فصل   ASCE7-10تصوير زير برگرفته از 

 
 
  

  براي تركيب دو جهت متعامد ديگر رايج نمي باشد (روش سوم همين جزوه). SRSSطبق متن فوق استفاده از روش 
  بنابراين توصيه مي شود از روش اول يا دوم جزوه استفاده شود.

  
  اگر روش سوم جزوه، يك روش منسوخ شده است، به چه دليل در اين جزوه تشريح شده است؟!

 loadرا به جاي اينكه در قسمت تركيب بارها ( yو x، مشابه روش سوم جزوه، زلزله هاي راستاي 30-100برخي از محاسبين براي اعمال قائده 

combination تركيب نمايند، آنها را در قسمت تعريف (load case  مشابه  0.3تعريف مي كنند و به زلزله راستاي متعامد ضريب) اعمال مي كنند
انتخاب مي كنند (مشابه شكل اول صفحه  SRSSنوع تركيب دو جهت متعامد را   direction combination typeسوم اين جزوه) و در قسمت  روش

بايد به  direction combination typeدر قسمت  SRSSوارد نمي شود. در حاليكه در صورت انتخاب روش   30-100قبل). بدين ترتيب عمال قانون 
  استفاده شود.  100-100از تركيب  30-100 جاي تركيب

مي باشد به صورت صحيح  direction combination typeدر قسمت  SRSSبه همين دليل در اين جزوه روش سوم كه مبتني بر استفاده از روش  
در  SRSSركيب زلزله ها به صورت (به صورت ت 30-100معرفي شده است (با ذكر منبع كه در صفحات قبل امده است) تا بر نادرستي استفاده از 

  دو راستا) تاكيد شود.
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اين جزوه مي باشد كه در آن زلزله هاي  دوم) همان روش Method 1مي باشد. شكل اول ( FEMA P-752, Unit 4-1, 2013شكل زير بر گرفته از 
  جمع مي شوند. )Load Combination(در قسمت  دو راستا به صورت جبري

مجموع  (روش جذر SRSSاز روش  Yو  X) همان روش سوم در اين جزوه مي باشد كه در آن براي جمع زلزله هاي راستاي Method2شكل دوم (
  .توصيه نمي شوداين روش محافظه كارانه بوده و مربعات) استفاده شده است. 
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  )سومروش ( Load Caseتعريف زلزله در قسمت  5-8-1

 
=  برابر خواهد بود با: در شكل فوق ضريب زلزله = ( ) = ( ) = ( ) 15 × 9806  

  مي باشد. 9806برابر  gانتخاب شده است و مقدار  mmدر شكل فوق واحد طول 
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  پس از تحليل اوليه سازه، زلزله هاي ديناميكي بايد با زلزله استاتيكي همپايه شوند:
  

نيست  "پيچشي شديد"يا  "طبقه خيلي نرم"يا  "طبقه خيلي ضعيف"ظم مي باشد ولي نامنظمي آن از نوع فرض: سازه نامن •
 درصد زلزله استاتيكي همپايه خواهد شد. 90و بنابراين زلزله ديناميكي با 

  فاوت دارند.استاتيكي با هم ت EYو  EXسيستم ها متفاوت بوده و بنابراين مقادير زلزله هاي  Yو  Xفرض: در دو راستاي  •

 
 

 

TABLE:  Story Forces
Story Load Case/Combo Location P VX VY T MX MY

kN kN kN kN-m kN-m kN-m
Story1 Ey 1 Bottom 0 0 -870.6604 -4897.5472 11447.5869 16.2849
Story1 EX 1 Bottom 0 -791.5095 0 4185.4861 -13.3313 -10385.101
Story1 SP-XY Max Bottom 0 465.0809 446.276 4041.9846 5536.8163 5734.3896
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 از مولفه هاي زلزله (به جاي برآيند) استفاده خواهد شد: سومبراي همپايه كردن در روش 

  791.5095465.0809 × 0.9 = 1.532 
 870.6604446.276 × 0.9 = 1.756 

 
در آيين نامه جديد تنها در مواردي زلزله ديناميكي همپايه خواهد شد كه ضريب اصالحي به صورت افزايشي باشد. در مثال  •

ضرايب بزرگتر از يك بوده و بايد اعمال شوند. در صورتي اين ضرايب كمتر از يك بدست آيند،  Yو Xفوق در هر دو جهت 
 نبايد آنها را اعمال نمود:
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 شدن ضريب افزايشي، بايد زلزله هاي ديناميكي به شرح زير اصالح شوند:پس از مشخص 
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  سومروش در تركيب بارها  5-8-2
 

ACI2014     A=0.35         I=1  
UDCON-DYN1-1 1.4D 

UDCON-DYN1-2 1.2D+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S 

UDCON-DYN1-3 1.2D+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF 

UDCON-DYN1-4 1.2D+L+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6S 

UDCON-DYN1-5 1.2D+L+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6LROOF 

UDCON-DYN1-6 1.41D+L+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × (SP-XY)+EV 

UDCON-DYN1-7 0.69D + × (SP-XY)-EV 
 
 

ACI2014     A<0.3             I=1  
UDCON-DYN1-1 1.4D 

UDCON-DYN1-2 1.2D+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S 

UDCON-DYN1-3 1.2D+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF 

UDCON-DYN1-4 1.2D+L+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6S 

UDCON-DYN1-5 1.2D+L+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6LROOF 

UDCON-DYN1-6 1.2D+L+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × (SP-XY)+EV 

UDCON-DYN1-7 0.9D + × (SP-XY)-EV 
  
 

 
 

AISC-LRFD-2010    A=0.35    I=1  
UDStlS-DYN1-1 1.4D+1.4SD+1.4NDX+1.4NSDX 

UDStlS-DYN1-2 1.4D+1.4SD-1.4NDX-1.4NSDX 

UDStlS-DYN1-3 1.4D+1.4SD+1.4NDY+1.4NSDY 

UDStlS-DYN1-4 1.4D+1.4SD-1.4NDY-1.4NSDY 

UDStlS-DYN1-5 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S+1.2NDX+1.2NSDX+1.6NLX+1.6NLREDX+1.6NLRED0.5X+1.6NPARTX+0.5

NSX 

UDStlS-DYN1-6 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S-1.2NDX-1.2NSDX-1.6NLX-1.6NLREDX-1.6NLRED0.5X-1.6NPARTX-

0.5NSX 

UDStlS-DYN1-7 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S+1.2NDY+1.2NSDY+1.6NLY+1.6NLREDY+1.6NLRED0.5Y+1.6NPARTY+0.5

NSY 

UDStlS-DYN1-8 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S-1.2NDY-1.2NSDY-1.6NLY-1.6NLREDY-1.6NLRED0.5Y-1.6NPARTY-

0.5NSY 

UDStlS-DYN1-9 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF+1.2NDX+1.2NSDX+1.6NLX+1.6NLREDX+1.6NLRED0.5X+1.6NPART

X+0.5NLROOFX 

UDStlS-DYN1-10 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF-1.2NDX-1.2NSDX-1.6NLX-1.6NLREDX-1.6NLRED0.5X-1.6NPARTX-

0.5NLROOFX 

UDStlS-DYN1-11 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF+1.2NDY+1.2NSDY+1.6NLY+1.6NLREDY+1.6NLRED0.5Y+1.6NPART

Y+0.5NLROOFY 

UDStlS-DYN1-12 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF-1.2NDY-1.2NSDY-1.6NLY-1.6NLREDY-1.6NLRED0.5Y-1.6NPARTY-

0.5NLROOFY 

UDStlS-DYN1-13 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6SNOW+1.2NDX+1.2NSDX+NLX+NLREDX+NLRED0.5X+NPARTX+1.6NSX 

UDStlS-DYN1-14 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6SNOW-1.2NDX-1.2NSDX-NLX-NLREDX-NLRED0.5X-NPARTX-1.6NSX 

UDStlS-DYN1-15 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6SNOW+1.2NDY+1.2NSDY+NLY+NLREDY+NLRED0.5Y+NPARTY+1.6NSY 

UDStlS-DYN1-16 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6SNOW-1.2NDY-1.2NSDY-NLY-NLREDY-NLRED0.5Y-NPARTY-1.6NSY 

UDStlS-DYN1-17 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6LROOF+1.2NDX+1.2NSDX+NLX+NLREDX+NLRED0.5X+NPARTX+1.6NLROOFX 

UDStlS-DYN1-18 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6LROOF-1.2NDX-1.2NSDX-NLX-NLREDX-NLRED0.5X-NPARTX-1.6NLROOFX 

UDStlS-DYN1-19 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6LROOF+1.2NDY+1.2NSDY+NLY+NLREDY+NLRED0.5Y+NPARTY+1.6NLROOFY 

UDStlS-DYN1-20 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6LROOF-1.2NDY-1.2NSDY-NLY-NLREDY-NLRED0.5Y-NPARTY-1.6NLROOFY 

UDStlS-DYN1-21 1.41D+1.41SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × (SP-XY)+EV 

UDStlS-DYN1-22 0.69D+0.69SD + × (SP-XY)-EV 
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AISC-LRFD-2010    A<0.35       I=1  

UDStlS-DYN1-1 1.4D+1.4SD+1.4NDX+1.4NSDX 

UDStlS-DYN1-2 1.4D+1.4SD-1.4NDX-1.4NSDX 

UDStlS-DYN1-3 1.4D+1.4SD+1.4NDY+1.4NSDY 

UDStlS-DYN1-4 1.4D+1.4SD-1.4NDY-1.4NSDY 

UDStlS-DYN1-5 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S+1.2NDX+1.2NSDX+1.6NLX+1.6NLREDX+1.6NLRED0.5X+1.6NPARTX+0.5

NSX 

UDStlS-DYN1-6 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S-1.2NDX-1.2NSDX-1.6NLX-1.6NLREDX-1.6NLRED0.5X-1.6NPARTX-

0.5NSX 

UDStlS-DYN1-7 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S+1.2NDY+1.2NSDY+1.6NLY+1.6NLREDY+1.6NLRED0.5Y+1.6NPARTY+0.5

NSY 

UDStlS-DYN1-8 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5S-1.2NDY-1.2NSDY-1.6NLY-1.6NLREDY-1.6NLRED0.5Y-1.6NPARTY-

0.5NSY 

UDStlS-DYN1-9 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF+1.2NDX+1.2NSDX+1.6NLX+1.6NLREDX+1.6NLRED0.5X+1.6NPART

X+0.5NLROOFX 

UDStlS-DYN1-10 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF-1.2NDX-1.2NSDX-1.6NLX-1.6NLREDX-1.6NLRED0.5X-1.6NPARTX-

0.5NLROOFX 

UDStlS-DYN1-11 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF+1.2NDY+1.2NSDY+1.6NLY+1.6NLREDY+1.6NLRED0.5Y+1.6NPART

Y+0.5NLROOFY 

UDStlS-DYN1-12 
1.2D+1.2SD+1.6L+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF-1.2NDY-1.2NSDY-1.6NLY-1.6NLREDY-1.6NLRED0.5Y-1.6NPARTY-

0.5NLROOFY 

UDStlS-DYN1-13 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6SNOW+1.2NDX+1.2NSDX+NLX+NLREDX+NLRED0.5X+NPARTX+1.6NSX 

UDStlS-DYN1-14 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6SNOW-1.2NDX-1.2NSDX-NLX-NLREDX-NLRED0.5X-NPARTX-1.6NSX 

UDStlS-DYN1-15 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6SNOW+1.2NDY+1.2NSDY+NLY+NLREDY+NLRED0.5Y+NPARTY+1.6NSY 

UDStlS-DYN1-16 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6SNOW-1.2NDY-1.2NSDY-NLY-NLREDY-NLRED0.5Y-NPARTY-1.6NSY 

UDStlS-DYN1-17 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6LROOF+1.2NDX+1.2NSDX+NLX+NLREDX+NLRED0.5X+NPARTX+1.6NLROOFX 

UDStlS-DYN1-18 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6LROOF-1.2NDX-1.2NSDX-NLX-NLREDX-NLRED0.5X-NPARTX-1.6NLROOFX 

UDStlS-DYN1-19 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6LROOF+1.2NDY+1.2NSDY+NLY+NLREDY+NLRED0.5Y+NPARTY+1.6NLROOFY 

UDStlS-DYN1-20 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6LROOF-1.2NDY-1.2NSDY-NLY-NLREDY-NLRED0.5Y-NPARTY-1.6NLROOFY 

UDStlS-DYN1-21 1.2D+1.2SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW+ × (SP-XY)+EV 

UDStlS-DYN1-22 0.9D+0.9SD + × (SP-XY)-EV 
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  در روش سوم انتخاب تركيب بارها 5-8-3
زير تركيب بارهاي مربوط به زلزله هاي استاتيكي از ليست طراحي حذف شوند و تنها در طراحي بر اساس زلزله هاي ديناميكي بايد مطابق شكل 

  تركيب بارهاي ديناميكي باقي بمانند.
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  كنترل دريفت تحت زلزله ديناميكي طيفي 5-9
  

صورت كنترل دريفت با زلزله  درصد برشي پايه استاتيكي همپايه كنيم، در 85با توجه به اينكه در سازه هاي منظم اجازه داريم، برش پايه را با 
  درصد كاهش يافته) نتايج بهتري حاصل خواهد شد. 15ديناميكي (
 :2800استاندارد 

  
  

  
  
  
  

  مراحل كنترل دريفت بر اساس نتايج آناليز ديناميكي طيفي:
  هاي استاتيكي دريفت را تعريف كنيد:زلزله  2-23-3و يا  23-3ابتدا مطابق مراحل توضيح داده شده در بند  -1

  
  

 اوليه تعريف كنيد: scaleزلزله ديناميكي دريفت را با  load caseدر قسمت  -2

 
  برابر زلزله استاتيكي (بسته به نامظمي سازه) همپايه كنيد. 1و يا  0.9، يا 0.85برش پايه مربوط به زلزله هاي ديناميكي  را با  -3
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 بخوانيد. SP-DRIFTبر اساس  بايد بر اساس گزينه شكل زير وپس از همپايه سازي برش پايه ديناميكي، مقدار دريفت را  -4

  
 نكته مهم: براي استخراج جابجايي بر اساس زلزله ديناميكي تنها از گزينه هايي كه مستقيما مقدار دريفت را ارائه مي كنند بايد استفاده •

مشخص  مت مشخص شده اند). اگر جابجايي طبقات را بر اساس يكي از گزينه هايي كه با عال شوند (گزينه هايي كه با عالمت 
 شده اند خوانده شود و سپس جابجايي نسبي طبقات محاسبه شود، نتايج نادرستي حاصل مي شود (چرا؟!):

Guide to the Seismic Load Provisions of ASCE 7-10 (2010): 
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  كامپوزيت سقفطراحي  6

  مختلط سقف 6-1
  

متر از هم قرار دارند و بر روي آنها برشگير از نوع ناوداني متصل شده است. يك به شكل زير توجه كنيد. تيرچه هاي النه زنبوري با فواصل حدود يك 
  شبكه ميلگرد متعامد نيز بر روي آنها قرار گرفته است. شكل دوم نماي زير سقف را پس از بتن ريزي نشان مي دهد
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 بتني سقف كامپوزيت مي توان به صورت زير عمل كرد:براي تعريف قسمت 
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  عرشه فوالدي سقف 6-2
  به تيرچه هاي قرار گرفته در زير سقف توجه كنيد: متر مي باشد. 3الي  2.5در سقف عرشه فوالدي فاصله تيرچه ها حداكثر  •
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  شكل هاي زير نحوه قرار گيري گلميخ ها را نشان ميدهد:
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  تعريف سقف عرشه فوالدي: نحوه

  
  

  
  
  



 slhttps://telegram.me/hoseinzadeha         www.hoseinzadeh.net      بالمانع است "با ذكر منبع"انتشار مطالب اين جزوه        7/5139

309 

  نكته مهم:
  ايتبس قادر نيست بتن عرشه را كنترل كند. و تنها مقطع مختلط تشكيل شده از بتن سقف و تيرچه فوالدي را طراحي و كنترل مي كند:

 

  
 
  

  ايد تيرچه هاي فوالدي تعريف شوند.پس از تعريف كف ها ب
  زنبوري و يا تير عادي (با جان پر) باشد.تيرچه هاي سقف مي توانند از نوع النه 

  
  هنگام تعريف مقطع تيرچه ها بايد به نكته زير توجه كنيم:

  
استفاده كنيم، نرم افزار قادر به   Section designerاز باشند و براي تعريف مقطع آنها النه زنبوري از نوع كامپوزيت فلزي سقف اگر تيرچه هاي 

شكل و يا ناوداني شكل باشند طراحي  Iدر متن فوق اشاره شده است كه ايتبس تنها تيرچه هايي را كه از نوع ود. طراحي و كنترل آنها نخواهد ب
  خواهد كرد (طراحي از نوع كامپوزيت).

  .شكل معادل سازي كنيم تا نرم افزار قادر به طراحي و كنترل آنها باشد Iمقطع تيرهاي النه زنبوري را به صورت بهتر است بنابراين 
 

 نكته مهم: •
  شكل معادل مي باشد. Iبه جهت اثرات خمش هاي ثانويه، مقاومت خمشي مقطع كمتر از مقاومت خمشي مقطع در تيرچه هاي النه زنبوري 

  محدود شود. 0.9شكل معادل بهتر است نسبت تنش در آنها به حدود  Iبنابراين در صورت مدلسازي اين تيرچه ها به صورت مقطع 
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  LRFDطراحي به روش  پارامترهايتنظيم  6-3
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Middle Range:  

 
 
Length in the middle of the beam over which the program checks the effective width on each side of the beam, 
expressed as a percentage of the total beam length. 
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Single Segment for studs: 
Toggle to indicate if the shear connector layout pattern is uniformly spaced over the whole beam length. If the value is 
Yes, the whole length of the beam is assumed to be a single segment. 
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  :1392مبحث دهم ويرايش                   :1388مبحث دهم ويرايش 
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 پس از تعيين آيين نامه و تنظيم اوليه، تمامي تيرهاي كامپوزيت را انتخاب كرده و به طريق زير عمل نماييد:
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Bracing (C) :(هنگامي كه بتن تازه ريخته شده است) مهار جانبي تيرهاي كامپوزيت را در حين ساخت تعيين مي كند  
  

  
  
  

Bracing (S) :مهار جانبي تيرهاي كامپوزيت را بعد از گرفتن بتن تعيين مي كند  
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به صورت عمود بر تيرچه ها اجرا مي شود). جهت تيرچه ها راستاي عرشه فوالدي مي تواند عمود بر تيرچه ها باشد و يا موازي با آنها باشد (معموال 
  به صورت اتوماتيك توسط نرم افزار تعيين مي شود (بر اساس انچه كاربر در ترسيم انجام داده است)
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  برشگيرها:
  انتخاب شود: نرم افزار تعداد برشگيرهاي الزم را محاسبه مي كند. Noگزينه  user patternدر صورتي كه در قسمت 
انتخاب شود: نرم افزار مقاومت مقطع كامپوزيت را بر اساس الگويي كه كاربر براي برشگيرها  Yesگزينه  user patternدر صورتي كه در قسمت 

  تعريف كرده محاسبه مي كند.

  

 
  

مت رابطه فوق مقاومت مقطع ناوداني مي باشد. عالوه بر مقاومت ناوداني، مقاومت جوش آن نيز بايد معيار قرار گيرد. براساس رابطه فوق مقاو
مقاومت جوش اتصال ناوداني به بال تير معموال مقاومت پايين  با توجه به اينكهبدست مي آيد.  kN 100سانتيمتر بيش از  6، با طول 6ناوداني نمره 

  وارد شده است. kN ،50 kN 100تري دارد. در شكل فوق به جاي 
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  طراحي تيرها و بررسي نتايج 6-4
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  پس از انجام طراحي، نتايج را به شرح زير مي توان مشاهده نمود:
 

  

  
 مي توان جزئيات طراحي را مشاهده كرد:با كليك كردن بر روي عضو طراحي شده، 
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  ديوار برشي 7

  مقدمه 7-1
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  حداقل ضخامت ديوار برشي 7-1-1
در نظر نمي  mm 200ذكر شده است. منتها طراحان به لحاظ اجرايي معموال كمتر از  mm 150برشي برابر  حداقل ضخامت ديواردر مبحث نهم 

  گيرند.
  
  

  
  

  :مي باشد mm 200برابر  ديوار براي حداقل ضخامت Moehleتوصيه پروفسور 
Mehle, 2014: 
Although ACI 318 has no prescriptive minimum thickness, 8 in (200 mm) is a practical lower limit for special structural 
walls. Construction and performance generally are improved if wall thickness is at least 12 in (300 mm) where special 
boundary elements are used and at least 10 in (250 mm) elsewhere. Walls that incorporate coupling beams require 
minimum thickness around 14 in (350 mm) to accommodate reinforcement and required cover and bar spacing, although 
16 in (400 mm) is a practical minimum where diagonally reinforced coupling beams are used. Flanges and enlarged 
boundary sections are helpful to stabilize boundaries and anchor reinforcement from adjacent members 
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 حداقل و حداكثر درصد ميلگرد در ديوار برشي 7-1-2

 
 

 :افقي ميلگرد حداقل

  
  

افقي ≥ 0.0025 
 

درصد باشد، مقدار حداقل  0.25اين محدوديت توسط نرم افزار كنترل مي شود و در صورتي كه درصد ميلگرد افقي محاسباتي كمتر از  •
 نمايش داده ميشود.

  
 حداكثر فواصل ميلگردهاي افقي:
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  :افقي ميلگرد حداكثر
تور اوظيفه اصلي ميلگردهاي افقي تحمل برش مي باشد و مقاومت برشي ديوار نيز بر اساس آنها تعيين مي شود. با افزايش نيروي برشي ديوار، آرم

=مي يابد. منتها اجازه نداريم مقاومت برشي ديوار را (برشي مورد نياز نيز افزايش  0.83) را بيش از + ℎ كه  در نظر بگيريمh 
  مي باشد: d=0.8Lضخامت ديوار و 

   
 

مورد فوق توسط نرم افزار كنترل مي شود. در صورتي كه برش وارد بر ديوار بيش از مقدار فوق باشد، نرم افزار مقدار آرماتور برشي را  •
  صادر مي كند. OSنمايش نمي دهد و در عوض پيغام 

  
 :قائم ميلگرد حداقل

 

 
 
 

  :قائمميلگرد  حداكثر
درصد باشد و با توجه  4با توجه به بند زير (كه براي سازه با شكل پذيري متوسط و زياد هر دو الزامي مي باشد). درصد ميلگرد در ديوار نبايد بيش از 

  درصد كاهش مي يابد.  2به اينكه اين درصد در محل وصله نيز بايد رعايت شود، عمال اين مقدار به 

  
  

 وين مقررات ملي ساختمان توجه نماييد:به پرسش و پاسخ از دفتر تد
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  در رابطه با نياز يا عدم نياز به سنجاق در جان ديوار: ACIنظر متفاوت مبحث نهم و 

  
  

  
 

  براي نحوه قرار گيري آرماتورهاي ديوار: Moehleتوصيه پروفسور 
Moehle, 2014: 
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  ديوارها ترسيم 7-2
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  استفاده كرده ايم، بايد پس از ترسيم آنها را مش بندي كنيم: shellبا توجه به اينكه براي تعريف ديوارها از المان 

 
  

  كيه گاهها پس از مش بندي، گيردار شوند.همچنين بهتر است ت
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  ديوار  برچسب 7-2-1
  افزار قادر به تشخيص ابتدا و انتهاي ديوار نخواهد بود!پس از مش بندي، ديوار به اجزاي كوچكتري تقسيم مي شود. بنابراين نرم 

ل به هم متصبراي مثال در سازه زير در داخل ديوار بازشو (در ورودي) داريم و بنابراين عمال دو ديوار مجزا داريم كه توسط تير كوپله (تير همبند) 
  شده اند. بنابراين بايد برچسب ديوار ها متفاومت باشد.

  

  
Wall Pier Labeling 

- Wall pier forces are output at the top and bottom of wall pier elements. Also, wall pier design is 
only performed at stations located at the top and bottom of wall pier elements. 

 
- Because the wall piers are associated with story levels, wall pier labels can repeat at different 

levels, as shown in the figure. 
 

Wall Spandrel Labeling 
Wall spandrel forces are output at the left and right ends of wall spandrel elements. Also, wall spandrel 
design is only performed at stations located at the left and right ends of wall spandrel elements. 
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  را برچسب گذاري كنيم: shellبراي برچسب گذاري ديوارها يكبار بايد ستونهاي كناري را برچسب گذاري كنيم و بار ديگر المانهاي  •
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  پارامترهاي طراحي تنظيم 7-3

  
  

استفاده مي كند. در صورتي كه ميزان ميلگرد  Simplified C & Tدر طراحي ديوار به روش  PC-Maxو  PT-Maxايتبس از پارامترهاي  •
 فراتر رود، ايتبس ابعاد المان مرزي را در اين روش افزايش مي دهد. PC-Maxو  PT-Maxطراحي شده از حداكثر مقدار تعريف شده در 

 
 Sectionاستفاده مي كند. در صورتي كه مقطع تعريف شده در  Generalدر طراحي ديوار به روش  IP-Minو  IP-Maxايتبس از پارامترهاي  •

designer  به صورتdesign  بهpier  نسبت داده شده باشد (نه از نوعCheck در اين صورت اگر مقدار ميلگرد محاسبه شده توسط ايتبس (
 ر قابل قبول اعالم مي شود.از حداكثر تعريف شده در اين قسمت فراتر رود، ديوار غي
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  بارها تركيبتعريف  7-4
  
  

 وارد كرده باشيم تا تركيب بارها بر اساس آنها ساخته شوند: Prferencesرا در قسمت  Sdsو  Rhoقبل از ايجاد تركيب بار حتما بايد ضرايب  •
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  كنترل ترك خوردگي ديوار  7-5

  
  

  
  

→                  كاهش در  حول محور قوي  كاهش در مساحت ديوار كاهش در ممان اينرسي ديوار  
       

→                  كاهش در  حول محور قوي  كاهش در مساحت مقطع كوپله كاهش در ممان اينرسي تير كوپله  
 

 

, , →                  كاهش در  حول محور ضعيف  كاهش در سختي پيچشي  كاهش در ممان اينرسي حول محور ضعيف  
 

 
را كاهش داد و براي كاهش سختي ديوارها مي  f11توجه نماييد. براي كاهش سختي خمشي تيرهاي كوپله مي توان  CSIبه توضيحات زير از سايت 

  را كاهش داد: f22توان 
For shear wall (both piers and spandrels), the flexural and axial behavior is modified by either f11 or f22 
depending on the orientation of the local axis and the shear behavior is controlled by f12. In column and code 
terms f11 or f22 would correspond to modifications of EI or EA and f12 would correspond to modifications to 
GAshear. The code recommendations in Section 10.10 of ACI 318 code are related to slenderness effects where 
flexural deformations govern so they have recommended modifying EI (corresponding to f11 or f22 for shear walls). 
There is no recommendation about reducing the  GAshear. You should, however, note that some of our users 
use modifiers for f12 also, where they expect deterioration of shear stiffness and want to be realistic in their 
modeling. 

  

The above discussion applies assuming the local axes 1 and 2 of the shear wall area object are either vertical or 
horizontal. This is under user control. When drawing in ETABS the default is to have the 1 axis horizontal and 
the 2 axis vertical. This means that the flexural modifier for EI should be applied to f22 for wall piers and 
to f11 for spandrels. If you apply the modifier to both f11 and f22 it hardly affects the results. 
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  منظور مي شود: 0.7 ابتدا فرض مي شود كه ديوارها ترك نمي خورند و براي تمامي آنها ضريب ترك خوردگي

 
تاثير گذار  f22را نيز كاهش دهد، تاثيري در نتايج نخواهد داشت و در ديوارها تنها ضريب  f11، ضريب f22در صورتي كه كاربر عالوه بر  •

 است.
تاثيرگذار خواهد بود. بنابراين بهتر است در اين گونه سازه ها (سازه هاي  f11ضريب  f22در مواردي كه تير كوپله داريم، به جاي ضريب  •

 كاهش داده شوند. f22و  f11(هم قسمت هاي ديوار و هم قسمتهاي تير كوپله) هر دو ضريب  shellداراي تير كوپله) در كل المانهاي 
  
  
 

 خمشي آنها همراه با ديوار كاهش يابد.همچنين ستونهاي اطراف ديوارها جزئي از ديوار محسوب شده و بايد سختي  •
  وارد خواهد شد.  0.7بنابراين سختي خمشي ستونها (با فرض ترك نخوردن ديوارها) برابر 
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 ):شدهنمهار سختي اعضا در سازه هاي داراي ديوار برشي ( •
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 ):مهار شدهسختي اعضا در سازه هاي داراي ديوار برشي ( •

  
  

  آناليز سازه بايد ترك خوردگي ديوار بر اساس ميزان تنش هاي كششي ديوارها كنترل شود.پس از 
  ) محاسبه مي شود:9مقدار تنش كششي كه موجب ترك خوردن بتن مي شود، طبق رابطه زير (از مبحث 

  
 خواهد بود. 2fr = 3MPa = 30 kg/cmاستفاده شود، تنش ترك خوردگي برابر  C25براي مثال اگر از بتن 

  
ر كنترل ابراي اين منظور بايد تركيب بارهايي را احتمال مي رود، تحت اثر لنگر ناشي از آنها، ديوار ترك مي خورد انتخاب شده و تنشهاي كششي ديو

  شود. براي مثال مي توان تركيب بارهاي زير را كنترل نمود:
0.9D+EX 
0.9D+EY 

  تنشهاي موجود در ديوار را از طريق منوي زير نمايش مي دهيم:قرار داده و  N/mmواحد سيستم را بر روي 
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 :كاهش يابد 0.35Iمي باشد، بايد به  3MPaسختي خمشي ديوارهايي كه تنش آنها فراتر از 

  
 كاهش يابند: 0.35Iطبقه بايد به (كه در حقيقت ستون نيستند بلكه المان مرزي ديوار هستند) همچنين ستونهاي اطراف ديوارهاي مربوط به آن 
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  انتخاب روش طراحي 7-6
  

لف توسط نرم افزار معرفي شده است. براي انتخاب روش ابتدا بايد ديوارها را انتخاب كرده و سپس يكي از براي طراحي ديوار برشي سه روش مخت
  را به آنها اختصاص دهيد: General Reinforcingو يا  Simplified C & T Section  ،Uniform Reinforcingسه نوع مقطع  

 

  Simplified C and T Sectionاستفاده از روش  7-6-1
 

 Mو  Pدر باالي ديوار و  Mو  Pدر اين روش ابتدا مقدار لنگر و نيروي محوري برآيند در ابتدا و انتهاي ديوار محاسبه مي شود (
بر اساس نيروي محوري المانهاي مرزي، مقدار  ر مقدار نيروي محوري در المانهاي مرزي مشخص مي شود.سپس بر اساس رابطه زي در پايين ديوار).

  آرماتور طولي الزم براي آنها محاسبه مي شود.

  
  
  

ه در اين روش امكان تعريف دقيق موقعيت ميلگردها در مقطع ديوار وجود ندارد و تنها مساحت كلي ميلگردها در المانهاي مرزي محاسب •
 مي شود. بنابراين يك روش تقريبي مي باشد.

نمي شود و از وجود آن صرف نظر مي شود. بنابراين توصيه مي شود در صورت استفاده در اين روش خمش حول محور ضعيف ديوار منظور  •
 استفاده شود تا خمش حول محور ضعيف را جذب نكنند. membraneاز اين روش از، در ترسيم ديوارها از المانهاي از نوع 
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  Uniform Reinforcing Pier Sectionاستفاده از روش  7-6-2
در اين روش با توجه به مستطيلي فرض كردن  .)ار ثابت فرض مي شود (امكان تعريض مقطع در دو انتهاي ديوار وجود ندارددر اين روش عرض ديو

  طراحي مي كند. در اين حالت نمودارهاي اندركنشي براي ديوارها ترسيم مي شود.  P-Mx-Myروهاي مقطع، آنرا همانند يك ستون تحت ني
  استفاده نمود. shellدر اين روش اثر لنگر حول محور ضعيف منظور ميشود و بنابراين مي توان براي تعريف ديوارها از المانهاي 

  
  
  

  General Reinforcing Pier Sectionاستفاده از روش  7-6-3
مدل مي شود و نرم افزار بر اساس آرايش آرماتورها در مقطع ديوار، آنرا   Section designerدر اين روش مقطع ديوار به صورت دقيق در قسمت 

 كنترل مي كند.
  براي انجام طراحي بايد المانهاي ديوار را انتخاب كرده و سپس از طريق منوي زير يكي از اين سه گزينه را انتخاب نماييم:
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  General Reinforcing Pier Sectionبه روش  طراحي 7-6-4
  يت دقيق آرماتورها رسم شود:عبايد مقطع ديوار همراه با موقپس از برچسب گذاري 
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انتخاب كرده و مقطع تعريف  General Reinforcing Pier Sectionپس از تعريف مقاطع المانهاي ديوار را انتخاب كرده و از منوي زير نوع طراحي را 
  شده را به ديوار مورد نظر نسبت مي دهيم:
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  براي نمايش نسبت تنش در ديوار از منوي زير استفاده مي كنيم:

  

  

  
اينكه از دو مي باشد. با توجه به  m2mm 992.35/برابر  svA/اعداد فوق آرماتورهاي برشي ديوار را نشان مي دهد. براي مثال در پايين ديوار مقدار 

.باشد، مساحت ميلگرد الزم افقي برابر  cm 20و با فرض اينكه فواصل آرماتورهاي برشي (افقي)  اليه آرماتور استفاده خواهد شد × 0.2 =   استفاده كرد. Φ12@20مي توان براي تامين مقدار فوق در هر اليه از  مي باشد.  99.2235
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  المان هاي مرزي  7-7
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  )%50و  %25(قانون سيستم دوگانه ضوابط 7-8

  
  

FEMA- P751: 
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  درصد: 25مراحل كنترل ضابطه 
 تهيه كنيد 25percent.edbبا نام  save asاز فايل اصلي يك  -1
 ) f11=f22=f12=m11=m22=m12=0.001سختي ديوارها را كاهش دهيد ( در فايل جديد -2
مقدار اوليه كاهش دهيد. اگر سازه اصلي بر اساس تحليل ديناميكي طراحي شده است، در فايل  %25ضرايب نيروي زلزله را به  -3

با   زلزله استاتيكي همپايه نماييد.  0.25و يا  0.25×0.9و يا  0.25×0.85درصد مي توانيد زلزله ديناميكي را بسته به مورد با  25
درصد انجام شود. البته براي راحتي كنترل، مي توان در  25فايل  توجه به تغيير مشخصات سازه، همپايه سازي بايد مجدد در

درصد كنترل كفايت سازه را به جاي زلزله ديناميكي با زلزله استاتيكي انجام داد كه البته در اين صورت كاهش نيروي  25فايل 
 درصدي مربوط به زلزله ديناميكي) انجام نخواهد شد. 15يا  10زلزله (تخفيف 

درصد حذف شوند. منتها طبق توصيه فوق از  25اف ديوار برشي اصوال جزئي از ديوار محسوب شده و بايد در فايل ستونهاي اطر -4
FEMA-P751  با حذف ستونهاي اطراف ديوار رفتار سازه غير واقعي خواهد بود و براي اينكه يك پيش بيني صحيح از رفتار سازه

 اطراف ديوار را حذف نكنيم. درصد داشته باشيم بهتر است ستونهاي  25در مدل 
 اگر در داخل ديوار برشي تيري قرار گرفته است، بهتر است ان تير نيز دوسرمفصل شود. -5
درصد ممكن است پس از حذف ديوار (به خصوص ديوارهاي با طول زياد) آرماتور خمشي تير داخل ديوار مقدار قابل  25در فايل  -6

نكنيد. گرچه ديوار برشي در تحمل بار جانبي مشاركت ندارد ولي قادر است بار ثقلي توجهي بدست آيد. به اين ميلگردها توجه 
 خود را به پي منتقل كند و عمال تير مدفون در آن الزم نيست براي تحمل لنگر ناشي از وزن ديوار طراحي شود.

 شد.تحت زلزله هاي كاهش يافته بايد پاسخگوي بارهاي وارده بادرصد، در كل طبقات،  25سازه  -7
 

 ."باشند تراز پايهدرصد نيروهاي جانبي در  25قابهاي خمشي بايد مستقال قادر به تحمل حداقل "عنوان شده كه  2800در متن استاندارد  •
  از اين بند ممكن است برداشت دوگانه انجام شود:

  درصد را داشته باشند  25قاب خمشي تمامي طبقات بايد توانايي تحمل   -1
 درصد داشته باشد.  25ي (در تراز پايه) الزم است توانايي تحمل تنها طبقه اول لرزه ا -2

 به نظر مورد اول منطقي مي باشد و به همين جهت در گامهاي فوق كل سازه منظور شده است.
 

 درصد زلزله را تحمل كند دو راهكار خواهيم داشت: 25اگر قاب خمشي موجود در سيستم ضعيف باشد و نتواند  •
 مشي را افزايش دهيم تا بتواند ضابطه فوق را ارضا كندمقاومت اجزاي قاب خ -1
ي ساده فرض كنيم. در اين صورت بايد دو فايل مجزا بسازيم. در فايل اول تمامي تيرها را دو سرمفصل سيستم را قاب ساختمان -2

يرها نيز (كه ت ايل دومف. در دهيد امجان مهاربندكنترل كفايت ديوار برشي يا  وكرده و نيز پاي ستونها را مفصلي ثابت كرده 
مربوط  Rمفصلي نيستند) بايد كنترل كفايت تيرها و ستونها و نيز كنترل دريفت سازه انجام پذيرد (در هر دو سازه زلزله بايد با 

 .به قاب ساختماني محاسبه شده باشد)
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  درصد: 50مراحل كنترل ضابطه 
 تهيه كنيد 50percent.edbبا نام  save asاز فايل اصلي يك  -1
 تمامي تيرها را انتخاب كرده و دوسرمفصل نماييد. -2
 تكيه گاه تمامي ستونها را در تراز پايه از حالت گيردار به حالت مفصلي ثابت تبديل نماييد. -3
 مقدار اوليه كاهش دهيد.  %50ضرايب نيروي زلزله را به  -4
 درصد بررسي نماييد. 50كفايت ديوارهاي برشي را تحت زلزله  -5

  
  

 درصد زلزله را تحمل كند دو راهكار خواهيم داشت: 50ديوار برشي موجود در سيستم ضعيف باشد و نتواند اگر  •
 مقاومت ديوارهاي برشي را افزايش دهيم تا بتواند ضابطه فوق را ارضا كند -1
كاهش  Rافته (با ضريب رفتار سيستم را بر مبناي قاب خمشي تعيين كرده و هم ديوار و هم قاب را بر اساس زلزله افزايش ي -2

 يافته) طراحي كنيم.
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 شود يا جداگانه؟ pierشكل اطراف راه پله به صورت يكپارچه  Lشكل يا   Uسوال: آيا ديواهاي 
  
  
 

  كرد: pierشكل، اضالع ديوار را جداگانه  Uمعتقدند كه بهتر است در ديوارهاي  ACIبرخي از مهندسين به استناد بندهاي زير از مبحث نهم و 

  
  
  

  جالل پور:محمد به نقل از جناب دكتر  ACIپرسش و پاسخ از 
In section 18.10.5.2, where the code talks about L, C or T shape wall sections, does it mean that the design engineer needs to calculate 
the total axial and bending moment forces on the composite (C, L ot T  shape) section and design the wall section as a whole or still 
we need to design each segment separately for the axial and moment forces acting only on that portion? C, L, or T shaped walls 
should be analyzed considering the entire section acting as a unit.  Analysis should not be performed separately for each planar 
element of the wall.  When performing analysis, the effective flange width should be specified according to 18.10.5.2.  If a finite 
element analysis of the wall under applied earthquake and gravity loads is performed, then many designers consider the finite element 
analysis “a more detailed analysis”, so that the flange width requirement of 18.10.5.2 does not apply.  In that case, many designers 
include the entire extent of all planar wall elements in the finite element model. 

  
  

 detailed analysisبا توجه به مش بندي المانهاي ديوار برشي در ايتبس، مي توان ادعا كرد كه تحليل دقيق انجام شده است (با توجه به پاسخ فوق، 

is performed و بنابراين مي توان كل ديوار برشي را به صورت يك (pier  كرد.واحد تعريف  
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  توزيع ديوار برشي در ارتفاع 7-9
 

Moehle, 2014: 
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  ديوار و قاب اندركنش 7-10
  

ه ب در طبقات فوقاني ديوار برشي نه تنها در تحمل زلزله كمكي نمي كند، بلكه (به علت شيبي كه از پايين سازه پيدا كرده است) يك كشش مضاعف
  قاب خمشي وارد مي كند.
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  ديوار برشي در داخل المان مرزيمهار ميلگردهاي افقي  7-11
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  )Coupling beamتير همبند ( 7-12
  
  
  

 
  اثرات نيروي محوري، خمش حول محور ضعيف، پيچش و يا برش در راستاي ضعيف را كنترل نمي كند: ETABSنرم افزار 
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  در رابطه با آرماتورهاي قطري تير همبند: ACIضوابط 
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  طراحي فونداسيون 8

  ETABSعكس العملهاي تكيه گاهي از  انتقال 8-1

 
Export Floor Loads Only : 

 نيروي انتهاي ستونها منتقل نمي شود. بنابراين نيروي زلزله نيز منتقل نمي شوند. •
 به صورت اتوماتيك ايجاد مي شود و نيازي به تعريف دستي آنها نيست. stiffاز نوع  slabدر انتهاي ستونها المانهاي  •
 ستونها (تنها ستونهاي زير دال) مدل مي شوند و بنابراين سختي ستونها در تغيير شكلها منظور مي شود.خود  •
مدل مي  beamمدل مي شوند و ديوارهاي فوقاني نيز (بر خالف ستونها) به صورت تير عميق از نوع  wallديوارهاي زيرين به صورت  •

 شوند.
تحمل نيروي زلزله به عهده تيرها خواهد بود و دالها لرزه گير نيستند و بنابراين براي دالهاي (با  در صورتي كه مابين ستونها تير داشته باشيم،

  تير مابين ستونها) توصيه مي شود از اين گزينه استفاده شود.

 
Export Floor Loads and loads from above : 

 وارد مي شوند. Aboveفوقاني به صورت نيروهاي گرهي و با پسوند  مشابه گزينه باال مي باشد با اين تفاوت كه نيروي انتهاي ستونهاي •
  براي طراحي فونداسيون توصيه مي شود از اين گزينه استفاده شود.
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Export Floor Loads plus column and wall distorsions : 
محاسبه شده است  ETABSدر انتهاي ستونها عالوه بر نيروهاي وارد از طبقات باال، تغيير مكان و جابجايي ناشي از انواع بارها كه توسط  •

 نيز منتقل مي شوند.
منظور ستونها در مدل ترسيم نمي شوند. علت: با توجه به اعمال تغيير مكانها در گرهها نيازي به مدل كردن ستونها و ديوارها جهت  •

 كردن سختي آنها در محاسبه تغيير شكلها نيست.
 به صورت اتوماتيك ايجاد نمي شود و بايد به صورت دستي آنها را تعريف كرد. stiffاز نوع  slabدر انتهاي ستونها المانهاي  •

ه بررسي كنيم، مي توان از اين گزينه استفاددر دالهايي كه مابين ستونها تير نداريم و از طرفي مايل هستيم تاثير نيروهاي لرزه اي را بر دالها 
  كرد.

  
  بايد فايل ايجاد شده از طريق منوي زير فراخواني شود: SAFEكردن عكس العملهاي تكيه گاهي، در نرم افزار  exportپس از 

  
  اوليه تنظيمات 8-1-1

  براي تغيير واحد هاي محاسباتي به طريق زير عمل مي شود:
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  توان خطوط مشبك صفحه را به طريق زير حذف كرده و نقاط را از حالت پنهان خارج نمود:براي نمايش بهتر مي 

  
  
  
  
  
  
  

  رنگ زمينه را نيز به طريق زير به رنگ مشكي تغيير داد:
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  مصالح تعريف 8-1-2
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  تعريف مقاطع پي و ستون 8-1-3

  
 

ستون، تغيير شكلهاي خمشي و برشي پي به حداقل مي رسد. در حقيقت ضخامت در نقاطي از پي كه روي آن ستون قرار گرفته به جهت سختي زياد 
عريف ت پي در محل ستون افزايش مي يابد. براي محاسبه دقيق تغيير شكلها، بهتر است ستونها بر روي پي مدل شوند و بنابراين مقطع ستونها را نيز

  مي كنيم:

                                  
تعريف مي كردند و در  SLABنداشتيم و طراحان براي مدلسازي اثر سختي ستون آنرا از نوع  Stiffدال  SAFEبلي در ويرايشهاي ق •

  ) وارد مي كردند.mm 3000عوض ضخامت را برابر ارتفاع ستون (مثال 
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  تعريف مدول عكس العمل بستر خاك 8-1-4
بين مدول عكس العمل بستر و تنش مجاز (بر اساس معيار نشست)  (در صورت فقدان نتايج مكانيك خاك) تقريبي به صورت نواريبراي پي هاي 

k  رابطه = 1.2 × q  2براي مثال اگر تنش مجاز خاك برابر  .برقرار استq=1.1 kg/cm :باشد، مقدار ضريب بستر  برابر خواهد بود با  k = 1.2 × 1.1 = 1.32 kgcm  
 

بين مدول عكس العمل بستر و تنش مجاز (بر اساس معيار نشست) (در صورت فقدان نتايج مكانيك خاك)  تقريبي به صورت گستردهبراي پي هاي 
k  رابطه = 0.6 × q  2براي مثال اگر تنش مجاز خاك برابر  .برقرار استq=1.1 kg/cm :باشد، مقدار ضريب بستر  برابر خواهد بود با  k = 0.6 × 1.1 = 0.66 kgcm  
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  ترسيم پي گسترده 8-1-5

  
  

  از ترسيم پي گسترده مي توان آنرا انتخاب كرده و سپس با استفاده از ابزار زير سطح انرا افزايش داد:پس 
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  پس از ترسيم پي، براي منظور كردن اثر سختي ستونها، درمحل قرار گيري ستونها بايد مطابق شكل زير ستون ترسيم شود:
 

 
  
  

  ترسيم پي نواري 8-1-6
 هاي نواري مي توان براي رسم پي هاي نواري به شرح زير عمل كرد در پي

  باشد: 1.1mضي برابر با عرض پي تعريف نماييد. فرض كنيد عرض پي نواري برابر يك تير به عر
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  سپس بين ستونها تير رسم كرده و تما مي آنها را انتخاب نماييد:
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شوند و تاثيري در نتايج ندارد (مي توانيد انها را  ميتبديل مي شود و عمال بي اثر  NONEمقطع تيرها به پس از تبديل تيرها به المانهاي سطحي، 
  كنيد. deleteتيرهاي رسم شده را انتخاب و  يدمي تواننگه داريد). اگر نياز مجدد به اين تيرها نداريد 

  
 
  
 
 
 

  اصالح نماييد: Reshapeه را با استفاده از ابزار المانهاي سطحي رسم شد

 
  

  محاسبات مربوط به برش پانچ را تغيير خواهد داد. openingاستفاده نشود. استفاده از   openingبهتر است از  نواري براي رسم پي •
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  پس از ترسيم پي، تمامي سطوح رسم شده  را انتخاب كرده و مقطع آنها مشخص كنيد:

  
  

ستونها (جهت در نظر گرفتن سختي آنها در محاسبه نيروها و تغييرشكلها) با استفاده از ابزار زير بر روي نقاط اتصال ستونها كليك براي ترسيم 
  نماييد:

  
  

  اختصاص سختي بستر خاك 8-1-7
  نها نسبت دهيد:آ كفهاي ترسيم شده را انتخاب كرده و مطابق شكل زير سختي خاك را به
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  پياعمال بارهاي سطحي در  8-1-8
وارد بر آن منظور شود. بنابراين پس از  زندهكف سازي و نيز بار  مردهارسال مي شوند) بايد بارهاي  ETABSبر روي كف پي (عالوه بر بارهايي كه از 

  ترسيم كفها بايد آنها را انتخاب كرده و مطابق شكل زير بار مرده و زنده اعمال نماييد:
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  رهاي طراحيانو 8-2

  در پي گسترده نوار طراحي 8-2-1
  مي توانيد به صورت اتوماتيك نوارهاي طراحي را ترسيم كند.  SAFEدر پي هاي گسترده  •
وار نماييد، به طوريكه هرجا نياز به ن ابراين ابتدا بايد آكس ها را تنظيممي باشند. بن ر طراحي در حالت اتوماتيك آكس هامعيار ترسيم نوا •

 طراحي است، آكس تعريف نماييد و هر جا نياز نيست آكس ها را حذف نماييد:
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  پس از تنظيم آكس ها، مطابق شكل زير نوارهاي طراحي به صورت اتوماتيك ايجاد مي شوند:
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شود. كل اجزاي ترسيم شده را انتخاب نماييد و مطابق شكل زير عرض نوارها را تنظيم  مينها تنظتوماتيك نوارهاي طراحي بايد عرض آپس از ايجاد ا
  كنيد:

  
  

  مشاهده عرض نوارهاي طراحي:
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  نوار طراحي در پي نواري 8-2-2
 

  م شود:ابزار زير ترسيدر پي نواري امكان ترسيم پي نواري به صورت اتوماتيك (به خصوص زماني كه پي مورب داريم) وجود ندارد و بايد با استفاده از 

 

  



 slhttps://telegram.me/hoseinzadeha         www.hoseinzadeh.net      بالمانع است "با ذكر منبع"انتشار مطالب اين جزوه        7/5139

374 

  تحليل و طراحي پارامترهايتنظيم  8-3

  
  
  

  
  

 Xفعال شود. در غير اين صورت با توجه به اينكه پي در راستاي  2D Plate – UZ, RX, RY Onlyدر شكل فوق در طراحي پي بايد گزينه  •
  مهار جانبي ندارد، ناپايدار خواهد شد. Yو 
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 متوسطي با فرض شرايط محيطاگر پي گسترده باشد، عالوه بر منوي فوق، پوشش ميلگردها را از طريق شكل زير نيز مي توان تعيين نمود. براي مثال 
 8cmرابر و پوشش بتن تا مركز اليه دوم ب 6cmپوشش بتن تا مركز آرماتور اليه اول برابر  φ20و با فرض از استفاده از ميلگرد سانتيمتر)  5(پوشش 

باشد، پوشش تا مركز ميلگردهاي   φ10و يا مثال اگر پي نواري باشد و آرماتورهاي عرضي آن  وارد كرد 8cmمي توان  در جهت اطمينانخواهد بود كه 
  .خواهد بود cm 7طولي 
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  سازه  و كنترل نتايج تحليل 8-3-1
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  تركيب بارها  8-4
  

حذف نمود. براي مثال در طراحي پي بارهاي مربوط به  SAFE) را مي توان در نرم افزار ETABSبرخي از بارهاي تعريف و توليد شده (در  •
  تعريف مي شوند) را مي توان  حذف كرد. LRFD( كه در سازه فلزي به روش  Notional)، بارهاي WALLجرم لرزه اي ديوارها (

  
  
  

  دو نوع تركيب بار خواهيم داشت:
 پي (خمش، برش پانچ، ...)تركيب بارهاي كنترل حد نهايي مقطع  -1
 تركيب بارهاي كنترل تنش خاك زير پي -2

  
  
  

  تركيب بارهاي حد نهايي كنترل مقطع پي 8-5
 هست؟ SAFEآيا نيازي به تعريف تركيب بارهاي طراحي جديد در  •

(نيازي به ارسال شده اند استفاده نماييد  SAFEبه صورت پيشفرض به  ETABS) كه از UDCONمي توانيد از همان تركيب بارهاي (
  تعريف مجدد انها نيست). تنها بايد توجه كرد كه منظور كردن زلزله قائم به سمت باال در پي الزم نيست:

  
بايد تركيب بارهاي استفاده شده است،  0.69D+E-EVاز تركيب  0.9D+E-EVمي باشد و به جاي تركيب بار  A=0.35در مواردي كه 

 تبديل مي شود.  0.9D+Eبه تركيب بار  0.69D+E-Evارسال شده از ايتبس اصالح شوند براي مثال تركيب بار 

 
 

 در تركيب بارهاي پي نيز الزامي مي باشد؟ 30-100آيا منظور كردن قاعده  •
 FEMA-P751از  13-5ز سازه محسوب مي شود. (به صفحه بله در متن آيين نامه اي استثنايي در اين رابطه وجود ندارد و پي نيز جزئي ا

  استفاده شده است). 30-100مراجعه نماييد كه در آن براي كنترل پي از تركيب بارهاي 
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 آيا اعمال ضريب نامعيني در تركيب بارهاي پي نيز الزم است؟ •

 تشديد شود. 1.2د نيروي زلزله با ضريب بدست آيد، در طراحي پي نيز باي 1.2بله، در صورتيكه ضريب نامعيني سازه برابر 
 
 
 
 ايجاد نماييد: SAFEدر صورتي كه به هر دليلي بخواهيد تركيب بارها را مجدد در  •

  
 در صورت وجود و اعمال زلزله قائم) Rho، اعمال ضريب 30-100پس از ايجاد تركيب بارها، بايد تغييرات الزم انجام شود (اعمال 
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  تركيب بارهاي كنترل تنش خاك تعريف 8-6
  استفاده شود: تنش مجازبراي كنترل تنش زير خاك بايد از تركيب بارهاي 

  :7مبحث 

  
  

  :6مبحث 

  
  مطابق شكل فوق بايد تركيب بارهاي زير تعريف شوند:

 ) بايد جايگزين شود.30-100 زلزله متعامدبايد تمامي بارهاي لرزه اي (شامل بارهاي لرزه اي مربوط به  Eدر بارهاي زير به جاي  •
 .(در صورت وجود) بايد اضافه شوددر تركيب بارهاي زير اثرات بار باد، حرارت و فشار خاك  •
  مي باشد: A<0.35تركيب بارهاي كنترل خاك براي شهرهايي كه  •

• SOIL1:   D + Live+LRED+LRED0.5+Lpartition 
• SOIL2:   D + Lroof 
• SOIL3:   D + Snow 
• SOIL4:   D + 0.75(Live + LRED + LRED0.5 + Lpartition + Lroof) 
• SOIL5:   D + 0.75(Live + LRED + LRED0.5 + Lpartition + Snow) 
• SOIL6:   D ± 0.7ρE +0.7Ev 
• SOIL7:   D + 0.75(Live+LRED+LRED0.5+Lpartition) ± 0.525ρE +0.525Ev+ 0.75Snow 
• SOIL8:   0.6D + 0.7ρE  

  مي باشد: A=0.35خاك براي شهرهايي كه تركيب بارهاي كنترل  •
• SOIL1:   D + Live+LRED+LRED0.5+Lpartition 
• SOIL2:   D + Lroof 
• SOIL3:   D + Snow 
• SOIL4:   D + 0.75(Live + LRED + LRED0.5 + Lpartition + Lroof) 
• SOIL5:   D + 0.75(Live + LRED + LRED0.5 + Lpartition + Snow) 
• SOIL6:   (1+0.147×I)D ± 0.7ρE +0.7Ev 
• SOIL7:   (1+0.11025×I)D + 0.75(Live+LRED+LRED0.5+Lpartition) ± 0.525ρE +0.525Ev+ 0.75Snow 
• SOIL8:   0.6D + 0.7ρE 

0.6)0.525  به صورت زير بدست آمده است: I×0.147و  I×0.11025ضريب اهميت سازه مي باشد و ضريب  Iدر روابط فوق،  ) = 0.11025                          0.7(0.6 ) = 0.147  
 
 

  در سوله ها و سازه هاي سبك كه در آنها بار باد حاكم است، بايد به جاي تركيب بارهاي لرزه اي از تركيب بارهاي باد استفاده شود.  •
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استفاده كرده باشيد، تركيب بارهاي خاك به صورت پيش فرض در ايتبس تعريف شده اند و به   ETABSفايلهاي آماده در صورتي كه از  •
SAFE .منتقل مي شوند و نيازي به تعريف دستي آنها نمي باشد 
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  در صورتي كه گزارش مكانيك خاك كامل باشد، سه نوع تنش مجاز خواهيم داشت:
 بر اساس معيار نشست  -1
 3بر اساس معيار گسيختگي و با ضريب اطمينان   -2
 2بر اساس معيار گسيختگي و با ضريب اطمينان   -3

استفاده مي شود. مورد سوم به  3عمدتا از ضريب اطمينان ا موارد اول و دوم گزارش مي شود و در اكثر موارد در گزارشهاي مكانيك خاك تنه
  استناد بند زير قابل تعريف است:

  
  به صورت زير بايد انجام شود: پيزير خاك با توجه به بند زير و نيز تعاريف فوق، كنترل تنش 

  ( − متوسط( < )معيار نشست − حداكثر( < معيار گسيتختگي ) با ضريب اطمنيان  − حداكثر( < معيار گسيتختگي  با ضريب اطمنيان 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  



 slhttps://telegram.me/hoseinzadeha         www.hoseinzadeh.net      بالمانع است "با ذكر منبع"انتشار مطالب اين جزوه        7/5139

382 

  راهكار ساده (و البته غيرقانوني!!)
  

در آيين نامه هاي جديد، برخي از همكاران از همان تركيب  پيزير خاك حجم باالي تركيب بارها و نيز طوالني شدن مراحل كنترل تنش با توجه 
  بارهاي قديمي با اندكي تغيير استفاده مي كنند:

0.75+ (بر اساس مبحث ششم قديمي): پيزير  خاك بارهاي قديمي كنترل تنشتركيب  • + 0.75 + 0.75(0.7 )0.75 + 0.75 − 0.75(0.7 )0.75 + 0.75 + 0.75(0.7 )0.75 + 0.75 − 0.75(0.7 )
 

 3جهت تبديل آن به زلزله تراز ويرايش  0.7محاسبه شده است  و ضريب  4بر اساس ويرايش  Eدر تركيب بارهاي فوق فرض بر اين است كه 
  مي باشد.

 صرف نظر شده است. rho، اثر زلزله قائم و نيز اثر 30-100در تركيب بارها فوق براي سادگي از اثر خروج از مركزيت تصادفي، اثر  -1
 ديد كوچكتر باشد.حاصل از تركيب بارهاي فوق بايد از مينيمم تنش هاي مجاز كه در صفحه قبل عنوان گر "حداكثر"تنش  -2

  
و .... در خالف جهت اطمينان باشد. در پاسخ بايد گفت  30-100توضيح: شايد به نظر برسد، در روش باال (روش قديمي) صرف نظر كردن از اثرات 

  ست.) در روابط فوق حذف شده ا3به جاي  2برابري تنش مجاز گسيختگي (استفاده از ضريب اطمينان  1.5كه در عوض اجازه افزايش 
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  پيزير  خاك تنش كنترل 8-6-1
براي مثال تنش مجاز گسيختگي خاك  بايد كمتر از تنش مجاز خاك باشد. اگر 6-8تحت اثر تركيب بارهاي تعريف شده در بند  پيزير خاك تنش 

 :را وارد كرده و تنش خاك را بررسي نماييد 2.7مقدار  Minimumمطابق شكل زير در قسمت باشد  2kg/cm 2.7برابر   2بر اساس ضريب اطمينان 
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  برش پانچ بررسي 8-6-2

  

  
  

  موقعيت پانچ را صحيح تشخيص نمي دهد. در اين صورت مطباق شكل زير مي توان موقعيت ستون را تعيين نمود: SAFEدر برخي موارد 
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  ميلگردهاي خمشي الزم براي پي بررسي 8-6-3
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  آرماتور خمش حداقل در پي ها 8-7
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ACI-318-2014: 

 
 

Moehle (2014): 

 
 

=،  80cmمثال: پي گسترده به ضخامت  • 20     = به عنوان ميلگرد طولي، حداكثر  φ20، و با فرض استفاده از   400
×314 فاصله مجاز ميلگردهاي طولي در پي چقدر است؟ 800 < 0.16√0.65 × 200.85 × 400             < 231  

بيفتد، هم در وجه فوقاني و هم در وجه تحتاني مي توان  با توجه به اينكه به علت رفت و برگشتي بودن زلزله هر دو وجه پي ممكن است به كشش 
  استفاده شود. φ20@200از 
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  جزئيات خم ميلگردهاي ستون داخل پي 8-8
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  تركيب بارهاي خطي به تركيب بارهاي غيرخطي تبديل 8-9
در پي وجود  upliftدر مواردي كه احتمال به خصوص پس از ايجاد تركيب بارهاي طراحي، بايد آنها را به تركيب بارهاي غيرخطي تبديل نماييد. 

  دارد اين كار الزامي مي باشد. از طريق منوي زير تمامي تركيب بارها را انتخاب نماييد:

   
  يق زير مشاهده نماييد:بارهاي غير خطي ايجاد شده را مي توانيد به طر
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  طراحي دستي اتصال گيردار با ورق روسري و زيرسري 9
  

  اتصال همراه با يك مثال تشريح خواهد شد. طراحيمراحل 
  فرضيات:

 قاب خمشي با شكل پذيري متوسط مي باشد. •
 مي باشد. kN/m 26و وزن زنده آن برابر   kN/m 25.7وزن مرده كف برابر •
400ستون هاي سازه به صورت باكس به ابعاد  • × 400 × 20 mm .مي باشند 
 نشان داده شده است. هدف طراحي اتصال اين تيرورق مي باشد. PG1ابعاد تيرورق  •
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  ) (پالستيك محتمل تير لنگرمحاسبه  9-1-1
  

  
  
 :به صورت زير محاسبه مي شود  Mprمقدار  2-8-3-10مطابق بند    

)1( = = = 1.2 × 1.15   . 
 
 
  

= 1.2 × 1.15 10 = 1.38 × × − × (240)10 = 1198.9  .  
  
  

 
 

=برابر   2-8-3-10با توجه به بند  مقدار  × , 1.2 =   مي باشد: 1.2
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   محتمل در محل مفصلمحاسبه برش  9-1-2
  از بر ستون) را محاسبه مي كنيم: Shبرش كل موجود در محل تشكيل مفصل (به فاصله 

  
)2(         = × + = × + ( ) 

 
 
  

Mpr  محاسبه شده است. 1در گام  
Lhفاصله بين دو مفصل بر حسب متر : 

 1.2D+L+0.2S+E: وزن ضريب دار واحد سطح سقف مي باشد كه بر اساس تركيب بار لرزه اي بايد انتخاب شود با توجه به اينكه تركيب بار لرزه اي 
=مي باشد، مقدار  αD + βL  2برابرkN/m )1.2Dead+Live+0.2Snow .بايد اختيار شود (  

براي بار زنده به مبحث ششم  0.5ستفاده كرد (جهت مشاهده شرايط استفاده از ضريب ا 0.5Liveمي توان از  Liveتحت شرايط خاصي به جاي 
  مراجعه نماييد).

Wبر حسب متر. : عرض بارگير تير  
 
 

 :برابر طول ورق زيرسري يا روسري (هركدام بزرگتر) مي باشد Shمقدار  5-13-3-10 نكته: طبق بند
 

  
  

 رابر عمق مقطعبراي شروع طراحي به عنوان يك تقريب اوليه مي توان آنرا بدر شروع طراحي هنوز طول ورقهاي روسري و زيرسري مشخص نيست و 
 تيرورق درنظر گرفت.

  
  

الستيك به باشد. در اين صورت محل مفصل پ 550mm) فرض مي كنيم كه طول ورقهاي روسري و زيرسري برابر d=540mmبا توجه به عمق تير (
  از بر ستون خواهد بود. اگر پس از انجام محاسبات اعداد ديگري براي طول ورقها بدست آمد، بايد محاسبات را مجددا تكرار نماييد. 550mmفاصله 

=برابر است با  در تيرفاصله بين دو مفصل است،  40x40با توجه به اينكه ابعاد ستونها   10 − 0.40 − 2 × 0.55 = 8.5.  
 

=ده ثقلي ضريب دار سقف برابر است با:   بار گستر (5.7 × 1.2 + 6 × 1) = 12.84  
در شكل) ناشي از بارهاي ثقلي خواهيم داشت كه مقدار آن با توجه به اينكه سطح بارگير تير  Puبا توجه به وجود تير فرعي، يك نيروي متمركز (

=است،برابر خواهد بود با:  250mفرعي برابر × . = 321  
  

  = × + = × .. + . × . × . = 569.3  

   
 برابر است با:  kN) بر حسب UVمقدار  برش طراحي در بر ستون (

  = + q W = 569.3 + 12.84 × 2.5 × 0.55 = 586.69  
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) طراحي در بر ستونمحاسبه برش  9-1-3 )  

  
 برابر است با: 2-2-1-8-3-10مطابق  بند  kN) بر حسب Vمقدار  برش طراحي در بر ستون ( 

  
)3(             = + 

 
 

= برابر است با:  kN) بر حسب UVمقدار  برش طراحي در بر ستون ( + q W = 569.3 + 12.84 × 2.5 × 0.55 = 586.69  
 
 
 
  

)ستونمحاسبه لنگر طراحي در بر  9-1-4 )  
 

  بدست مي آيد: kN.mدر بر ستون بر حسب   مقدار  2-3-1-8-3-10مطابق بند 
 

)4(             = + +  
  

 ) بايد ورقهاي روسري و زير سري را بر اساس اين نيروها طراحي مي كنيم.4و  3در بر ستون (گامهاي و  پس از محاسبه  
 
 

    = + + = 1198.9 + 586.69 × 0.55 + . × . × . = 1475.5 .  
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  ورق زير سري ضخامت 9-1-5
  ن مي شودي)تعي) بر اساس عرض بال تير (عرض ورق زير سري (

  به طوريكه فضاي كافي براي جوش داشته باشيم:
 

)5(       = + 50   
 

  فضاي جوش خواهيم داشت.  mm 25در اين صورت در هر طرف ورق 
  )  براساس نيروي كششي ناشي از(  ضخامت ورق زير سري

  كه در گامهاي قبل محاسبه شد، بدست مي آيد:لنگر 
  

)6(             = ×× × ×  
 

در نظر مي  1.0برابر  زير  بندطبق  ضريب كاهش مقاومت است كه ϕو  ي مي باشدفاصله مركز تا مركز ورقهاي روسري و زيرسرعمق  dكه در آن 
 گيريم:

 

 
 
 = + 50 = 350  

باشد تا ورق زيرسري بتواند به آن  350mmبعد ستون بايد حداقل  درنظر گرفته شد، 350mmبا توجه به اينكه بعد ورق زيرسري برابر  •
  متصل شود.

 = × 10× × × = 1475.5 × 101 × (540 + 40 ) × 350 × 240 = 30.3 mm → Use  = 35  
 

در رابطه فوق با اين فرض در نظر گرفته شده است كه ضخامت ورق روسري و زيرسري حدود دو برابر ضخامت بال تير حاصل  40mmعدد  •
 با مقدار جديد بايد تكرار شود: بدست آمد، محاسبات 35mmخواهد شد. با توجه به اينكه ضخامت محاسباتي 

 = × 10× × × = 1475.5 × 101 × (540 + 35 ) × 350 × 240 = 30.5 mm → Use  = 35  
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  جوش ورق زيرسري به بال تير بعد 9-1-6
  در تعيين بعد جوش بايد حداقل و حداكثر مقادير را بر اساس

 .كنترل نماييدمبحث دهم   2-2-9-2-10بند  

 
 
 
 

=مي باشد، برابر  20mmو با توجه به اينكه ضخامت بال تير برابر  حداقل بعد جوش ورق به بال تير با توجه به جدول فوق     مي باشد.  6
 

=از طرفي حداكثر بعد جوش برابر است با  − 2mm = 18 mm.  
 
 

  .انتخاب كردبراي كاهش طول ورق زير سري مي توان مقدار حداكثر را  •
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  )تعيين طول ورق زير سري ( 9-1-7
  

)7(                             = ××( × ) 
 
)8(                        = + 20          

  
• a .بعد جوش مي باشد 
• 20mm .كه در انتها اضافه شده است، فاصله بادخور تير مي باشد  
و بازرسي  E70و با فرض استفاده از الكترود  4-2-9-2-10در رابطه فوق تنش مقاوم طراحي جوش است كه بر اساس بند  MPa 140عدد  •

 چشمي وجوش در محل بدست آمده است:

φ = φ = φ (0.6 ) √22 = 0.9 × 0.75 × (0.6 × 490) × √22 = 140  

  استفاده كرد: E70باشد، بايد از الكترود  15mmطبق بند زير در صورتي كه ضخامت ورق ها بيش از  •

 
 

   الزم برابر است با: )طول ورق زير سري (براي بعد جوش،  a=18 mmبا فرض 
  = × 10× (2 × 140 × ) + 20  = 1475.5 × 10540 × (2 × 140 × 18) + 20  = 554   → Use  = 550   
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  ورق روسري ضخامت 9-1-8
  )) بر اساس عرض بال تير ((قسمت باريك تر) ورق رو سري (عرض 

  تعين مي شود به طوريكه فضاي كافي براي جوش داشته باشيم:
 

)9(        = − 50 
  

  ):(  ضخامت ورق زير سري
)10(        = ×× × × 

  
 در نظر مي گيريم. 1.0برابر را  ϕمشابه ورق زيرسري مقدار 

 
 
 = − 50 = 250  

 = × 10× × × = 1475.5 × 101 × (540 + 40 ) × 250 × 240 = 4.24 mm → Use  = 45  

 
 
 

  به تير بعد جوش ورق روسري 9-1-9

  
 

 باشد. 5mmدر اتصاالت لرزه اي بعد جوش نبايد كمتر از 
  

=مي باشد، برابر  20mmبعد حداقل: با توجه به اينكه ضخامت قطعه نازكتر (ضخامت بال تير) برابر    مي باشد. 6
  

=: ) تعيين مي شودبر اساس ضخامت ورق روسري( :حداكثر بعد جوش − 2 = 45 − 2 = 43 mm   
  

)خواهد بود،  )كمتر از ضخامت ورق روسري ( جوش نبايد از ضخامت قطعه نازكتر فراتر نرود و از آنجا كه ضخامت بال تير  ( از طرفي بعد
= توصيه مي شود بعد جوش ورق روسري برابر ضخامت بال تير منظور شود: = 20  
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  )سري ( روتعيين طول ورق  9-1-10
  
  

)11(       = ××( × ) 
 
)12(      = + 50mm  

 
  
 استفاده شود. 120در رابطه فوق بايد از  140استفاده شود، به جاي  E60در صورتي كه از الكترود  •
• a .بعد جوش مي باشد 
• d .فاصله مركز تامركز ورقهاي روسري و زيرسري مي باشد 

 = × 10× (2 × 140 × ) + 50 = 500   
 
 

  

  )عرض انتهايي(قسمت عريض تر) ورق رو سري ( 9-1-11
  
 

)13(          = = . 
 
 
 
  

مي باشد. در صورتي كه جوش نفوذي اتصال بال به ستون توسط آزمايش غير مخرب مانند  4-2-9-2-10: ضريب بازرسي جوش مطابق بند 
را برابر يك در نظر گرفت. در اين حالت مي توان به جاي شكل كله گاوي براي ورق   راديوگرافي و يا التراسونيك آزمايش شود، مي توان مقدار

 روسري، همانند ورق زيرسري، از شكل مستطيلي استفاده نمود. البته به دليل كيفيت پايين اجرا و كنترل جوش توصيه مي شود كه حتي در صورت
  انجام تست جوش، از شكل كله گاوي استفاده شود.

  
 بحث دهم بايد رعايت شوند:زير از مرائه شده براي ورق روسري در شكل ابعاد ا
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  ال جانتعيين ارتفاع، عرض و ضخامت ورق اتص 9-1-12
ان تقريبا جارتفاع ورق اتصال جان مسلما بايد كمتر از ارتفاع كل جان تيرورق باشد. در اتصاالت مفصلي، جهت ايجاد امكان دوران بيشتر، ارتفاع ورق 

ارتفاع جان تيرورق درنظر گرفته مي شود. در اتصال گيردار مي توان ارتفاع ورق جان را بيشتر در نظر گرفت. ضخامت ورقهاي اتصال جان   0.75برابر 
در  ، مقاومت برشي طراحي ورق اتصال بايد پاسخگوي برش نهايي 10مبحث  هاي زير ازبر اساس برش نهايي تير تعيين مي شود. با توجه به بند

  :ون باشدبر ست

  
  

 
 

 ضخامت الزم براي ورق اتصال جان بدست مي آيد.  زيراز رابطه 
 

)14(                                                        ≤ = 0.9 × × (0.6 × 2400)  
  

برابر مجموع ضخامت دو   در صورتي كه براي اتصال جان از ورق دوبل استفاده شود، مقدار  و ضخامت ورق اتصال جان مي باشد  •
 ورق خواهد بود. 

 در نظر گرفته مي شود. cm 12، و يا cm ،10 cm 8) بر حسب ابعاد تيرورق، معموال عرض ورق اتصال ( •
 
 
 
 

  در نظر گرفت. =ن ارتفاع ورق اتصال جان را برابرمي باشد، مي توا 50cmبا توجه به اينكه ارتفاع جان تير 
≥  ضخامت ورق اتصال از رابطه زير بدست مي آيد: = 0.9 × × (0.6 × 2400)  586.9 × 10 ≤ 0.9 × 400 × × (0.6 × 2400) →   = 11.3 mm  →  Use =   

 
آمد. در ادامه خواهيم ديد كه مجبور به استفاده از ورق دوبل خواهيم بود و در نتيجه ضخامت فوق با فرض استفاده از ورق تك بدست  •

 ضخامت ورق نيز تغيير خواهد كرد.
 

   



 slhttps://telegram.me/hoseinzadeha         www.hoseinzadeh.net      بالمانع است "با ذكر منبع"انتشار مطالب اين جزوه        7/5139

400 

  عد جوش اتصال ورق به جان تير ورقتعيين ب 9-1-13
  جوش اتصال ورق به جان تير به صورت دورتادور درنظر گرفته مي شود. در اين جوش تركيب برش و پيچش خواهيم داشت.

، مقادير مركز سطح جوش، ممان قطبي (اين كتاب را مي توانيد از سايت اينجانب دانلود نماييد) فصل جوش -كتاب سالمون 1-18-5طبق جدول 
  جوش، برش و پيچش در اتصال ورقها به جان تير برابر است با:

  

)15(

= ×     = − ×== × −
  

  
  تعيين بعد جوش ورق به جان تير:

)16(                                      × + ( ) + ≤ 100  

 
بدست  و بازرسي چشمي و جوش در محل E60در رابطه فوق تنش مقاوم طراحي جوش است كه با فرض استفاده از الكترود   100عدد •

 بعد جوش مي باشد: آمده است. 

    φ = φ = φ (0.6 ) √22 = 0.75 × 0.75 × (0.6 × 420) × √22 = 100  
 
 

 
  را نصف مي كنيم. براي در صورتي كه از ورق دوبل استفاده شود، مقدار بدست آمده  •

  
در مواقعي كه بعد جوش نسبت به جان تير نسبتا بزرگ باشد، در صورت استفاده از ورق دوبل و اجراي جوش در دو سوي جان، ممكن   •

براي ورقهاي دوبل به صورت متفاوت طرح شوند تا جوشهاي دو طرف جان  است جان تير آسيب ببيند. بنابراين بهتر است كه عرض 
 ل زير:روي هم نيفتند. مانند شك
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  در نظر گرفته مي شود. 100mm) نيز برابر عرض ورق جان (

                                             

= × = 11.4     = − ×= = 586.9 kN= × − = 52 kN. m
= 120 × 10 mm              

  

2 × + + ( − ) + ≤ 116.9  →  (1048 + 297) + (866) ≤ 116.9  →   = 13.7      !         
 
و بازرسي چشمي و جوش در محل بدست  E70در رابطه فوق تنش مقاوم طراحي جوش است كه با فرض استفاده از الكترود  116.9عدد  •

  را نصف مي كنيم. براي در صورتي كه از ورق دوبل استفاده شود، مقدار بدست آمده  بعد جوش مي باشد. آمده است. 
=حداكثر مقدار مجاز براي جوش ورق به جان تير برابر  • − 2mm = 10mm  13.7=مي باشد و مقدارmm  غير قابل قبول

 است. بنابراين بايد از ورق دوبل استفاده كنيم و يا ضخامت ورق جان را افزايش دهيم.
 
 در صورت استفاده از دو ورق جان در دو طرف، جوش الزم و ضخامت ورقهاي اتصال جان به صورت زير محاسبه مي شود: •

                                  (1048 + 297) + (866) ≤ 116.9 × 2 × →   = 6.85   →   =    → = + =    →   =   
  
  
  

  رق جان به ستونود جوش اتصال تعيين بع 9-1-14
=در اين جوش تركيب برش و خمش خواهيم داشت كه مقدار خمش آن برابر  × خواهد  =و ممان اينرسي جوش برابر   −

  ، از رابطه زير بدست مي آيد:a2بود. بعد جوش اتصال ورق جان به ستون، 
 

)17(                                                                    + ≤ 100 × 2 ×  

 در سمت راست رابطه به جهت بند زير است كه در آن استفاده از جوش دوطرفه در ورق جان براي اتصال اجبار شده است: 2ضريب  •

 
 

+ ≤ 116.9 × 2 ×   →    = 10.4 mm   →     Use = 10mm 

 محاسبه شده است. E70بر اساس استفاده از الكترود  116.9عدد  •
 به جهت استفاده از دو ورق جان منظور شده است. 2ضريب  •
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  )10مبحث  1-10-9-2-10كنترل خمش موضعي در بال ستون در مقابل بال كششي (بند  9-1-15
  
  
  
  

علت كنترل: اگر ضخامت بال ستون كم باشد، صلبيت خمشي آن كاهش يافته و د راثر خمش موضعي بال ستون، جوش نفوذي ورق هاي روسري و 
 به ستون آسيب مي بيند.زيرسري 

  
توصيه مي شود حتي در صورت ارضاي ضوابط فوق، از ورقهاي پيوستگي استفاده شود. در اين صورت نيازي به كنترل ادامه بندها (بندهاي  •

  ) نخواهد بود.17و  16، 15
كه در ادامه اين گزارش  17و  16، 15در صورتي كه روابط فوق ارضا شوند و نخواهيم از ورق پيوستگي استفاده كنيم، ضوابط بند هاي  •

  آمده است نيز بايد كنترل شود. 
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  طراحي دستي تيرچه بلوك 10
 

  
 محدوديت ها 10-1-1

  مي باشد: 543بندهاي زير برگرفته از نشريه 

  
  
 
  
  
  
 



 slhttps://telegram.me/hoseinzadeha         www.hoseinzadeh.net      بالمانع است "با ذكر منبع"انتشار مطالب اين جزوه        7/5139

404 

  مثال:
  سازه مسكوني 
  6mدهانه تيرچه:  

  نوع سقف: تيرچه فوم
 AII, Fy=300MPaميلگردهاي طولي: 

  )A=0.35شهر: تبريز (
 

  محاسبه بار مرده و زنده سقف 10-1-2
  بار مرده طبقات:

0.015  ) سنگ1 × 28 = 0.42  
0.02  سانتيمتر مالت ماسه سيمان 2) 2 × 21 = 0.42  
0.1 فوم بتنسانتيمتر 10) 3 × 6.5 = 0.65  
  kPa5.0  سانتيمتر گچ وخاك 3سقف كاذب يا  )4
 0.1kN  وزن يونوليت) 5

0.25)  وزن بتن) 5 × 0.1 × 2 + 0.05 × 1)25 = 2.5  

  kPa 4.59  جمع كل

 
=                بار مرده: 4.59   
=               مسكوني: بار زنده 2  

=              بار زنده تيغه بندي: 1  
=       بار زلزله قائم:  0.6 = 0.6 × 0.35 × 1 × (4.59 + 2 + 1) = 1.59  

 
 بار ضريب دار:

      = 1.4 = 1.4 × 4.59 = 6.426  1.2 + 1.6 + 1.6 = 1.2 × 4.59 + 1.6 × 3 = 10.3 1.2 + 0.5 + + = 1.2 × 4.59 + 0.5 × 2 + 1 + 1.59 = 9.098 = 10.3 

 
  

  سانتيمتري 5كنترل دال بتني  10-1-3
 

 
 = . × . = 0.137 .  

 
 = 0.42√21 × 1000 × 506  = 801950 . = 0.8 .  0.137 < 0.6 × 0.8    . 
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 مساحت آرماتورهاي كششي 10-1-4
  باشد، لنگر وارد بر هر تيرچه برابر خواهد بود با: 0.5mبا فرض اينكه فاصله مركز تا مركز تيرچه 

  = (0.5 × ) × 68 = (0.5 × 10.3) × 68 = 23.175 .  
 

2با فرض استفاده از دو عدد ميلگرد  × 14 + 1 × 12:  = 300 − 20 − 7 = 273  = 273 − 2 = × 300 × 273 − 2 × 0.85 ×  = × 300 × 273 − × 3002 × 0.85 × 21 × 100 = 30 .  
 < 0.9 ×       . 

 
 

 
 (بااليي) آرماتور فوقاني 10-1-5

 
  انتخاب مي شود. 12طبق جدول 
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  آرماتور افت حرارت 10-1-6

 
 1 6@ 250   → = 28.2650 × 250 = 0.00226 

1گرچه از نظر آيين نامه  6@ 250 1به عنوان آرماتور افت و حرارت كافي مي باشد، منتها به لحاظ اجريي بهتر است از     8@ 250    
 استفاده شود.

 
  

  آرماتور منفي 10-1-7
مساحت ميلگردهاي مثبت مي باشد. بنابراين بايد مساحت مقطع ميلگرد منفي حداقل برابر  0.15مساحت الزم براي ميلگرد منفي حداقل برابر 

20.46 cm  استفاده كرد. 10 باشد. مي توان از ميلگرد  
  

  كالف مياني 10-1-8
سطح مقطع آرماتورهاي كالف مياني بايد حداقل برابر با نصف آرماتورهاي كششي تيرچه باشد. با توجه به اينكه ميلگردهاي كششي دو عدد 

  استفاده كرد.  10مي باشند، مي توان از دو عدد ميلگرد  14ميلگرد 
= ميلگردهاي برشيطراحي  -1 × 0.5 × ( − 2 × )2 = 11556 × 0.5 × (6 − 2 × 0.273)2 = 15756  

 = 1.1 × 0.75 √216 (100 × 273) = 17202  = 15756 − 17202 < 0 
 

= باشد: 15cmفواصل  و با   6با فرض اينكه آرماتورهاي عرضي آرماتور برشي حداقل نياز است.  0.75 × ( + ) = 0.75 × 28.25 × 273(0.95 + 0.28)150 300 = 14       = 0.35 = 17.5 < 28.25      
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 تيرچه (بر اساس جدول) كنترل خيز 10-1-9
 

  
 

  = 60020 0.4 + 300700 = 24.85    →      ℎ = 300   . 
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  SAFEهاي بتني در نرم افزار كنترل خيز دال 11
ارائه شده  يزكنترل خ يدو روش برا يرارائه كرده استفاده شود. در متن ز SAFEنرم افزار  يبرا CSIكه  يشود از روند يم يهتوص  يزكنترل خ يبرا

 شود از روش اول استفاده شود: يم يهاست كه توص
:two methodsusing either of the following  SAFE is run in section analysis-Cracked 

 
term cracked -which uses either immediate or long load case are applied in a single load patterns All 1.

 deflection, discussed as follows: 
pattern,  , in which all loads (DEAD + SDEAD + LIVE) are applied in a single loadImmediate cracked deflection

 then analysis is run with the Crack Analysis option. 
 , in which analysis is divided into the following two categories:term cracked deflection-Long 

Non-sustained portion, in which cracked-section analysis considers only the non-sustained portion of LIVE 
load, solving for incremental deflection.  
Sustained portion, in which long-term cracked analysis considers the sustained loading from DEAD, SDEAD, 
and a portion of the LIVE load. Creep and shrinkage are included only in this sustained portion of analysis 
because these effects are only applicable under sustained loading.  
NOTE: Short-term concrete modulus = Elastic concrete modulus Ec(to) 
NOTE: Long-term concrete modulus = Age-adjusted concrete modulus Ec(t,to), given

 
• For example, assume that 25% of the LIVE load is sustained. Analysis proceeds as follows:  
• Case 1: Cracked analysis for short-term load with short-term concrete modulus is given as DEAD + SDEAD + 

ΨsLIVE, in which Ψs = 1.0  
• Case 2: Cracked analysis for permanent load with short-term concrete modulus is given as DEAD + SDEAD + 

ΨLLIVE, in which ΨL = 0.25 (ΨL = 0 if 100% of the LIVE load is non-sustained)  
• Case 3: Long-term cracked analysis (with creep and shrinkage) for permanent load with long-term concrete 

modulus is given as DEAD + SDEAD + ΨLLIVE, in which ΨL = 0.25 
The value of total long-term deflection is then the combination of Case 3 + (Case 1- Case 2). The difference 
between Case 1 and Case 2 represents the incremental deflection (without creep and shrinkage) due to non-
sustained loading on a cracked structure.  
The procedure indicated above results on total long term deflection over time. Most engineers simply check this 
values against ACI 318 Table 24.2.2, since this will always result in safe and conservative design. In order to 
remove portion of dead load deflection occurring before attachment of nonstructural elements, the following 
procedure can also be used:  
 
Case 4= Cracked analysis for permanent load with short-term concrete modulus is given as DEAD + ΨDSDEAD, 
in which ΨD = percentage of super imposed dead load present before attachment of non structural elements 
Or Case 4= Cracked analysis for permanent load with long-term concrete modulus creep and shrinkage is given 
as DEAD + ΨDSDEAD, in which ΨD = percentage of super imposed dead load present before attachment of non 
structural elements, and say using a creep factor for 3 months.  
The value of total long term deflection to occur after attachment of nonstructural elements is then the 
combination of Case 3 + (Case 1- Case 2)- Case 4. 
We recommend this method, though an alternative is available, described as follows: 
 
2. A single load pattern is applied in a load case, then another case is set to continue From State at End of 
Nonlinear Case.  
 
For example:  

• Add a DEAD load case using the Nonlinear (Cracked) option, starting with a Zero Initial Condition.  
• Add a SDEAD load case using the Nonlinear (Cracked) option, starting From State at End of Nonlinear Case 

DEAD.  
• Add a LIVE load case using the Nonlinear (Cracked) option, starting From State at End of Nonlinear Case 

SDEAD.  
 
The DEAD load case predicts cracking from a zero initial condition, in which no load is present, then computes 
cracking due to DEAD load-pattern application. Adding SDEAD then uses the stiffness at the end of DEAD load 
case, and contributes additional deflection. Deflection reports the total deflection from both DEAD and SDEAD 
cases, however, the increase in DEAD load deflection due to additional cracking from SDEAD load application is 
not recognized, therefore we do not recommend this method. 
 

 section+analysis-https://wiki.csiamerica.com/display/safe/Cracked                                               مرجع: 
 
 :يشودم يشنهادپ يزكنترل خ يبرا يرروش اول، روند ز يمبنا بر
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 باشد. يدر دال نم يترك خوردگبه جهت  يبه كاهش سخت يازيشود و ن يمنظور م يخط يرغ يزانال يقدال از طر يترك خوردگ اثرات
 مشخص گردد: يرشكل ز يقدال از طر يسراسر يلگردهايم يدبا يترك خوردگ يبضرا يحمحاسبه صح جهت

  
  

باشد. كاهش در مقدار  يم ACI318ارائه شده توسط  frبه صورت محافظه كارانه كمتر از مقدار  يختگيشكل فوق مدول گس در •
fr باشد ( ين مآترك در  يجاددال و ا يرامونيپ يدهايبه جهت منظور كردن اثرات قRestraint cracking.( 

 
 شود: يفتعر يربه صورت ز CASE1 بار •
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 شود: يفتعر يربه صورت ز CASE2 بار •

 
  
 

 شود: يفتعر يربه صورت ز CASE3 بار •

   
 

ρبا فرض  1.83در شكل فوق ضريب  =  مي تواند تغيير كند. ي دالوارد شده است و بسته به ميزان ميلگرد فشار 0.0018
درصدي از بارهاي زنده حالت ماندگار دارند و همانند بارهاي مرده موجب ايجاد خزش مي شوند. برخي از طراحان بر اين اساس عالوه بر  •

درصد بار زنده به  CSI  25  در شكل فوق بنا به توصيه متن بارهاي مرده و تيغه بندي، درصدي از بار زنده را نيز منظور مي كنند. مثال
 درصد استفاده مي كنند).  20درصد از  25عنوان بار زنده ماندگار در نظر گرفته شده است (برخي به جاي 

 
 
 
 
 
 
 
   

 شود: يفتعر يربه صورت ز CASE4 بار •
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 شود: يانجام م يربر اساس جدول ز يزخ كنترل •

  
 بلند مدت: يزخ كنترل

∆ − ∆ + (∆ − ∆ ) < 240 اگر تغيير شكل زياد در قطعات غيرسازه اي آسيب ايجاد نميكند 
480 اگر تغيير شكل زياد در قطعات غيرسازه اي آسيب ايجاد ميكند   

 
 كرد. يفآن تعر يمجزا برا load case يكتوان  يدر صورت لزوم م يشود ول ياز بار زنده حاكم نم يناش يزخ معموال •
 دال را برطرف كرد؟ يزمشكل خ يجهتوان مقدار فوق را كاهش داده و در نت يم يزخ يشبا استفاده از پ يا: آسوال
 يازه اس يرغ يكه اجزا ييرشكلهاييتواند تغ ينم يزخ يشاست. پ يسازه ا يرغ يبه اجزا يباز آس يريجلوگ يزاز كنترل خ ي. هدف اصلير: خپاسخ

 تنا به مت يدگرد يادآوري) توسط دكتر جالل پور به بنده يزخ يشبه بهانه استفاده از پ يزموضوع (عدم كنترل خ ينكنند را كاهش دهد. ا يتجربه م
   نوشتار اضافه كنم. ينا

 
  :يدهددال را نشان م ييرشكلاز تغ ينمونه ا يرز شكل
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  18 − 2 + 32       <      = 800240   

18 − 14 + 152       <      = 6240   
(18 − 0)       <      = √800 + 600240   
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  مسائل متفرقه 12

  درصد ظرفيت) 20در ستونهاي بتني (نحوه كنترل  30-100قانون  12-1
  

  
 

در اكثر سازه (شامل قابهاي خمشي فوالدي و بتني، سيستم هاي دوگانه) تمامي ستونها در محل تقاطع دو يا چند سيستم مقاوم باربر  •
 جانبي قرار دارند و بنابراين بر خالف تصور برخي از طراحي منظور كردن زلزله متعامد تقريبا در تمامي سازه ها الزامي باشد. مگر اينكه

 درصد ظرفيت بار محوري ستون مي باشد.  20د براي تمامي ستونهاي سازه نيروي محوري ناشي از زلزله كمتر از طراح ثابت كن
درصد متعامد استفاده  30در صورت استفاده از آناليز استاتيكي امكان وارد كردن زلزله زاويه دار در نرم افزار وجود ندارد و بايد از زلزله  •

درصد مي توان زلزله را در  30ز ديناميكي استفاده شود، اعمال زلزله زاويه دار امكان پذير بوده و به جاي زلزله شود. در حاليكه اگر از آنالي
 زواياي مختلف به سازه وارد كرد.

 

 
  

  
  بر قرار شود: همزمانصرف نظر كرد كه هر دو شرط زير  30-100مطباق بند فوق تنها زماني مي توان از اعمال قانون 

 در پالن باشدسازه منظم  -1
  درصد ظرفيت محوري ستون باشد. 20عالوه بر منظم در پالن بودن، بار محوري ستون ناشي از زلزله كمتر از   -2
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را آقاي مهندس طهماسب برايم فرستاده اند كه البته من كمي تغيير دادم  مراحل زيردر قابهاي خمشي بتني ( 30-100شرايط صرف نظر كردن از قانون 
  ).تصويري تحرير كردم. با تشكر از ايشانو به صورت 

 
اعمال شود و يا اينكه از زلزله ديناميكي  30-100كنترل شود كه حتما سازه منظم در پالن باشد در غير اين صورت زلزله بايد به صورت  -1

 زاويه دار استفاده شود.
ها را يك عدد بزرگ وارد نماييد تا در كنترل گرفته و مطابق شكل زير ضريب كاهش مقاومت كششي ستون save asاز فايل اصلي يك  -2

 ظرفيت ستونها، تنها ظرفيت فشاري آنها را منظور كند. 
 كاهش دهيد. 0.2همچنين محدوده نسبت مجاز را به  -3

  
معيار  2800. بنابراين اگر صرفا متن استاندارد "ظرفيت محوري فشاري"معيار است نه  "ظرفيت محوري" 2800طبق متن استاندارد  •

 كشش را نبايد در شكل فوق تغيير دهيم. منتها نظر شخصي من اين است كه هدف ظرفيت فشاري مي باشد. phiباشد، مقدار 
  
  
  

) وارد نماييد تا ظرفيت 0.00001شكل زير مقادير ضرايب نشان داده شده را يك عدد كوچك (مثال كليه اعضا را انتخاب كرده و مطابق  -4
 خمشي ستونها كنترل نشود و تنها ظرفيت محوري معيار قرار گيرد:
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 مطابق شكل زير تركيب بارهاي طراحي شامل زلزله (تنها زلزله) تعريف نماييد: -5



 slhttps://telegram.me/hoseinzadeha         www.hoseinzadeh.net      بالمانع است "با ذكر منبع"انتشار مطالب اين جزوه        7/5139

417 

  
  ام به تحليل و طراحي سازه شود:پس از انتخاب تركيب بارهاي جديد، اقد -6

  
  در قاب خمشي اگر دو شرط زير همزمان برقرار شود، مي توان از اثر زلزله متعامد صرف نظر كرد:

 سازه منظم در پالن باشد. -1
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  و 
 باشد. 0.2نسبت تنش ستونها كمتر از  -2

  
  رضا طهماسببا تشكر از مهندس                     

rezatahmasb1984@gmail.com  
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  محاسبه انديس پايداري 12-2

  
  

 مهم: هنكت

 
  
  
  

  همان طور كه در بخش ضرايب ترك خوردگي جزوه توضيح داده شد، ضرايب ترك خوردگي سازه بتني ربطي به انديس پايداري ندارد.
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تنها براي محاسبه اثرات تحليل مرتبه دوم و اثرات الغري ستون ها كاربرد دارد. با اين حال مراحل محاسبه اين ضريب در نرم افزار  انديس پايداري
  به شرح زير است:

  
  

 مراحل محاسبه انديس پايداري
 صورت زير مي باشد: وارد شود. در سازه هاي فاقد ديوار برشي اين ضرايب به 2800ضرايب ترك خوردگي بر اساس استاندارد  -11

 0.35Igتيرها  •
 0.7Igستونها  •

  براي سازه هاي كوتاه مرتبه داراي ديوار برشي:
 0.5Igتيرها  •
 0.7Igستونها  •
  0.35Ig  or  0.7Igديوار برشي بسته به اينكه ترك خورده باشد يا نه:  •

ازه با فرض ضريب اهميت سنشان داده شده در شكل بار  يب(ترك ييدنما يفبار شامل بار زلزله تعر يبترك يكمطابق شكل اول  -12
  شده است) يفتعر A=0.35برابر يك و منطقه 

  يدبدست آور INDEX+Xبار  يبطبقات را مطابق شكل دوم تحت اثر ترك) δنسبي ( ييجابجا -13
  .يدطبقات را بدست آور يرويمطابق شكل سوم ن -14
  .ديكن يدوم كپ يتبه شكپي كرده و مطابق شكل پنجم اكسل اول  يتطبقات را از شنسبي  ييمطابق شكل چهارم جابجا -15
  خواهد بود. يداريپا يب. مقدار حاصل برابر ضريدرا بدست آور p*dleta/V/hمقدار  ششم مطابق شكل  -16

  
  شود. يمهار نشده محسوب م 6الي  3سازه در طبقات شكل آخر  در
  

 غير فعال شود و سپس كنترل فوق صورت پذيريد. P-deltaبهتر اثر در نرم افزار اثر  ACIبا توجه به متن  •
 ASCE) بر اساس بارهاي ضريب دار محاسبه مي شوند. در ACIو نيز  9دقت شود كه انديس پايداري (طبق تعريف مبحث  •

  متفاوت است.  ASCEو  ACI. بنابراين تعريف انديس پايداري در تعريف شده استاين ضريب با بارهاي بدون ضريب 
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  ACI-318-99بر اساس  ETABS9.7.4سازه هاي بتني در  13

  ETABS9.7در  ACI318-99طراحي سازه بتني بر اساس  13-1-1
 

هماهنگي و تشابه  92مي باشد و تركيب بارهاي آن با تركيب بارهاي مبحث ششم ويرايش  1999مربوط به سال  ACI318-99آيين نامه  •
 استفاده نماييد. ACI-318-2008از  ACI-318-99ي كمتري دارد. بنابراين توصيه مي شود به جا

 در فصل بعدي اين جزوه تشريح شده است. ACI-318-2008نحوه تعريف ضوابط طبق  •
  

  انتخاب آيين نامه طراحي 13-1-2
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  ETABS9-ACI-318-99 تعريف بارها در 13-1-3
تفاوت دارد و براي مثال ضرايب مربوط به بار زنده و ضوابط كاهش  ACI-318-99با تعريف بار  92تعريف بارها در مبحث ششم ويرايش  •

را دارد، نمي تواند از ضوابط كاهش سربار مربوط به  ACI-318-99تفاوت دارد. بنابراين اگر كاربر قصد استفاده از  ACI-318-99آنها با 
اجازه داده مي شود بارهاي زنده تحت شرايط خاصي بارهاي زنده در مبحث ششم جديد استفاده نمايد. براي مثال در مبحث ششم جديد 

 ACI-318-2008چنين ضوابطي نداريم. بنابراين توصيه مي شود از  ACI-318-99در تركيب بارها ظاهر شوند. در حاليكه در  0.5با ضريب 
 .(فصل بعدي همين جزوه) استفاده شود

 براي تعريف بارهاي زنده در بام، طبقات، راه پله و كليه بارهاي زنده سازه به جز بار زنده تيغه بندي استفاده مي شود. LIVEبار  •
 
بايد به صورت بار زنده منظور شود. اين بار به صورت گسترده به كفها وارد مي شود و حداقل مقدار آن برابر  تيغه بنديطبق آيين نامه بار  •

100 kg/m   وارد شود. LPARTشد. اين بار در محاسبه جرم لرزه اي به صورت كامل منظور مي شود و بايد از نوع مي با 2̂
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  چيست؟ LPARTسوال: كاربرد 
جديد طبق بند زير بار تيغه ها بايد از نوع بار زنده تعريف شود. دقت شود كه ديگر الزم نيست بار تيغه بندي همراه با بار مرده طبقه  6در مبحث 

وارد شود كه   LPARTور شود و در محاسبه وزن مرده طبقات بار تيغه بندي لحاظ نمي شود. بنابراين بايد به كف ها به صورت مستقل بار منظ
  بدست مي آيد. kg/m 2100معموال برابر مقدار حداقل آن يعني 

  
، بار زنده را برابر kg/m2 200اعمال كرد؟ مثال در سازه مسكوني به جاي LIVE، مقدار آنرا را همراه با بار  LPARTسوال: آيا مي توان به جاي اعمال 

300 kg/m2 .وارد نمود  
درصدي  20) بارهاي زنده مشاركت Mass sourceپاسخ: خير. بار تيغه بندي بايد با يك نام مجزا وارد شود. علت اين است كه در معرفي جرم لرزه اي (

 باشد. بنابراين بايد مجزا تعريف شود. %100غه بندي، بر خالف بارهاي زنده، بايد خواهند داشت در حاليكه مشاركت بار تي
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  ETABS9-ACI-318-99تعريف نيروي زلزله در   13-1-4

 
  استفاده شود. Ru=5بايد از  2800استاندارد  4بود كه طبق ويرايش  R=7براي قاب خمشي متوسط قبال  •

  زير از اين جدول مهم مي باشند: ) توجه نماييد. نكاتRuبه جدول زير (جدول مقادير 
 متر مجاز به استفاده از مهاربند همگراي معمولي نيستيم (به محدوديت ارتفاعي در جدول زير توجه نماييد). 15براي سازه هاي بلند تر از  •
ده از اين سيستم تشويق مي قيد شده كه نسبتا باال بوده و طراحان را به استفا 7براي سيستم قاب ساختماني واگراي ويژه برابر  Ruضريب  •

 كند.
  متر مجاز بود. 50متر ميباشد  كه قبال تا  35براي قاب خمشي بتني متوسط حداكثر ارتفاع مجاز  •
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 به معناي افزايش در نيروي زلزله مي باشد؟ Ruبه  Rسوال: آيا تبديل  •

روي يپاسخ: خير. اگر چه نيروي زلزله افزايش يافته است، ولي در عوض تركيب بارها نيز تغيير كرده اند. با توجه به جدول زير، در صورتي كه ن
  منظور خواهد شد: 1براي  1.4محاسبه شود، ضرايب زلزله به جاي  4زلزله بر اساس ويرايش 

  
 

  (سازه هاي بتني) 3رايش وي 2800تركيب بار لرزه اي بر اساس استاندارد 

  
  (سازه هاي بتني) 4ويرايش  2800تركيب بار لرزه اي بر اساس استاندارد 

  
  براي مثال براي قاب خمشي متوسط داريم:

 
  

1.05D + 1.275L + 1.4025E  ACI 318-99   
1.2D + L + 1.4E + 0.2SNOW ACI 318 – 2008  
1.2D + L + 1.4E + 0.2SNOW ACI 318 – 2014  

1.05D + 1.275L + 1E  ACI 318-99   
1.2D + L + 1E + 0.2SNOW ACI 318 – 2008  
1.2D + L + 1E + 0.2SNOW ACI 318 – 2014  

D + 1.2L + 0.84E 

 )1392ايران (چاپ  9مبحث 
استفاده مي شود، بايد براي  ACIاز  ETABSبا توجه به اينكه در نرم افزار 

حق نداريم  بتن از تركيب بار بتن آمريكا استفاده شود (سطر دوم اين جدول).
  انتخاب كنيم. 9استفاده كنيم و تركيب بارها را از مبحث  ACIبراي طراحي از 
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معرفي شده است كه در شكل زير خالصه روابط محاسبه آن  N(ضريب بازتاب) تغيير كرده است و ضريب جديدي به نام  Bنحوه محاسبه  •
  آمده است:

  
  ل زير بندهاي آيين نامه اي محاسبه دوره تناوب تجربي آمده است كه مشابه ويرايش قبلي مي باشد.در شك
 دوره تناوب تجربي سازه هاي بتني تغيير كرده است. •
 دوره تناوب تجربي سازه هاي با مهاربند واگرا تغيير كرده است. •

  
  

 سازه غير خطي شده است:نيروي شالقي حذف شده است و به جاي آن توزيع بار در ارتفاع  •
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         3ويرايش                                                                                     4ويرايش 

  
 اوب سازه دارد.محاسبه مي شود كه بستگي به دوره تن 7-3بر اساس رابطه  Kضريب  •
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  مثال محاسبه نيروي زلزله  13-1-5
  متر)16طبقه مسكوني بتني با شكل پذيري متوسط (ارتفاع سازه از تراز پايه= 5سازه  •
  IIIنوع خاك  •
  پهنه با خطر نسبي خيلي زياد •
 )1-1-3-3بند  -2800استاندارد  31محاسبه دوره تناوب سازه (صفحه  -1

آيين  نامه = 0.05 × . = 0.05 × 16 . = 0.606  

  با فرض اينكه دوره تناوب نرم افزار زياد خواهد بود:  
طراحي = 1.25 آيين  نامه = 1.25 × 0.606 = 0.76  

   )2800استاندارد  17و  14(صفحه  محاسبه ضريب شكل طيف  -2

 

  = 0.15= 0.7= 1.75= 1.1
طراحي = 0.76 طراحي >               → = ( + 1) = (1.75 + 1) 0.70.76 = 2.54 

 )2800استاندارد  17(صفحه  محاسبه ضريب اصالح طيف  -3

  < طراحي < 4               → = 0.74 − طراحي − + 1 = 0.74 − 0.7 (0.76 − 0.7) + 1 = 1.0123 
 

 )2800استاندارد  14(صفحه  Bمحاسبه ضريب بازتاب ساختمان  -4

  = = 2.53 × 1.0127 = 2.57 
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 Iو  Aمحاسبه ضرايب  -5
A=0.35          I=1 

 )2800استاندارد  4-3(صفحه  محاسبه ضريب رفتار سازه،  -6
=ضريب رفتار قاب خمشي متوسط برابر    مي باشد. 5

 

  
  
  

= )2800استاندارد  28محاسبه ضريب زلزله زلزله (صفحه  -7 = 0.35 × 2.57 × 15 = 0.18 

  
 )2800استاندارد  6-3-3(بند  Kمحاسبه مقدار ضريب  -8

K=0.5T+0.75=1.129 
 
 

كه براي اين منظور نوشته ام استفاده نماييد. اين نرم افزار را مي توانيد از آدرس زير دانلود  Excelبراي محاسبه نيروي زلزله مي توانيد از نرم افزار 
 نماييد:

software.htm-http://www.hoseinzadeh.net/ebook  

 

قاب خمشی بتنی قاب خمشی بتنی
5 5
خير خير
1.91 1.50
0.1 0.1
0.5 0.5
1 1

1.5 1.5
1.91 1.63

1.28200 1.22654
0.65445 0.76561
0.83901 0.93905
0.0420 0.0420
0.0587 0.0657
1.7050 1.5663

0.058730366 0.070175585
1.705 1.4975

A=0.35
II

www.hoseinzadeh.net

https://telegram.me/hoseinzadehasl
 ویرایش چهار

S=

(TETABS) زمان تناوب نرم افزار

ارتفاع سازه از تراز پایه (متر)
درجه اهميت سازه

A ضریب

B=B1*N=
C-min=0.12*A*I=

k=0.5*T+0.75=

T= Min (ليلی، 1.25تجربی�ت)

سازه ميانقاب دارد؟

S0=

T0=
Ts=

48.1
I=1

K DRIFT =
C DRIFT =

C=A.B.I/R=

B1=(S+1)(Ts/T)=
N=0.7/(4-TS)*(T-TS)+1=

 نوع زمين
سيستم سازه

Ru=
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  ETABS9-ACI-318-99تعريف زلزله محاسبه شده در  13-1-6
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  ETABS9-ACI-318-99تنظيمات لرزه اي در  13-1-7
) تعيين شود. در شكل زير گزينه 2800استاندارد  30و  29ه (صفح 2800استاندارد  2-3-3(ضريب نامعيني) بايد طبق بند  Rhoمقدار  •

Program Calculated  برايRho  قابل استفاده نيست. ضوابطRho  بر اساسASCE7-2010  مي باشد و گزينهProgram Calculated  بر
كرده و در اين قسمت وارد كنيم. مقدار اساس آيين نامه هاي قديمي انرا محاسبه مي كند. بنابراين خودمان بايد درجه نامعيني را تعيين 

 اين جزوه مراجعه نماييد. 4باشد. براي تعيين آن به فصل  1.2يا  1اين ضريب مي تواند برابر 

  
  
 

 را انتخاب كنيد.  Do Not Includeنيازي به تعريف پارامترهاي فوق نيست و گزينه  ACI-318-99با توجه به استفاده از  •
 مي باشد) ACI318-2008را استفاده خواهيد كرد (فصل بعدي اين جزوه بر اساس  Includeگزينه  ACI-318-2008در صورت استفاده از  •
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  ETABS9-ACI-318-99) در Mass sourceوزن موثر لرزه اي ( 13-1-8

  
استفاده مي شود، هم براي بام و هم براي طبقات از يك نوع بار زنده استفاده شده است، در ايتبس در  ACI318-99با توجه به اينكه از  •

  مشاركت داده خواهد شد. 0.2Liveاز پشت بام  Mass Sourceقسمت 
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  ETABS9-ACI-318-99تركيب بارها در  13-1-9
 

ويرايش چهارم تعريف خواهد شد، تركيب بارها بايد به صورت زير تعريف شوند (ضريب  2800رد با توجه به اينكه زلزله بر اساس استاندا •
  زلزله در آنها برابر يك خواهد بود).

 تمامي تركيب بارهاي ارائه شده در فايلهاي ايتبس جداگانه تعريف شده اند و در وبسايت اينجانب قابل دانلود هستند. •
 مي توان به دو روش عمل كرد: 9و در ايتبس  "سازه هاي بتني"امعيني) در (درجه ن RHOبراي منظور كردن اثر  •

o  در تركيب بارها 1.2اعمال ضريب 
o  در تعريف ضريب زلزله ( 1.2اعمال ضريبUser coefficient در قسمت (static load case 

د عمل شود. در تركيب بارهاي زير فرض تنها به روش اول باي 2015و يا در ايتبس  LRFDدر تركيب بارهاي سازه هاي فلزي به روش 
 شده است كه اين ضريب در تركيب بارها منظور مي شود (روش اول).

 
 
 

ACI-318-99      ;         ETABS9.7.4        ;    A<0.35            
UDCON1 1.4D 

UDCON2 1.4D+1.7LIVE+1.7LPART 

UDCON3~6 1.05D+1.275LIVE+1.275LPART± ρ×EXP± ρ×0.3EY+EV 

UDCON7~10 1.05D+1.275LIVE+1.275LPART± ρ×EXN± ρ×0.3EY+EV 

UDCON11~14 1.05D+1.275LIVE+1.275LPART± ρ×EYP± ρ×0.3EX+EV 
UDCON15~18 1.05D+1.275LIVE+1.275LPART± ρ×EYN± ρ×0.3EX+EV 
UDCON19~22 0.9D± ρ×EXP±ρ×0.3EY-EV 
UDCON23~26 0.9D ± ρ×EXN± ρ×0.3EY-EV 

UDCON27~30 0.9D ± ρ×EYP± ρ×0.3EX-EV 

UDCON31~34 0.9D ± ρ×EYN± ρ×0.3EX-EV 
 
 
 
 
 

ACI-318-99      ;         ETABS9.7.4        ;       A=0.35         ;    I=1  
UDCON1 1.4D 

UDCON2 1.4D+1.7LIVE+1.7LPART 

UDCON3~6 1.26D+1.275LIVE+1.275LPART± ρ×EXP± ρ×0.3EY+EV 

UDCON7~10 1.26D+1.275LIVE+1.275LPART± ρ×EXN± ρ×0.3EY+EV 

UDCON11~14 1.26D+1.275LIVE+1.275LPART± ρ×EYP± ρ×0.3EX+EV 
UDCON15~18 1.26D+1.275LIVE+1.275LPART± ρ×EYN± ρ×0.3EX+EV 
UDCON19~22 0.69D± ρ×EXP± ρ×0.3EY-EV 
UDCON23~26 0.69D ± ρ×EXN± ρ×0.3EY-EV 

UDCON27~30 0.69D ± ρ×EYP± ρ×0.3EX-EV 

UDCON31~34 0.69D ± ρ×EYN± ρ×0.3EX-EV 
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  ETABS9-ACI-318-99كاهش سربار زنده در  13-1-10
(آيين نامه بارگذاري آمريكا) مي باشد. منتها در  ASCE7-2010بر گرفته از  92ضوابط كاهش سربار زنده در مبحث ششم ويرايش سال  •

مي باشد و  ASCE7-2010مشابه  ASCE7-1995مي باشد. ضوابط كاهش سربار زنده در  ASCE7-1995اخرين ورژن موجود،  9ايتبس 
 ه اند، كاهش خواهند يافت.تعريف شد Reducibleمي توان به عنوان جايگزين از آن استفاده كرد. با انتخاب اين گزينه بارهايي كه از نوع 

 نبا توجه به اينكه ضوابط كاهش بار زنده و از جمله قانون نصف كردن بار زنده در تركيب بار، مربوط به آيين نامه هاي جديد است و نه آيي •
شود. در اين از كاهش بار زنده صرف نظر  ACI-318-99، توصيه مي شود كه در صورت استفاده از ACI-318-99نامه هاي قديمي مانند 

 صورت مطابق شكل زير بايد عمل شود:
  

  
استفاده نماييد (كه در فصل دوم جزوه به  ACI-318-2008در صورت تمايل براي كاهش بار زنده مطابق مبحث ششم جديد مي توانيد از  •

 ان پرداخته شده است).
 مي باشد: 1.275د و در عوض ضريب بار زنده ضريب مي باش 1.05در تركيب بار لرزه اي ضريب بار مرده  ACI-318-99نكته مهم: در  •

 
1.05D + 1.275 L + E  

 
  ) و در عوض ضريب بار زنده كاهش يافته:1.2بر عكس است. ضريب بار مرده بيشتر منظور شده ( ACI-318-2008در 
  

1.2D + 1L + E + 0.2SNOW  
 

منظور  0.5Lبرابر  1Lدر بار مرده داريم و در عوض اجازه داده مي شود كه ضريب بار زنده با منظور كردن شرايط آن به جاي  0.15يعني افزايش 
  شود.

استفاده مي كنيم!)، بار زنده را نيز بر اساس  Dاستفاده مي كنيم (و از مزاياي كم بودن ضريب  ACI318-99بنابراين منطقي اين است كه اگر از 
  ه هاي جديد كاهش ندهيم.آيين نام
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  ETABS9-ACI-318-99در  تعريف تركيب بارهاي كنترل تنش خاك 13-1-11
  استفاده شود: تنش مجازبراي كنترل تنش زير خاك بايد از تركيب بارهاي 

 
  مطابق شكل فوق بايد تركيب بارهاي زير تعريف شوند:

 بايد تمامي بارهاي لرزه اي (شامل بارهاي لرزه اي مربوط به زلزله متعامد) بايد جايگزين شود. Eدر بارهاي زير به جاي  •
 در تركيب بارهاي زير اثرات بار باد، حرارت و فشار خاك منظور نشده است و در صورت وجود، بايد افزوده شود. •
  مي باشد: A<0.35تركيب بارهاي كنترل خاك براي شهرهايي كه  •

• SOIL1:   D + Live+LRED+LRED0.5+Lpartition 
• SOIL2:   D + Lroof 
• SOIL3:   D + Snow 
• SOIL4:   D + 0.75(Live + LRED + LRED0.5 + Lpartition + Lroof) 
• SOIL5:   D + 0.75(Live + LRED + LRED0.5 + Lpartition + Snow) 
• SOIL6:   D ± 0.7E +0.7Ev 
• SOIL7:   D + 0.75(Live+LRED+LRED0.5+Lpartition) ± 0.525E +0.525Ev+ 0.75Snow 
• SOIL8:   0.6D + 0.7E  

  مي باشد: A=0.35تركيب بارهاي كنترل خاك براي شهرهايي كه  •
• SOIL1:   D + Live+LRED+LRED0.5+Lpartition 
• SOIL2:   D + Lroof 
• SOIL3:   D + Snow 
• SOIL4:   D + 0.75(Live + LRED + LRED0.5 + Lpartition + Lroof) 
• SOIL5:   D + 0.75(Live + LRED + LRED0.5 + Lpartition + Snow) 
• SOIL6:   (1+0.147×I)D ± 0.7E +0.7Ev 
• SOIL7:   (1+0.11025×I)D + 0.75(Live+LRED+LRED0.5+Lpartition) ± 0.525E +0.525Ev+ 0.75Snow 
• SOIL8:   0.6D + 0.7E 

  
0.6)0.525  به صورت زير بدست آمده است: I×0.147و  I×0.11025ضريب اهميت سازه مي باشد و ضريب  Iدر روابط فوق،  ) = 0.11025                          0.7(0.6 ) = 0.147  

  
 SOIL8در نظر گرفتن نيروي قائم زلزله رو به باال در طراحي پي ضروري نيست. به همين جهت در تركيب بار  2800استاندارد  2-9-3-3طبق بند 

  از اثر زلزله قائم صرف نظر شده است.
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  ETABS9-ACI-318-99در  P-deltaاثر تعريف  13-1-12
براي سازه هايي كه بار زلزله حاكم است، بايد بر اساس تركيب بار زلزله انتخاب شود و در سازه هايي كه بار باد حاكم است بر  P-deltaتركيب بار اثرا

  د. در شكل زير فرض شده است كه بار زلزله حاكم است.اساس تركيب بار مربوط به بار باد انتخاب شو

        
  
  

  جزوه مراجعه كنيد. 14-3: به  بند  P-deltaتوضحيات بيشتر در مورد اثر 
 
  
  
  
  
  
  
  

  تشخيص نامنظمي در پالن 13-1-13
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  جزوه 16-3بند                    توضيحات كامل در مورد كنترل نامنظمي: 

  
  
  
  

  9.7نامنظمي پيچشي در ايتبس  13-1-14
  از تعريف نامنظمي پيچشي در موارد متعدد استفاده شده است.  2800استاندارد  4در ويرايش 

 تفاده كرد.براي تعيين نامنظمي پيچشي مي توان از نتايج حاصل از تحليل مطابق شكل زير اس •
 حاسبه شود.بر اساس آنها مبايد  "تغيير مكان نسبي"را نشان مي دهد و  "تغيير مكان مطلق"دقت شود كه نتايج زير  •
 مطابق شكل زير استفاده نماييد. summary reportبراي مشاهده نسبت تغيير مكان حداكثر مطلق به حداكثر متوسط مي توانيد از قسمت  •

بود، خواهيم  1.2ها در ستون سمت راست گزارش كمتر از  ratioنسبت  EXP, EXN, EYP, EYNدر اين صورت اگر تحت تمامي زلزله هاي 
بود خواهيم گفت نامنظم  ratio>1.4بود خواهيم گفت نامنظم پيچشي است. و اگر  ratio<1.4>1.2گفت سازه از نظر پيچشي منظم است. اگر 

  شديد پيچشي است.
  باال باشد، كل سازه را نا منظم خواهيم خواند. ratioحتي يكي از طبقات و تنها تحت يكي از زلزله  اگر •

  
به  EXNبراي  STORY5و   STORY4كه ايين نامه خواسته براي مثال در شكل فوق براي طبقه  "نسبي"مقدار واقعي نسبت جابجايي  •

= صورت زير مي باشد: 0.0629 − 0.05300.0528 − 0.0450 = 1.269 = 0.053 − 0.03930.0450 − 0.0335 = 1.191 
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مي باشد. در مواردي كه نسبت  1.176و   1.19محاسبه كرده به ترتيب برابر "مطلق“كه ايتبس بر اساس جابجايي  ratioدر حاليكه مقدار 
RATIO  م شود. سازه فوق نامنظم پيچشي مي باشد.نزديك است، بايد محاسبه مقدار دقيق انجا 1.2محاسبه شده توسط ايتبس به عدد  

 در سازه هاي باالي سه طبقه كه نامنظم پيچشي هستند، حتما بايد آناليز ديناميكي انجام شود: •

  
خواهد بود و در اين صورت در تركيب بارها ضريب زلزله به جاي  Rho=1.2اگر سازه نامنظم شديد پيچشي باشد، ضريب نامعيني آن برابر  •

 درصدي در مقدار زلزله = جريمه سنگين براي سازه هاي نامنظم پيچشي) 20خواهد بود (افزايش  1.2برابر  1
 
اگر سازه اي نامنظم پيچشي باشد، در محاسبه دريفت بايد به جاي كنترل جابجايي مركز جرم طبقات، بايد لبه هاي كناري سازه بررسي  •

<لبه∆ شوند ( مسلما وقتي سازه نامنظم پيچشي است داريم:  مركز جرم∆ 1.2
  و كنترل دريفت با قانون فوق بسيار سخت گيرانه تر خواهد شد:
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  نامنظمي سيستم هاي غير موازي 13-1-15
  ) نباشد، سازه نامنظم خواهد بود.Yيا  Xجديد در صورتي كه اجزاي قائم باربر جانبي به موازات يكي از محورهاي اصلي ( 2800در استاندارد 

  چيست؟"قائم"منظور از اجزاي 
  تقسيم بندي مي شوند. "قائم"و باربر جانبي  "افقي"اجزاي باربر جانبي به قسمت باربر جانبي 

شامل ديافراگم سقف، مهاربندي سقف و كليه سيستم هايي مي باشد كه نيروي اينرسي سقف را در راستاي افق به اجزاي باربر قائم منتقل  "افقي"
  مي كند.

مهاربند قائم، قاب خمشي و كليه سيسيتم هاي باربر جانبي مي باشد كه در ارتفاع سازه قرار مي گيرند و بار را در راستاي  ديوار برشي،شامل  "قائم"
  قائم منتقل مي كنند.

  
نتيجه: در قابهاي خمشي كه يك تير مورب دارند، و اين تير به صورت گيردار به ستونها متصل است (قاب خمشي تشكيل مي دهد). نامنظم 

  نمي باشند: Y و يا Xيستم هاي غير موازي محسوب مي شوند. براي مثال سازه زير نامنظم است. چون دو تا از تيرهايش در راستاي س
  

  
  

 درجه انحراف داشته باشد؟5يعني حتي اگر تنها يك تير مايل داشته باشيم سازه نامنظم خواهد بود؟ حتي اگر اين تير تنها مثال  •
تير كج در كل سازه آنرا تبديل به سازه نامنظم مي كند. در متن آيين نامه اشاره اي به زاويه نشده  "يك"ور تنها بله طبق آيين نامه حض

 15است. طبق عرفي كه اخيرا دركشور رايج شده و طبق نظر بسياري از طراحان مي توان يك زاويه حداقل به عنوان مرز تعيين كرد. زاويه 
درجه است و تيرهايي كه  15ح شده است. يعني شرط نامنظم بودن حضور تير با زاويه انحراف بيش از درجه بيشتر در بين مهندسين مطر

  درجه باشد، ايجاد نامنظمي نمي كنند. 15انحرفشان كمتر از 
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  تركيب بارهاي ويژه لرزه اي 13-1-16
  

1.2D + L + E + 0.2SNOW تركيب بار عادي  
1.2D + L + Ω E +0.2SNOW   ايتركيب بار ويژه لرزه  Ω و براي سيستم  2، براي قاب ساده مهاربندي شده برابر 3ضريب اضافه مقاومت نام دارد كه بر اساس مبحث دهم ايران براي قاب خمشي برابر   

  مي باشد. 2.5دوگانه برابر 
استفاده مي كنيم نيازي به وارد كردن اين ضريب نيست (در  ETABS9نداشتيم. بنابراين اگر از  Ω، ضريب ACIدر نسخه هاي قديمي  •

 سازه بتني).
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  نيروي قائم زلزله 13-1-17
  ) بار قائم زلزله در دو حالت متفاوت بايد منظور شود:A=0.35در سازه هاي واقع در پهنه با خطر نسبي خيلي زياد (

0.6كه برابر است با "كل سازه"اعمال نيروي زلزله قائم به  -1 × × × ( ) 
0.6كه برابر است با  متر و تيرهاي با بار متمركز قابل توجه 15اعمال نيروي زلزله قائم به بالكنها، تيرهاي باالي  -2 × × × ( + ) 

  
  منظور مي شود. 2تنها حالت  ) A<0.35در سازه هاي واقع در ديگر پهنه ها (

  

  
  

 )A=0.35نحوه منظور كردن زلزله قائم براي كل سازه (
EV  مانند بارهاي مرده و زنده در راستاي قائم مي باشد. بنابراين به جاي اعمال مستقيم بارEV  به كل سازه مي توان در تركيب بارها ضريب بار مرده

    را افزايش داد. در شكل زير نحوه منظور كردن زلزله قائم در كل سازه نمايش داده شده است.

  
  
  
  

  
  تمامي تركيب بارها به صورت دستي اصالح شوند؟ A=0.35 سوال: آيا در مناطق با
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  است به شرح زير اصالح شوند: A=0.35بايد تركيب بارها در شهرهايي كه  ACI-318-99پاسخ: بله در صورت استفاده از 
 افزايش يابد. 1.26Dبه   1.05Dدر تمامي تركيب بارها ضريب  -1
 يابد. كاهش 0.69Dبه   0.9Dدر تمامي تركيب بارها ضريب  -2
 تبديل شوند) 1.2Eبه  1Eبدست آيد بايد به جاي  Rho=1.2كاهش يابد (البته اگر  1در تمامي تركيب بارها ضريب زلزله به  -3
 

زلزله قائم به كل سازه وارد مي شود، آيا الزم است افزون بر آن به بالكنها نيز به صورت دستي بار  A=0.35سوال: با توجه به اينكه در مناطق با 
  زلزله اعمال شود؟ قائم

عمال به بالكنها تنها بايد بار زنده آنها وارد شود. علت: زلزله قائم مربوط به بار مرده آنها قبال در كل سازه منظور  A=0.35پاسخ: بله. در مناطق با 
  خواهد بود. 0.6AI*3=0.63×I kPa=63×I kg/m2باشد، زلزله قائم آن برابر  3kPaشده است. براي مثال اگر بار زنده بالكن برابر 

  
  

  كه به صورت مستقيم به بالكن ها وارد مي شود، چگونه در تركيب بارها ظاهر مي شود؟ EVسوال: بار قائم 
  تغيير كرده است: 4با ديگر بارهاي لرزه اي در ويرايش  EVپاسخ: نحوه تركيب 
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  ETABS 9.7.4كنترل جابجايي نسبي طبقات در  13-1-18
را تغيير سختي خمشي اعضاي سازه هاي بتني كنيد. در صورتي كه سازه بتني مي باشد،  ) ايجادPeriod(تحت عنوان  يك فايل جديد -1

 ):Ig و ديوارها:  Igو ستونها: 0.5Ig(تيرها: دهيد

  
  ):Periodپس از انجام آناليز مدل جديد (فايل  -2

  

 

  
مربوط به مد اول بوده و برابر  X) و بنابراين دوره تناوب در راستاي Xدرصد مشاركت دارد (بيشترين مشاركت در راستاي  51.8مد اول  Xدر راستاي 

 Y) و بنابراين دوره تناوب در راستاي Yدرصد مشاركت دارد (بيشترين مشاركت در راستاي  57.48مد دوم  Yدر راستاي ثانيه مي باشد.  1.254
  ثانيه مي باشد. 1.167مربوط به مد دوم بوده و برابر 



 slhttps://telegram.me/hoseinzadeha         www.hoseinzadeh.net      بالمانع است "با ذكر منبع"انتشار مطالب اين جزوه        7/5139

446 

  
)دوره تناوب  -3 )و نيز  ( را از  و   بدست آمده در فايل اكسل زير وارد كنيد و  Period.edbرا كه از فايل  (

 جدول زير بدست آوريد. اين ضرايب با ضرايب زلزله اصلي تفاوت دارند و بر اساس دوره تناوب حاصل از ايتبس بدست مي آيند.

 
 
  در جدول فوق تعريف نماييد. و   را بر اساس  EYdriftو  EXdriftنيروهاي  "اصلي سازه"در  -4

  
  
  
  
  
 

  جابجايي مركز طبقات از قسمت زير استخراج شود: "سازه اصلي"پس از تحليل  -5

قاب خمشی بتنی قاب خمشی بتنی
5 5
خير خير
1.91 1.50
0.1 0.1
0.5 0.5
1 1

1.5 1.5
1.91 1.63

1.28200 1.22654
0.65445 0.76561
0.83901 0.93905
0.0420 0.0420
0.0587 0.0657
1.7050 1.5663

0.058730366 0.070175585
1.705 1.4975

A=0.35
II

www.hoseinzadeh.net

https://telegram.me/hoseinzadehasl
 ویرایش چهار

S=

(TETABS) زمان تناوب نرم افزار

ارتفاع سازه از تراز پایه (متر)
درجه اهميت سازه

A ضریب

B=B1*N=
C-min=0.12*A*I=

k=0.5*T+0.75=

T= Min (ليلی، 1.25تجربی�ت)

سازه ميانقاب دارد؟

S0=

T 0=
Ts=

48.1
I=1

KDRIFT =
C DRIFT =

C=A.B.I/R=

B1=(S+1)(Ts/T)=
N=0.7/(4-TS)*(T-TS)+1=

 نوع زمين
سيستم سازه

Ru=
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  منتقل شود: Excelبراي محاسبه دريفت بهتر است مطابق شكل زير اطالعات به 

  
  
  
  
  
  

  براي محاسبه دريفت استفاده نمي شود؟ Story Driftو يا  Diaphragm Driftسوال: به چه علت از 
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، اگر سازه نامنظمي پيچشي نداشته باشيم، براي محاسبه دريفت مي توان تغييرمكان مركز جرم طبقات را محاسبه كرد. 4-5-3پاسخ: با توجه به بند 
  پيچشي ندارد. در شكل فوق فرض شده است كه سازه نامنظمي

استفاده شود، حداكثر دريفت طبقه محاسبه مي شود (لبه هاي طبقه) كه بيشتر از دريفت  Story Driftو يا  Diaphragm Drift دقت شود كه اگر از
  مركز جرم طبقه خواهد بود.

  
  تغيير مكان نسبي طبقات مطابق شكل زير محاسبه مي شود: Excelپس از انتقال اطالعات به 

  
×  طبقه مي باشد) بايد رابطه زير ارضا شود: 5مي باشد و بنابراين (با توجه به اينكه سازه بيش از  xجابجايي نسبي طبقه سوم در راستاي  0.0039 0.0039 < 0.02  

  
0.0039  مي باشد. بنابراين خواهيم داشت: 4.5براي قاب خمشي متوسط بتني برابر  2800استاندارد  4-3بر اساس جدول  Cdمقدار  < .     →     0.0039 < 0.00444       
 اگر سازه داراي نامنظمي پيچشي باشد، به جاي مركز جرم بايد دريفت لبه هاي كناري سازه منظور شود. •
 ) باشند.Vminنبايد كمتر از زلزله حداقل ( EYDRIFTو  EXDRIFTدر محاسبه دريفت، زلزله  •
استفاده كنيم و بايد براي محاسبه دريفت از زلزله هاي اصلي  EYDRIFTو  EXDRIFTدر سازه هاي با اهميت خيلي زياد، اجازه نداريم از  •

 استفاده كنيم.
   



 slhttps://telegram.me/hoseinzadeha         www.hoseinzadeh.net      بالمانع است "با ذكر منبع"انتشار مطالب اين جزوه        7/5139

449 

  درز انقطاع 13-1-19

 
  زير بدست مي آيد: طبقه و كمتر كه با اهميت متوسط و كم هستند، عرض درز انقطاع كه هر سازه بايد رعايت كند از رابطه 8در سازه هاي 

0.005H 
  ارتفاع سازه از روي تراز پايه مي باشد. Hكه 

طبقه، عرض درز انقطاع كه هر سازه بايد رعايت كند از رابطه زير بدست  8در سازه هاي با اهميت خيلي زياد و زياد و نيز در ساختمانهاي بيش از 
0.7  مي آيد: × × ∆  
  مي باشد 4.5بدست مي آيد كه براي قاب خمشي متوسط بتني برابر  2800استاندارد  4-3جدول  از Cdمقدار 
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  )ASDبه روش تنش مجاز ( ETABS9.7.4سازه هاي فوالدي در  14

  تركيب بارها 14-1-1
  :يدمقرر گرد 26/9/93ساختمان مورخ  يمقررات مل ينتدو يجلسه شورا ينمطابق مصوبه دوازدهم

 1387سال  يرايشمبحث دهم مقررات، استفاده از روش تنش مجاز و 1392 يرايشعالوه بر و يفوالد يساختمانها يدر طراح" 
 يرايشتا زمان انتشار و ابالغ و مبحث ششم 1392سال  يرايشارائه شده در و يبا شرط استفاده از ضرائب بارگذار يزمبحث دهم ن

  "است. ازساختمان مج يمبحث دهم مقررات مل يبعد
  .يدجهت اجرا ابالغ گرد يمحترم راه و شهرساز يرتوسط وز 25/11/93 يخمذكور در تار مصوبه

استفاده شود (بند زير مربوط به  1392دقت شود كه در مصوبه فوق تاكيد شده است كه از تركيب بارهاي تنش مجاز مبحث ششم ويرايش 
  مي باشد). 92ويرايش  6مبحث 

  رهاي زير استفاده شود:طبق مصوبه فوق بايد از تركيب با

  
 

 در متن آيين نامه اشاره شده است كه افزايش تنش مجاز در تركيب بارهاي فوق مجاز نيست. •
 در اين جزوه از تعريف بار برف و يا بار زنده قابل كاهش براي سازه هايي كه با روش تنش مجاز طراحي مي شود، صرف نظر شده است. •
، نرم افزار به صورت اتوماتيك تنش هاي مجاز را در تركيب بارهايي كه شامل زلزله ETABS9در  ASD89در صورت استفاده از آيين نامه  •

 هستند، افزايش مي دهد. بنابراين بايد به جاي تركيب بارهاي فوق از تركيب بارها زير استفاده شود:
  مي باشد: A<0.35تركيب بارهاي تنش مجاز براي شهرهايي كه  •

• D 
• D + Live +Lpartition 
• 1.33 (D ± 0.7E +0.7Ev) 
• 1.33 [D + 0.75(Live+Lpartition) ± 0.525E +0.525Ev] 
• 1.33 [0.6D + 0.7E - 0.7Ev] 

  مي باشد: A=0.35شهرهايي كه  •
• D 
• D + Live +Lpartition 
• 1.33 [(1 + 0.147I) D ± 0.7E +0.7Ev] 
• 1.33 [(1 + 0.11025I) D + 0.75(Live+Lpartition) ± 0.525E +0.525Ev] 
• 1.33 [(0.6 - 0.147I) D + 0.7E - 0.7Ev] 
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  ETABS9-ASD-89تركيب بارها در  14-1-2
 

ويرايش چهارم تعريف خواهد شد، تركيب بارها بايد به صورت زير تعريف شوند (ضريب  2800با توجه به اينكه زلزله بر اساس استاندارد  •
  زلزله در آنها برابر يك خواهد بود).

 تركيب بارهاي ارائه شده در فايلهاي ايتبس جداگانه تعريف شده اند و در وبسايت اينجانب قابل دانلود هستند.تمامي  •
، نرم افزار به صورت اتوماتيك تنش هاي مجاز را در تركيب بارهايي كه شامل زلزله ETABS9در  ASD89با توجه به استفاده از آيين نامه  •

درصد افزايش دهيم كه در تركيب بارهاي زير اين افزايش صورت  33ايد تركيب بارهاي شامل زلزله را هستند، افزايش مي دهد. بنابراين ب
 پذيرفته است.

 
 

ASD-89      ;         ETABS9.7.4        ;         A<0.35            
UDSTL1 D 

UDSTL2 D+LIVE+LPART 

UDSTL3~6 1.33D + LIVE + LPART ± 0.7ρ×EXP ± 0.21ρ×EY + 0.7EV 
UDSTL7~10 1.33D + LIVE + LPART ± 0.7ρ×EXN ± 0.21ρ×EY + 0.7EV 

UDSTL11~14 1.33D + LIVE + LPART ± 0.7ρ×EYP ± 0.21ρ×EX + 0.7EV 

UDSTL15~18 1.33D + LIVE + LPART ± 0.7 ρ×EYN ± 0.21ρ×EX + 0.7EV 

UDSTL19~22 1.33D ± 0.933 ρ×EXP ± 0.28 ρ×EY + 0.933EV 
UDSTL23~26 1.33D ± 0.933 ρ×EXN ± 0.28 ρ×EY + 0.933EV 
UDSTL27~30 1.33D ± 0.933 ρ×EYP ± 0.28 ρ×EX + 0.933EV 

UDSTL31~34 1.33D ± 0.933 ρ×EYN ± 0.28 ρ×EX + 0.933EV 

UDSTL35~38 0.8D ± 0.933 ρ×EXP ± 0.28ρ×EY - 0.933EV 

UDSTL39~42 0.8D ± 0.933 ρ×EXN ± 0.28ρ×EY - 0.933EV 
UDSTL43~46 0.8D ± 0.933 ρ×EYP ± 0.28 ρ×EX - 0.933EV 
UDSTL47~50 0.8D ± 0.933 ρ×EYN ± 0.28ρ×EX - 0.933EV 

 
 
 
 
 

ASD-89      ;         ETABS9.7.4       ;     A=0.35         ;    I=1  
UDSTL1 D 

UDSTL2 D+LIVE+LPART 

UDSTL3~6 1.48D + LIVE + LPART ± 0.7ρ×EXP ± 0.21ρ×EY + 0.7EV 
UDSTL7~10 1.48D + LIVE + LPART ± 0.7ρ×EXN ± 0.21ρ×EY + 0.7EV 
UDSTL11~14 1.48D + LIVE + LPART ± 0.7ρ×EYP ± 0.21ρ×EX + 0.7EV 

UDSTL15~18 1.48D + LIVE + LPART ± 0.7ρ×EYN ± 0.21ρ×EX + 0.7EV 

UDSTL19~22 1.53D ± 0.933 ρ×EXP ± 0.28ρ×EY + 0.933EV 

UDSTL23~26 1.53D ± 0.933 ρ×EXN ± 0.28ρ×EY + 0.933EV 
UDSTL27~30 1.53D ± 0.933 ρ×EYP ± 0.28ρ×EX + 0.933EV 
UDSTL31~34 1.53D ± 0.933 ρ×EYN ± 0.28ρ×EX + 0.933EV 

UDSTL35~38 0.604D ± 0.933 ρ×EXP ± 0.28ρ×EY - 0.933EV 

UDSTL39~42 0.604D ± 0.933 ρ×EXN ± 0.28ρ×EY - 0.933EV 

UDSTL43~46 0.604D ± 0.933 ρ×EYP ± 0.28ρ×EX - 0.933EV 
UDSTL47~50 0.604D ± 0.933 ρ×EYN ± 0.28ρ×EX - 0.933EV 

 
1.48D: 1.33 Dنحوه استخراج ضريب  • + 0.75L + 0.525(E + Ev) ===> 1.33 D + 0.75L + 0.525(E + 0.21 )  ===> 1.48D + L + 0.7E 

 
1.53D: 1.33 Dنحوه استخراج ضريب  • + 0.7(E + Ev) ===> 1.33 D + 0.7(E + 0.21 )  ===> 1.53D + 0.933E 
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  انتخاب آيين نامه طراحي 14-1-3
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  ETABS9-ASD-89 تعريف بارها در 14-1-4
تفاوت دارد و براي مثال ضرايب مربوط به بار زنده و ضوابط كاهش آنها با  ASD-89با تعريف بار  92تعريف بارها در مبحث ششم ويرايش  •

ASD-89 نابراين اگر كاربر قصد استفاده از تفاوت دارد. بASD-89  را دارد، نمي تواند از ضوابط كاهش سربار مربوط به بارهاي زنده در
در  0.5مبحث ششم جديد استفاده نمايد. براي مثال در مبحث ششم جديد اجازه داده مي شود بارهاي زنده تحت شرايط خاصي با ضريب 

 استفاده شود. LRFD-2010چنين ضوابطي نداريم. بنابراين توصيه مي شود از  ASD-89تركيب بارها ظاهر شوند. در حاليكه در 
 براي تعريف بارهاي زنده در بام، طبقات، راه پله و كليه بارهاي زنده سازه به جز بار زنده تيغه بندي استفاده مي شود. LIVEبار  •
•  
بايد به صورت بار زنده منظور شود. اين بار به صورت گسترده به كفها وارد مي شود و حداقل مقدار آن برابر  تيغه بنديطبق آيين نامه بار  •

100 kg/m   وارد شود. LPARTمي باشد. اين بار غير قابل كاهش بوده و بايد از نوع  2̂
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  چيست؟  LPARTسوال: كاربرد 
ع بار زنده تعريف شود. دقت شود كه ديگر الزم نيست بار تيغه بندي همراه با بار مرده طبقه جديد طبق بند زير بار تيغه ها بايد از نو 6در مبحث 

وارد  PARTITION LIVEمنظور شود و در محاسبه وزن مرده طبقات بار تيغه بندي لحاظ نمي شود. بنابراين بايد به كف ها به صورت مستقل بار 
  بدست مي آيد. 2g/m100 kشود كه معموال برابر مقدار حداقل آن يعني 

  
  اعمال كرد؟ مثال در سازه مسكوني به جاي LIVEرا همراه با بار  LPARTسوال: آيا مي توان به جاي اعمال 

200 kg/m2 300، بار زنده را برابر kg/m2 .وارد نمود  
درصدي  20) بارهاي زنده مشاركت Mass source( پاسخ: خير. بار تيغه بندي بايد با يك نام مجزا وارد شود. علت اين است كه در معرفي جرم لرزه اي

 باشد. بنابراين بايد مجزا تعريف شود. %100خواهند داشت در حاليكه مشاركت بار تيغه بندي، بر خالف بارهاي زنده، بايد 
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  ETABS9-ASD-89تنظيمات لرزه اي در  14-1-5
قادر نيست به صورت اتوماتيك  ASDدر روش  ETABSفزار بايد مستقال توسط كاربر كنترل شود. نرم ا ASDكنترل ضريب اومگا در روش  •

گرفته و پس از اومگا برابر كردن زلزله ها، مقاومت خمشي و برشي  SAVE ASاين ضريب را كنترل كند. يعني كاربر بايد از فايل اصلي يك 
 ستونها را كنترل كند. RATIOستونها را يك عدد بزرگي وارد كرده و 

  
  
 

 را انتخاب كنيد.  Do Not includeنيازي به تعريف پارامترهاي فوق نيست و گزينه  ASD89از  با توجه به استفاده •
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  ETABS9-ASD-89) در Mass sourceوزن موثر لرزه اي ( 14-1-6

  
در استفاده مي شود، و هم براي بام و هم براي طبقات از يك نوع بار زنده استفاده شده است، در ايتبس  ASD-89با توجه به اينكه از  •

  مشاركت داده خواهد شد. 0.2Liveاز پشت بام  Mass sourceقسمت 
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  ETABS9-ASD-89كاهش سربار زنده در  14-1-7
(آيين نامه بارگذاري آمريكا) مي باشد. منتها در  ASCE7-2010بر گرفته از  92ضوابط كاهش سربار زنده در مبحث ششم ويرايش سال  •

مي باشد و  ASCE7-2010مشابه  ASCE7-1995اشد. ضوابط كاهش سربار زنده در مي ب ASCE7-1995اخرين ورژن موجود،  9ايتبس 
 تعريف شده اند، كاهش خواهند يافت. Reducibleمي توان به عنوان جايگزين از آن استفاده كرد. با انتخاب اين گزينه بارهايي كه از نوع 

 نبا توجه به اينكه ضوابط كاهش بار زنده و از جمله قانون نصف كردن بار زنده در تركيب بار، مربوط به آيين نامه هاي جديد است و نه آيي •
از كاهش بار زنده صرف نظر شود. در اين صورت  ASD-89، توصيه مي شود كه در صورت استفاده از ASD-89نامه هاي قديمي مانند 

 يد عمل شود:مطابق شكل زير با
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  ETABS9-ASD-89در  P-deltaاثر تعريف  14-1-8

        
 

    



 slhttps://telegram.me/hoseinzadeha         www.hoseinzadeh.net      بالمانع است "با ذكر منبع"انتشار مطالب اين جزوه        7/5139

459 

  تركيب بارهاي ويژه لرزه اي 14-1-9
  

1.33D + L ± 0.7E تركيب بار عادي  
1.33D + L ± 0.7Ω E   تركيب بار ويژه لرزه اي  Ω و براي سيستم  2، براي قاب ساده مهاربندي شده برابر 3ضريب اضافه مقاومت نام دارد كه بر اساس مبحث دهم ايران براي قاب خمشي برابر   

  مي باشد. 2.5دوگانه برابر 
 save asنرم افزار به صورت اتوماتيك قادر به كنترل ضريب اضافه مقاومت نيست و طراح بايد (همانند گذشته) از مدل يك  ASD-89در  •

برابر كند (بسته به مورد) و ظرفيت  3يا  5/2يا  2زلزله را به  گرفته و مقاومت خمشي و برشي ستونها را افزايش دهد و سپس نيروهاي
 ستونها را كنترل كند.

  
 

ASD-89      ;         ETABS9.7.4        ;         A<0.35            
UDSTL1 D 

UDSTL2 D+LIVE+LPART 

UDSTL3~6 1.33D + LIVE + LPART ± 0.7Ω× EXP ± 0.21Ω× EY + 0.7EV 

UDSTL7~10 1.33D + LIVE + LPART ± 0.7Ω× EXN ± 0.21Ω× EY + 0.7EV 

UDSTL11~14 1.33D + LIVE + LPART ± 0.7Ω× EYP ± 0.21Ω× EX + 0.7EV 

UDSTL15~18 1.33D + LIVE + LPART ± 0.7 Ω× EYN ± 0.21Ω× EX + 0.7EV 

UDSTL19~22 1.33D ± 0.933 Ω× EXP ± 0.28 Ω× EY + 0.933EV 

UDSTL23~26 1.33D ± 0.933 Ω× EXN ± 0.28 Ω× EY + 0.933EV 

UDSTL27~30 1.33D ± 0.933 Ω× EYP ± 0.28 Ω× EX + 0.933EV 

UDSTL31~34 1.33D ± 0.933 Ω× EYN ± 0.28 Ω× EX + 0.933EV 

UDSTL35~38 0.8D ± 0.933 Ω× EXP ± 0.28Ω× EY - 0.933EV 

UDSTL39~42 0.8D ± 0.933 Ω× EXN ± 0.28Ω× EY - 0.933EV 

UDSTL43~46 0.8D ± 0.933 Ω× EYP ± 0.28 Ω× EX - 0.933EV 

UDSTL47~50 0.8D ± 0.933 Ω× EYN ± 0.28Ω× EX - 0.933EV 

 
 
 
 
 

ASD-89      ;         ETABS9.7.4       ;     A=0.35         ;    I=1  
UDSTL1 D 

UDSTL2 D+LIVE+LPART 

UDSTL3~6 1.48D + LIVE + LPART ± 0.7Ω× EXP ± 0.21Ω×EY + 0.7EV 

UDSTL7~10 1.48D + LIVE + LPART ± 0.7Ω× EXN ± 0.21Ω× EY + 0.7EV 

UDSTL11~14 1.48D + LIVE + LPART ± 0.7Ω× EYP ± 0.21Ω× EX + 0.7EV 

UDSTL15~18 1.48D + LIVE + LPART ± 0.7Ω× EYN ± 0.21Ω× EX + 0.7EV 

UDSTL19~22 1.53D ± 0.933 Ω× EXP ± 0.28Ω× EY + 0.933EV 

UDSTL23~26 1.53D ± 0.933 Ω× EXN ± 0.28Ω× EY + 0.933EV 

UDSTL27~30 1.53D ± 0.933 Ω× EYP ± 0.28Ω× EX + 0.933EV 

UDSTL31~34 1.53D ± 0.933 Ω× EYN ± 0.28Ω× EX + 0.933EV 

UDSTL35~38 0.604D ± 0.933 Ω× EXP ± 0.28Ω× EY - 0.933EV 

UDSTL39~42 0.604D ± 0.933 Ω× EXN ± 0.28Ω× EY - 0.933EV 

UDSTL43~46 0.604D ± 0.933 Ω× EYP ± 0.28Ω× EX - 0.933EV 

UDSTL47~50 0.604D ± 0.933 Ω× EYN ± 0.28Ω× EX - 0.933EV 
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  ACI-318-2008بر اساس  ETABS9.7.4سازه هاي بتني در  15

  ETABS9.7در  ACI2008طراحي سازه بتني بر اساس  15-1-1
ايران دارد. بنابراين  2800مي باشد كه بيشترين مطابقت را با استاندارد  ETABS 9.7.4در  ACIآخرين ويرايش آيين نامه  ACI318-2008آيين نامه 

  ، از اين آيين نامه براي طراحي سازه هاي بتني استفاده شود.ETABS9توصيه مي شود كه در صورت استفاده از 

  انتخاب آيين نامه طراحي 15-1-2
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  ETABS9-ACI-2008 تعريف بارها در 15-1-3
و  SNOWدر برخي تركيب بارها از  ACI318-2008). طبق LROOF( زنده بام) اعمال خواهد شد و هم بار SNOW( بار برفهم  در بام •

 استفاده مي شود. بنابراين كاربر بايد هر دو را معرفي كنيد. LROOFدر برخي ديگر از 
مبحث ششم) براي سازه مسكوني برابر  39مبحث ششم (صفحه  1-5-6، بار زنده آن طبق جدول داشته باشيم پاركينگاگر در سازه  •

3kPa )300 kg/m  وارد شود. LIVE) مي باشد. بار پاركينگ قابل كاهش نيست و بايد از نوع 2̂
مي باشد  kg/m^2 500) برابر 37(صفحه  1-5-6كه معموال به صورت بار خطي به تيرهاي ان وارد مي شود، در جدول  راه پلهبار زنده  •

 وارد شود. LREDبود). بار زنده راه پله قابل كاهش بوده و مي تواند از نوع  350(در آيين نامه قبلي 
kg/m 200( مسكونيبار زنده كف طبقات در سازه هاي  • ) قابل كاهش بوده و همچنين در تركيب 250kg/m^2( اداريهاي ) و در سازه 2̂

 تعريف كرد. LRED0.5وارد مي شوند و مي توان آنها را از نوع  0.5بارها با ضريب 
 بايد به صورت بار زنده منظور شود. اين بار به صورت گسترده به كفها وارد مي شود و حداقل مقدار آن برابر تيغه بنديطبق آيين نامه بار  •

100 kg/m   وارد شود. LPARTمي باشد. اين بار غير قابل كاهش بوده و بايد از نوع  2̂
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  ؟LIVEسوال: كاربرد بار 
بار زنده  ،پاسخ: از اين بار براي تعريف بار زنده پاركينگ و انباري مي توان استفاده كرد. طبق بند زير (با ناديده گرفتن استثنا قيد شده در آن)

  كاهش نمي باشد.پاركينگ قابل 

  
 

  ؟LREDسوال: كاربرد بار 
ضريب آنها برابر يك خواهد  بود. براي مثال بار زنده راه پله  5، و 3،4پاسخ: بارهاي زنده اي كه قابل كاهش هستند ولي در تركيب بارهاي شماره 

مي باشد، طبق  5kPaا توجه به اينكه مقدار آن برابر مي باشد. بار زنده راه پله قابل كاهش است ولي ب kg/m2=5kPa 500جديد برابر  6طبق مبحث 
منظور كنيم. از ديگر نمونه ها مي توان به سالن اجتماعات در ساختمانهاي  0.5برابر  5، 4، 3تبصره زير حق نداريم ضريب آنرا در تركيب هاي 

  مسكوني، فروشگاههاي كوچك و خرده فروشي در طبقه همكف اشاره كرد.

  
  

  ؟LRED0.5سوال: كاربرد بار 
خواهد  بود. براي مثال بار  0.5ضريب آنها برابر  5، و 3،4پاسخ: بارهاي زنده اي كه قابل كاهش هستند و عالوه بر كاهش، در تركيب بارهاي شماره 

  مي باشد) بايد از اين نوع تعريف شود.  kg/m2=2kPa 200زنده سازه هاي مسكوني (كه برابر 
 

  چيست؟  LPARTITION سوال: كاربرد
جديد طبق بند زير بار تيغه ها بايد از نوع بار زنده تعريف شود. دقت شود كه ديگر الزم نيست بار تيغه بندي همراه با بار مرده طبقه  6در مبحث 

وارد  PARTITION LIVEار منظور شود و در محاسبه وزن مرده طبقات بار تيغه بندي لحاظ نمي شود. بنابراين بايد به كف ها به صورت مستقل ب
  بدست مي آيد. kg/m2 100شود كه معموال برابر مقدار حداقل آن يعني 
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  اعمال كرد؟ مثال در سازه مسكوني به جاي REDUCIBILE LIVEو يا  LIVE، بار  PARTITION LIVEسوال: آيا مي توان به جاي اعمال 

200 kg/m2 300، بار زنده را برابر kg/m2 .وارد نمود  
درصدي  20) بارهاي زنده مشاركت Mass sourceسخ: خير. بار تيغه بندي بايد با يك نام مجزا وارد شود. علت اين است كه در معرفي جرم لرزه اي (پا

 باشد. بنابراين بايد مجزا تعريف شود. %100خواهند داشت در حاليكه مشاركت بار تيغه بندي، بر خالف بارهاي زنده، بايد 
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  ETABS9-ACI2008زلزله در  تعريف نيروي  15-1-4

 
  استفاده شود. Ru=5بايد از  2800استاندارد  4بود كه طبق ويرايش  R=7براي قاب خمشي متوسط قبال  •

  ) توجه نماييد. نكات زير از اين جدول مهم مي باشند:Ruبه جدول زير (جدول مقادير 
 متر مجاز به استفاده از مهاربند همگراي معمولي نيستيم (به محدوديت ارتفاعي در جدول زير توجه نماييد). 15براي سازه هاي بلند تر از  •
قيد شده كه نسبتا باال بوده و طراحان را به استفاده از اين سيستم تشويق مي  7براي سيستم قاب ساختماني واگراي ويژه برابر  Ruضريب  •

 كند.
  متر مجاز بود. 50متر ميباشد  كه قبال تا  35كثر ارتفاع مجاز براي قاب خمشي بتني متوسط حدا •
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 به معناي افزايش در نيروي زلزله مي باشد؟ Ruبه  Rسوال: آيا تبديل  •
روي يپاسخ: خير. اگر چه نيروي زلزله افزايش يافته است، ولي در عوض تركيب بارها نيز تغيير كرده اند. با توجه به جدول زير، در صورتي كه ن

  منظور خواهد شد: 1براي  1.4محاسبه شود، ضرايب زلزله به جاي  4زلزله بر اساس ويرايش 
  
 

  (سازه هاي بتني) 3رايش وي 2800تركيب بار لرزه اي بر اساس استاندارد 

  
  (سازه هاي بتني) 4ويرايش  2800تركيب بار لرزه اي بر اساس استاندارد 

  
  براي مثال براي قاب خمشي متوسط داريم:

 
  

1.05D + 1.275L + 1.4025E  ACI 318-99   
1.2D + L + 1.4E + 0.2SNOW ACI 318 – 2008  
1.2D + L + 1.4E + 0.2SNOW ACI 318 – 2014  

1.05D + 1.275L + 1E  ACI 318-99   
1.2D + L + 1E + 0.2SNOW ACI 318 – 2008  
1.2D + L + 1E + 0.2SNOW ACI 318 – 2014  

D + 1.2L + 0.84E 

 )1392ايران (چاپ  9مبحث 
استفاده مي شود، بايد براي  ACIاز  ETABSبا توجه به اينكه در نرم افزار 

حق نداريم  بتن از تركيب بار بتن آمريكا استفاده شود (سطر دوم اين جدول).
  انتخاب كنيم. 9استفاده كنيم و تركيب بارها را از مبحث  ACIبراي طراحي از 
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معرفي شده است كه در شكل زير خالصه روابط محاسبه آن  N(ضريب بازتاب) تغيير كرده است و ضريب جديدي به نام  Bنحوه محاسبه  •
  آمده است:

  
  شكل زير بندهاي آيين نامه اي محاسبه دوره تناوب تجربي آمده است كه مشابه ويرايش قبلي مي باشد.در 

 دوره تناوب تجربي سازه هاي بتني تغيير كرده است. •
 دوره تناوب تجربي سازه هاي با مهاربند واگرا تغيير كرده است. •

  
  

 سازه غير خطي شده است:نيروي شالقي حذف شده است و به جاي آن توزيع بار در ارتفاع  •
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         3ويرايش                                                                                     4ويرايش 

  
 ناوب سازه دارد.محاسبه مي شود كه بستگي به دوره ت 7-3بر اساس رابطه  Kضريب  •
  

  مثال محاسبه نيروي زلزله  15-1-5
  متر)16طبقه مسكوني بتني با شكل پذيري متوسط (ارتفاع سازه از تراز پايه= 5سازه  •
  IIIنوع خاك  •
  پهنه با خطر نسبي خيلي زياد •

  
  
  
  

 )1-1-3-3بند  -2800استاندارد  31محاسبه دوره تناوب سازه (صفحه  -1

آيين  نامه = 0.05 × . = 0.05 × 16 . = 0.606  
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  با فرض اينكه دوره تناوب نرم افزار زياد خواهد بود:  
طراحي = 1.25 آيين  نامه = 1.25 × 0.606 = 0.76  

   )2800استاندارد  17و  14(صفحه  محاسبه ضريب شكل طيف  -2

 

  = 0.15= 0.7= 1.75= 1.1
طراحي = 0.76 طراحي >               → = ( + 1) = (1.75 + 1) 0.70.76 = 2.54 

 )2800استاندارد  17(صفحه  محاسبه ضريب اصالح طيف  -3

  < طراحي < 4               → = 0.74 − طراحي − + 1 = 0.74 − 0.7 (0.76 − 0.7) + 1 = 1.0123 
 

 )2800استاندارد  14(صفحه  Bمحاسبه ضريب بازتاب ساختمان  -4

  = = 2.53 × 1.0127 = 2.57 
 
 
 

 Iو  Aمحاسبه ضرايب  -5
A=0.35          I=1 

 
 
 
 

 )2800استاندارد  4-3(صفحه  محاسبه ضريب رفتار سازه،  -6
=ضريب رفتار قاب خمشي متوسط برابر    مي باشد. 5
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= )2800استاندارد  28محاسبه ضريب زلزله زلزله (صفحه  -7 = 0.35 × 2.57 × 15 = 0.18 

  
 )2800استاندارد  6-3-3(بند  Kمحاسبه مقدار ضريب  -8

K=0.5T+0.75=1.129   
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كه براي اين منظور نوشته ام استفاده نماييد. اين نرم افزار را مي توانيد از آدرس زير دانلود  Excelبراي محاسبه نيروي زلزله مي توانيد از نرم افزار 
  نماييد:

software.htm-http://www.hoseinzadeh.net/ebook  
 

  
   

قاب خمشی بتنی قاب خمشی بتنی
5 5
خير خير
1.91 1.50
0.1 0.1
0.5 0.5
1 1

1.5 1.5
1.91 1.63

1.28200 1.22654
0.65445 0.76561
0.83901 0.93905
0.0420 0.0420
0.0587 0.0657
1.7050 1.5663

0.058730366 0.070175585
1.705 1.4975

A=0.35
II

www.hoseinzadeh.net

https://telegram.me/hoseinzadehasl
 ویرایش چهار

S=

(TETABS) زمان تناوب نرم افزار

ارتفاع سازه از تراز پایه (متر)
درجه اهميت سازه

A ضریب

B=B1*N=
C-min=0.12*A*I=

k=0.5*T+0.75=

T= Min (ليلی، 1.25تجربی�ت)

سازه ميانقاب دارد؟

S0=

T0=
Ts=

48.1
I=1

K DRIFT =
C DRIFT =

C=A.B.I/R=

B1=(S+1)(Ts/T)=
N=0.7/(4-TS)*(T-TS)+1=

 نوع زمين
سيستم سازه

Ru=
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  ETABS9-ACI2008تعريف زلزله محاسبه شده در  15-1-6
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  ETABS9-ACI-2008تنظيمات لرزه اي در  15-1-7
) تعيين شود. در شكل زير گزينه 2800استاندارد  30و  29(صفحه  2800استاندارد  2-3-3(ضريب نامعيني) بايد طبق بند  Rhoمقدار  •

Program Calculated  برايRho  قابل استفاده نيست. ضوابطRho  بر اساسASCE7-2010  مي باشد و گزينهProgram Calculated  بر
اساس آيين نامه هاي قديمي انرا محاسبه مي كند. بنابراين خودمان بايد درجه نامعيني را تعيين كرده و در اين قسمت وارد كنيم. مقدار 

نوشته ام در وبسايت اينجانب  rhoصفحه اي كه براي  40باشد. براي تعيين آن مي توانيد به نوشتار  1.2ا ي 1اين ضريب مي تواند برابر 
 مراجعه نماييد.

  نيز به شرح زير مي توان اين ضريب را معرفي كرد:  9.7در ايتبس  •

  
  
 

 ترل نمي شود.انتخاب شود، ضوابط لرزه اي كن A, B or Cبايد انتخاب شود. اگر  D,E or Fدر قسمت بعدي  •
 (دوگانه) است يا نه.  Dualقسمت بعدي مي پرسد كه آيا سيستم باربر جانبي  •
) تعريف 2800استاندارد  34(صفحه  2800استاندارد  4-3ضريب اومگا خواسته مي شود. اين ضريب در جدول  Omega Factorدر قسمت  •

و براي سازه هاي بتني در ايتبس  ACI2008مي باشد. دقت شود كه در  3برابر  Omegaشده است. براي مثال براي قابهاي خمشي مقدار 
اين ضريب وجود نداشت و اگر هم در اين قسمت مقدار انرا  ACI2008نيست. به عبارت ديگر در  Omega، نيازي به وارد كردن ضريب 9

 وارد نماييد، ايتبس در سازه هاي بتني هيچ استفاده اي از آن نخواهد كرد.
ضريب اضافه براي بار مرده در تركيب بارها وارد ميشود. اگر سازه در منطقه لرزه خيزي با خطر نسبي خيلي  DL Multiplierر قسمت د •

وارد خواهد شد. براي مثال اگر يك سازه مسكوني در شهر تهران طراحي مي  0.6AI=0.21*I) باشد، مقدار اين ضريب برابر A=0.35زياد (
وارد خواهد شد (شكل زير). اين ضريب براي منظور كردن  0.21مي باشد، اين ضريب برابر  I=1نكه ضريب اهميت برابر شود، با توجه به اي

 زلزله قائم براي كل سازه مي باشد.
  باشد، در اين صورت الزم نيست زلزله قائم به كل سازه وارد شود و مقدار اين ضريب برابر صفر خواهد بود. A<0.35اگر  •
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  ETABS9-ACI2008) در Mass sourceلرزه اي ( وزن موثر 15-1-8
 در جرم لرزه اي منظور شود. %100) بايد بار زنده تيغه بندي به صورت 2800استاندارد  29(صفحه  2800طبق جدول زير از استاندارد  •
راي شهرهايي كه در مناطق در پشت بام اگر سازه اي در مناطق گرم سير باشد، نيازي به منظور كردن بار زنده و برف از بام نيست و ب •

  درصد بار برف منظور مي شود. 20سردسير هستند از پشت بام تنها 
 مشاركتي ندارد. LROOFبه عنوان وزن لرزه اي مشاركت كند و بار  DEAD + 20%SNOW%100از قسمت پشت بام تنها بايد  •
  درصد كاهش يافته است. 20درصد بود، به  40مشاركت بار زنده بيمارستان ها، مدارس و ... كه قبال  •
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  ETABS9-ACI2008تركيب بارها در  15-1-9
  را در رابطه با تركيب بارها را نشان مي دهد ACI-318-2008يين نامه آشكل زير متن  •

  
ده شبا توجه به تركيب بارهاي فوق و با منظور كردن اثر زلزله متعامد، تركيب بارهاي كامل براي حالت هاي مختلف در جداول زير ارائه  •

  است.
 تمامي تركيب بارهاي ارائه شده در فايلهاي ايتبس جداگانه تعريف شده اند و در وبسايت اينجانب قابل دانلود هستند. •
 مي توان به دو روش عمل كرد: 9و در ايتبس  "سازه هاي بتني"(درجه نامعيني) در  RHOبراي منظور كردن اثر  •

o  در تركيب بارها 1.2اعمال ضريب 
o  در تعريف ضريب زلزله ( 1.2اعمال ضريبUser coefficient در قسمت (static load case 

تنها به روش اول بايد عمل شود. در تركيب بارهاي زير فرض  2015و يا در ايتبس  LRFDدر تركيب بارهاي سازه هاي فلزي به روش 
 شده است كه اين ضريب در تركيب بارها منظور مي شود (روش اول).

 
ACI2008      ;         ETABS9.7.4      ;     A<0.35            

UDCON1 1.4D 

UDCON2 1.2D+1.6LIVE+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF 

UDCON3 1.2D+1.6LIVE+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5SNOW 

UDCON4 1.2D+LIVE+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6LROOF 

UDCON5 1.2D+LIVE+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6SNOW 

UDCON6~9 1.2D+LIVE+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW± ρ×EXP±0.3 ρ×EY+EV 
UDCON10~13 1.2D+LIVE+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW± ρ×EXN±0.3 ρ×EY+EV 

UDCON14~17 1.2D+LIVE+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW± ρ×EYP±0.3 ρ×EX+EV 

UDCON18~21 1.2D+LIVE+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW± ρ×EYN±0.3 ρ×EX+EV 
UDCON22~25 0.9D± ρ×EXP±0.3 ρ×EY-EV 
UDCON26~29 0.9D± ρ×EXN±0.3 ρ×EY-EV 
UDCON30~33 0.9D± ρ×EYP±0.3 ρ×EX-EV 

UDCON34~37 0.9D± ρ×EYN±0.3 ρ×EX-EV 
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ACI2008      ;         ETABS9.7.4       ;     A=0.35         ;    I=1  
UDCON1 1.4D 

UDCON2 1.2D+1.6LIVE+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5LROOF 

UDCON3 1.2D+1.6LIVE+1.6LRED+1.6LRED0.5+1.6LPART+0.5SNOW 

UDCON4 1.2D+LIVE+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6LROOF 

UDCON5 1.2D+LIVE+LRED+0.5LRED0.5+LPART+1.6SNOW 

UDCON6~9 1.41D+LIVE+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW± ρ×EXP±0.3 ρ×EY+EV 
UDCON10~13 1.41D+LIVE+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW± ρ×EXN±0.3 ρ×EY+EV 
UDCON14~17 1.41D+LIVE+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW± ρ×EYP±0.3 ρ×EX+EV 

UDCON18~21 1.41D+LIVE+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW± ρ×EYN±0.3 ρ×EX+EV 

UDCON22~25 0.69D± ρ×EXP±0.3 ρ×EY-EV 

UDCON26~29 0.69D± ρ×EXN±0.3 ρ×EY-EV 
UDCON30~33 0.69D± ρ×EYP±0.3 ρ×EX-EV 
UDCON34~37 0.69D± ρ×EYN±0.3 ρ×EX-EV 
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  ETABS9-ACI-2008كاهش سربار زنده در  15-1-10
(آيين نامه بارگذاري آمريكا) مي باشد. منتها در  ASCE7-2010بر گرفته از  92ضوابط كاهش سربار زنده در مبحث ششم ويرايش سال  •

مي باشد و  ASCE7-2010مشابه  ASCE7-1995مي باشد. ضوابط كاهش سربار زنده در  ASCE7-1995اخرين ورژن موجود،  9ايتبس 
تعريف شده اند، كاهش  Reducibleاستفاده كرد (شكل زير). با انتخاب اين گزينه بارهايي كه از نوع  مي توان به عنوان جايگزين از ان

 خواهند يافت.
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  ETABS9-ACI2008در  تعريف تركيب بارهاي كنترل تنش خاك 15-1-11
  استفاده شود: تنش مجازبراي كنترل تنش زير خاك بايد از تركيب بارهاي 

 
  بارهاي زير تعريف شوند:مطابق شكل فوق بايد تركيب 

 بايد تمامي بارهاي لرزه اي (شامل بارهاي لرزه اي مربوط به زلزله متعامد) بايد جايگزين شود. Eدر بارهاي زير به جاي  •
 در تركيب بارهاي زير اثرات بار باد، حرارت و فشار خاك منظور نشده است. •
  مي باشد: A<0.35تركيب بارهاي كنترل خاك براي شهرهايي كه  •

• SOIL1:   D + Live+LRED+LRED0.5+Lpartition 
• SOIL2:   D + Lroof 
• SOIL3:   D + Snow 
• SOIL4:   D + 0.75(Live + LRED + LRED0.5 + Lpartition + Lroof) 
• SOIL5:   D + 0.75(Live + LRED + LRED0.5 + Lpartition + Snow) 
• SOIL6:   D ± 0.7E +0.7Ev 
• SOIL7:   D + 0.75(Live+LRED+LRED0.5+Lpartition) ± 0.525E +0.525Ev+ 0.75Snow 
• SOIL8:   0.6D + 0.7E  

  مي باشد: A=0.35تركيب بارهاي كنترل خاك براي شهرهايي كه  •
• SOIL1:   D + Live+LRED+LRED0.5+Lpartition 
• SOIL2:   D + Lroof 
• SOIL3:   D + Snow 
• SOIL4:   D + 0.75(Live + LRED + LRED0.5 + Lpartition + Lroof) 
• SOIL5:   D + 0.75(Live + LRED + LRED0.5 + Lpartition + Snow) 
• SOIL6:   (1+0.147×I)D ± 0.7E +0.7Ev 
• SOIL7:   (1+0.11025×I)D + 0.75(Live+LRED+LRED0.5+Lpartition) ± 0.525E +0.525Ev+ 0.75Snow 
• SOIL8:   0.6D + 0.7E  

0.6)0.525  به صورت زير بدست آمده است: I×0.11025و  I×0.147ضريب اهميت سازه مي باشد و ضريب  Iدر روابط فوق،  ) = 0.11025                          0.7(0.6 ) = 0.147  
  ي نيست.در نظر گرفتن نيروي قائم زلزله رو به باال در طراحي پي ضرور 2800استاندارد  2-9-3-3طبق بند 
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  ETABS9-ACI2008در  P-deltaاثر تعريف  15-1-12
براي سازه هايي كه بار زلزله حاكم است، بايد بر اساس تركيب بار زلزله انتخاب شود و در سازه هايي كه بار باد حاكم است بر  P-deltaتركيب بار اثرا

بايد به صورت  P-deltaمعموال تركيب بار لرزه اي حاكم است، تركيب بار اساس تركيب بار مربوط به بار باد انتخاب شود. با توجه به اينكه در سازه ها 
1.2DEAD+1.2SDEAD+Live+LPART+LRED+LRED0.5+0.2SNOWNOW ) وارد شود. دقت شود كه در تركيب فوق بار زنده بامLROOF (

  وجود ندارد.

        
 

  را تشريح مي كند: P-deltaاب تركيب بار براي اثر مي باشد كه نحوه انتخ ETABSمتن زير مربوط به راهنماي نرم افزار 
P-Delta Load Combination: This area is active if you select the Iterative -- Based on Load Cases option in the Method area of the 
form. Specify the single load combination to be used for the initial P-Delta analysis of the structure. As an example, suppose that 
the building code requires the following load combinations to be considered for design: 

(1) 1.4 dead load 
(2) 1.2 dead load + 1.6 live load 
(3) 1.2 dead load + 0.5 live load + 1.3 wind load 
(4) 1.2 dead load + 0.5 live load - 1.3 wind load 
(5) 0.9 dead load + 1.3 wind load 
(6) 0.9 dead load - 1.3 wind load 

For this case, the P-Delta effect associated with the overall sway of the structure can usually be accounted for, conservatively, by 
specifying the P-Delta load combination to be 1.2 times dead load plus 0.5 times live load. This will accurately account for this 
effect in load combinations 3 and 4 above, and will conservatively account for this effect in load combinations 5 and 6. This P-Delta 
effect is not generally important in load combinations 1 and 2 because there is no lateral load. 
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) عنوان شده است كه بار ثقلي بايد بر  ASCE7-10 8.712.در بند   coefficientstability(  پايداري شاخصبراي محاسبه  ASCE7در  •
 محاسبه شود كه در اين صورت به جاي تركيب بارهاي بدون ضريباساس 

1.2DEAD+1.2SDEAD+Live+LPART+LRED+LRED0.5+0.2SNOWNOW  
  تركيب  بايد از

DEAD+SDEAD+Live+LPART+LRED+LRED0.5+SNOW  
از بارهاي بدون  P-Δبر اساس انديس پايداري قابل محاسبه مي باشد، برخي طراحان ترجيح مي دهند كه براي اثر  P-Δاستفاده كرد. از آنجا كه اثر 

اشند ب ضريب استفاده نمايند. البته براي سازه هايي كه شاخص پايداري آنها پايين است، دو تركيب فوق شايد تفاوت قابل توجهي با يكديگر نداشته
 ، بنده تركيب اول را پيشنهاد مي كنم.CSIولي استفاده از تركيب اول محافظه كارانه مي باشد. با توجه به توصيه 
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  خيص نامنظمي در پالنتش 15-1-13
   

  
  

  جزوه 16-3بند                    توضيحات كامل در مورد كنترل نامنظمي: 
  
  
  
  

  نامنظمي پيچشي 15-1-14
  از تعريف نامنظمي پيچشي در موارد متعدد استفاده شده است.  2800استاندارد  4در ويرايش 

 براي تعيين نامنظمي پيچشي مي توان از نتايج حاصل از تحليل مطابق شكل زير استفاده كرد. •
 حاسبه شود.بر اساس آنها مبايد  "تغيير مكان نسبي"را نشان مي دهد و  "تغيير مكان مطلق"دقت شود كه نتايج زير  •
 مطابق شكل زير استفاده نماييد. summary reportبراي مشاهده نسبت تغيير مكان حداكثر مطلق به حداكثر متوسط مي توانيد از قسمت  •

بود، خواهيم  1.2ها در ستون سمت راست گزارش كمتر از  ratioنسبت  EXP, EXN, EYP, EYNاي در اين صورت اگر تحت تمامي زلزله ه
بود خواهيم گفت نامنظم  ratio>1.4بود خواهيم گفت نامنظم پيچشي است. و اگر  ratio<1.4>1.2گفت سازه از نظر پيچشي منظم است. اگر 

  شديد پيچشي است.
  باال باشد، كل سازه را نامنظم خواهيم خواند. ratioاز زلزله اگر حتي يكي از طبقات و تنها تحت يكي  •

  
به  EXNبراي  STORY5و   STORY4كه ايين نامه خواسته براي مثال در شكل فوق براي طبقه  "نسبي"مقدار واقعي نسبت جابجايي  •

 صورت زير مي باشد:
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= 0.0629 − 0.05300.0528 − 0.0450 = 1.269 = 0.053 − 0.03930.0450 − 0.0335 = 1.191 

 
  مي باشد.  1.176و   1.19محاسبه كرده به ترتيب برابر "مطلق“كه ايتبس بر اساس جابجايي  ratioدر حاليكه مقدار 

  نزديك است، بايد محاسبه مقدار دقيق انجام شود. 1.2محاسبه شده توسط ايتبس به عدد  RATIOنتيجه: در مواردي كه نسبت 
 پيچشي مي باشد.سازه فوق نامنظم 

 
  
 در سازه هاي باالي سه طبقه كه نامنظم پيچشي هستند، حتما بايد آناليز ديناميكي انجام شود: •

  
خواهد بود و در اين صورت در تركيب بارها ضريب زلزله به جاي  Rho=1.2اگر سازه نامنظم شديد پيچشي باشد، ضريب نامعيني آن برابر  •

 درصدي در مقدار زلزله = جريمه سنگين براي سازه هاي نامنظم پيچشي) 20خواهد بود (افزايش  1.2برابر  1
 
 .اگر سازه اي نامنظم پيچشي باشد، در محاسبه دريفت بايد به جاي كنترل جابجايي مركز جرم طبقات، لبه هاي كناري سازه بررسي شوند •
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  نامنظمي سيستم هاي غير موازي 15-1-15
  ) نباشد، سازه نامنظم خواهد بود.Yيا  Xزاي قائم باربر جانبي به موازات يكي از محورهاي اصلي (جديد در صورتي كه اج 2800در استاندارد 

  چيست؟"قائم"منظور از اجزاي 
  تقسيم بندي مي شوند. "قائم"و باربر جانبي  "افقي"اجزاي باربر جانبي به قسمت باربر جانبي 

ايي مي باشد كه نيروي اينرسي سقف را در راستاي افق به اجزاي باربر قائم منتقل شامل ديافراگم سقف، مهاربندي سقف و كليه سيستم ه "افقي"
  مي كند.

ديوار برشي، مهاربند قائم، قاب خمشي و كليه سيستم هاي باربر جانبي مي باشد كه در ارتفاع سازه قرار مي گيرند و بار را در راستاي شامل  "قائم"
  قائم منتقل مي كنند.

  
نتيجه: در قابهاي خمشي كه يك تير مورب دارند، و اين تير به صورت گيردار به ستونها متصل است (قاب خمشي تشكيل مي دهد). نامنظم 

  نمي باشند: Y و يا Xسيستم هاي غير موازي محسوب مي شوند. براي مثال سازه زير نامنظم است. چون دو تا از تيرهايش در راستاي 
  

  
  

 درجه انحراف داشته باشد؟5تنها يك تير مايل داشته باشيم سازه نامنظم خواهد بود؟ حتي اگر اين تير تنها مثال يعني حتي اگر  •
تير كج در كل سازه آنرا تبديل به سازه نامنظم مي كند. در متن آيين نامه اشاره اي به زاويه نشده  "يك"بله طبق آيين نامه حضور تنها 

 15ر رايج شده و طبق نظر بسياري از طراحان مي توان يك زاويه حداقل به عنوان مرز تعيين كرد. زاويه است. طبق عرفي كه اخيرا دركشو
درجه است و تيرهايي كه  15درجه بيشتر در بين مهندسين مطرح شده است. يعني شرط نامنظم بودن حضور تير با زاويه انحراف بيش از 

  نمي كنند. درجه باشد، ايجاد نامنظمي 15انحرفشان كمتر از 
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  تركيب بارهاي ويژه لرزه اي 15-1-16
  

1.2D + L + E + 0.2SNOW تركيب بار عادي  
1.2D + L + Ω E +0.2SNOW  تركيب بار ويژه لرزه اي  Ω و براي سيستم  2، براي قاب ساده مهاربندي شده برابر 3ضريب اضافه مقاومت نام دارد كه بر اساس مبحث دهم ايران براي قاب خمشي برابر   

  مي باشد. 2.5دوگانه برابر 
 استفاده مي كنيم نيازي به وارد كردن اين ضريب نيست. ETABS9نداشتيم. بنابراين اگر از  Ω، ضريب ACIدر نسخه هاي قديمي  •
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  نيروي قائم زلزله 15-1-17
  متفاوت بايد منظور شود:) بار قائم زلزله در دو حالت A=0.35در سازه هاي واقع در پهنه با خطر نسبي خيلي زياد (

0.6كه برابر است با "كل سازه"اعمال نيروي زلزله قائم به  -3 × × × ( ) 
0.6كه برابر است با  متر و تيرهاي با بار متمركز قابل توجه 15اعمال نيروي زلزله قائم به بالكنها، تيرهاي باالي  -4 × × × ( + ) 

  
  منظور مي شود. 2تنها حالت  ) A<0.35ها (در سازه هاي واقع در ديگر پهنه 

  

  
  

 )A=0.35نحوه منظور كردن زلزله قائم براي كل سازه (
EV  مانند بارهاي مرده و زنده در راستاي قائم مي باشد. بنابراين به جاي اعمال مستقيم بارEV  به كل سازه مي توان در تركيب بارها ضريب بار مرده

    وه منظور كردن زلزله قائم در كل سازه نمايش داده شده است.را افزايش داد. در شكل زير نح

  
  
  
  

  تمامي تركيب بارها به صورت دستي اصالح شوند؟ A=0.35سوال: آيا در مناطق با 
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  مي توان تركيب بارها را به صورت اتوماتيك اصالح نمود: DL Mutiplier،  با تغيير پارامتر ACI-318-2208پاسخ: خير در صورت انتخاب 

 
  ايجاد مي شود. 1.41Dبرابر  1.2Dمطابق شكل فوق، اگر تركيب بارهاي پيش فرض اضافه نماييد، ضريب بار مرده به جاي hvn,پس از 
 نيز مي توان به شرح زير عمل كرد:  ETABS 9.7در  •
 
 

افزون بر آن به بالكنها نيز به صورت دستي بار زلزله قائم به كل سازه وارد مي شود، آيا الزم است  A=0.35سوال: با توجه به اينكه در مناطق با 
  قائم زلزله اعمال شود؟

عمال به بالكنها تنها بايد بار زنده آنها وارد شود. علت: زلزله قائم مربوط به بار مرده آنها قبال در كل سازه منظور  A=0.35پاسخ: بله. در مناطق با 
  خواهد بود. 0.6AI*3=0.63I kPa=63I kg/m2باشد، زلزله قائم آن برابر  3kPaشده است. براي مثال اگر بار زنده بالكن برابر 

  
  

  كه به صورت مستقيم به بالكن ها وارد مي شود، چگونه در تركيب بارها ظاهر مي شود؟ EVسوال: بار قائم 
  تغيير كرده است: 4با ديگر بارهاي لرزه اي در ويرايش  EVپاسخ: نحوه تركيب 
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  نسبي طبقاتكنترل جابجايي  15-1-18
 

را تغيير سختي خمشي اعضاي سازه هاي بتني كنيد. در صورتي كه سازه بتني مي باشد،  ) ايجادPeriod(تحت عنوان  يك فايل جديد -1
 ):Ig و ديوارها:  Igو ستونها: 0.5Ig(تيرها: دهيد

  
  ):Periodپس از انجام آناليز مدل جديد (فايل  -2

  

 

  
مربوط به مد اول بوده و برابر  X) و بنابراين دوره تناوب در راستاي Xدرصد مشاركت دارد (بيشترين مشاركت در راستاي  51.8مد اول  Xدر راستاي 

 Y) و بنابراين دوره تناوب در راستاي Yدرصد مشاركت دارد (بيشترين مشاركت در راستاي  57.48مد دوم  Yدر راستاي ثانيه مي باشد.  1.254
  ثانيه مي باشد. 1.167مربوط به مد دوم بوده و برابر 
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)دوره تناوب  -3 )و نيز  ( را از  و   بدست آمده در فايل اكسل زير وارد كنيد و  Period.edbرا كه از فايل  (

 دارند و بر اساس دوره تناوب حاصل از ايتبس بدست مي آيند.جدول زير بدست آوريد. اين ضرايب با ضرايب زلزله اصلي تفاوت 

 
 
  در جدول فوق تعريف نماييد. و   را بر اساس  EYdriftو  EXdriftنيروهاي  "سازه اصلي"در  -4

  
 

  
  
  
  جابجايي مركز طبقات از قسمت زير استخراج شود: "سازه اصلي"پس از تحليل  -5

قاب خمشی بتنی قاب خمشی بتنی
5 5
خير خير
1.91 1.50
0.1 0.1
0.5 0.5
1 1

1.5 1.5
1.91 1.63

1.28200 1.22654
0.65445 0.76561
0.83901 0.93905
0.0420 0.0420
0.0587 0.0657
1.7050 1.5663

0.058730366 0.070175585
1.705 1.4975

A=0.35
II

www.hoseinzadeh.net

https://telegram.me/hoseinzadehasl

 ویرایش چهار

S=

(TETABS) زمان تناوب نرم افزار

ارتفاع سازه از تراز پایه (متر)
درجه اهميت سازه

A ضریب

B=B1*N=
C-min=0.12*A*I=

k=0.5*T+0.75=

T= Min (ليلی، 1.25تجربی�ت)

سازه ميانقاب دارد؟

S0=

T0=
Ts=

48.1
I=1

K DRIFT =
C DRIFT =

C=A.B.I/R=

B1=(S+1)(Ts/T)=
N=0.7/(4-TS)*(T-TS)+1=

 نوع زمين
سيستم سازه

Ru=
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  منتقل شود: Excelبراي محاسبه دريفت بهتر است مطابق شكل زير اطالعات به 

  
  براي محاسبه دريفت استفاده نمي شود؟ Story Driftو يا  Diaphragm Driftسوال: به چه علت از 
ان مركز جرم طبقات را محاسبه كرد. ، اگر سازه نامنظمي پيچشي نداشته باشيم، براي محاسبه دريفت مي توان تغييرمك4-5-3پاسخ: با توجه به بند 

  در شكل فوق فرض شده است كه سازه نامنظمي پيچشي ندارد.
استفاده شود، حداكثر دريفت طبقه محاسبه مي شود (لبه هاي طبقه) كه بيشتر از دريفت  Story Driftو يا  Diaphragm Drift دقت شود كه اگر از

  مركز جرم طبقه خواهد بود.
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  تغيير مكان نسبي طبقات مطابق شكل زير محاسبه مي شود: Excelالعات به پس از انتقال اط

  
×  طبقه مي باشد) بايد رابطه زير ارضا شود: 5مي باشد و بنابراين (با توجه به اينكه سازه بيش از  xجابجايي نسبي طبقه سوم در راستاي  0.0039 0.0039 < 0.02  

  
0.0039  مي باشد. بنابراين خواهيم داشت: 4.5براي قاب خمشي متوسط بتني برابر  2800استاندارد  4-3بر اساس جدول  Cdمقدار  < .     →     0.0039 < 0.00444       
 اگر سازه داراي نامنظمي پيچشي باشد، به جاي مركز جرم بايد دريفت لبه هاي كناري سازه منظور شود. •
 ) باشند.Vminنبايد كمتر از زلزله حداقل ( EYDRIFTو  EXDRIFTزلزله  در محاسبه دريفت، •
استفاده كنيم و بايد براي محاسبه دريفت از زلزله هاي اصلي  EYDRIFTو  EXDRIFTدر سازه هاي با اهميت خيلي زياد، اجازه نداريم از  •

  استفاده كنيم.
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  درز انقطاع 15-1-19

 
  متوسط و كم هستند، عرض درز انقطاع كه هر سازه بايد رعايت كند از رابطه زير بدست مي آيد:طبقه و كمتر كه با اهميت  8در سازه هاي 

0.005H  
  ارتفاع سازه از روي تراز پايه مي باشد. Hكه 

ه زير بدست طبقه، عرض درز انقطاع كه هر سازه بايد رعايت كند از رابط 8در سازه هاي با اهميت خيلي زياد و زياد و نيز در ساختمانهاي بيش از 
0.7  مي آيد: × × ∆  
 مي باشد 4.5بدست مي آيد كه براي قاب خمشي متوسط بتني برابر  2800استاندارد  4-3جدول  از Cdمقدار 
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  انجام شده در سايت شخصي و كانال تلگرام پاسخهايگزيده اي از پرسش و  16
 
 

منظم داشتن دو دهانه  يسازه ها يسوال دارم برا يك يدداد يحكه در جزوه تان توض ينينامع يبدكتر در خصوص ضر يحسن: سالم آقا -94/8/17
تر باشد بر  يرانهضوابط سخت گ ينكها ينامنظم به جا يدر سازه ها يكهاست در صورت يالزام 1,2 يبدر هرطرف مركز جرم جهت عدم اعمال ضر

 يدرصد از مقاومت جانب33كمتر از  يضربدر مهاربندعضو  يكبل حذف  يتواندمركز جرم م يندر طرف اربندمهدهانه  يكبا وجود  ثالعكس شده م
  باشد يم مهاربنددهانه  يكحذف  مهاربند يكنامه از حذف  يينرسد منظور آ يمن به نظرم م يستآن چ يلدل يابدكاهش 

—---------—  
  الف و روش ب: روش يمدار rho يينتع ي: با سالم، دو روش براپاسخ
  )يردگ يم 1,2باشد (هر دو جهت را  يم يرانهمنظم در پالن قابل استفاده است و سخت گ يالف: تنها در سازه ها روش
را در دو جهت متعامد متفاوت در نظر  rhoتواند  يحالت طراح م ينسازه ها (چه منظم و چه نامنظم) قابل استفاده بوده و در ا يب: در تمام روش

  .يردبگ
  .يريدرا كمتر در نظر بگ rhoكه مقدار  يابيد ياجازه م ييدجهت اگر شما از ب استفاده نما يناست  و به هم يقب دق روش
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  كانال تلگرام:
  دهانه در هر طرف مركز جرم): يكشده ( يمهاربند يسازه ها ينينامع يبدر رابطه با ضر يا نكته

دهانه  يكخواهد بود (چون تنها  1,2آن  ينيدرجه نامع يم،كن يو با روش الف سازه را بررس. اگر با سازه منظم باشد ييدتوجه نما ير**به شكل ز
  دارد)

خواهد  rho=1 يانشود آ يدشد يچشصورت اگر سازه دچار پ ينحذف شود. در ا مهاربند يكتنها  يد** اگر با روش ب كنترل شود، مطابق شكل با
  بود؟
 يم،را حذف كرده ا مهاربند يقطر 4از  يكياستنباط شود كه چون  يننه. ممكن است چن يادارد  يددرص 33افت مقاومت  ياشود كه آ يبررس بايد
  .يمدرصد بوده و مشكل افت مقاومت ندار 25افت مقاومت برابر  ينبنابرا

  

  :يستن ينچن يكهحال در
  ) يافتهمقاومت آن كاهش  يعني( يابد يشافزا 1به  يدمانده با يباق مهاربند يمربوط به طول كمانش 0,5و   0,7 يبضرا يددر سازه حذف شده با -1
ر خواهد ت يفكند ضع يعمل م يمانده كه فشار يباق مهاربندو مسلما  يمتر است) حذف كن ي(را كه قو يكشش مهاربند يددر كنترل مقاومت ما با -2

  بود.
  نادرست است. يمدرصد افت دار 25تنها  ينكهاهد بود و استنباط انخو يمساو يروهان يعشده و توز يچشدچار پ مهاربندسازه پس از حذف  -3

  خواهد بود.  1,2برابر  ينينامع يباحتماال سازه فوق به علت افت مقاومت مردود محسوب شده و ضر يز: در روش ب نيينها نتيجه
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  كانال تلگرام:
: با سالم.سوالي در خصوص ديافراگم صلب داشتم. در مواردي كه راه پله ساختمان در گوشه ساختمان بوده و لذا ستون (گره) گوشه ينآرو-94/8/20

، تبه سقف متصل نمي باشد آيا اين گره بايد به ديافراگم متصل شود يا خير؟ در صورتي كه جواب منفي مي باشد در اينصورت چگونه ميتوان دريف
همه موارد براي ديافراگم محاسبه شده  center mass rigidityهده وزن طبقات و مركز جرم و سختي رو مشاهده كرد چون در منوي واژگوني، مشا
  اند. با تشكر

—---------—  
را  راگميافوض نوع ددر ع يول يدكن يافراگمبهتر است كل سقف را د يد،بزرگ در پالن دار يكه بازشوها يموارد و هر مورد ينگونه: با سالم، در اپاسخ
.  يديربگ ياز نرم افزار خروج يدتوان يحال م يندر ع يشود ول ياثر م يب يافراگمحالت عمال د ين. در اييدنما يفتعر semirigidاز نوع  rigid يبه جا

  نشان داده شده است. يافراگمنوع د ييرنحوه تغ يردر شكل ز
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  كانال تلگرام:
  :ACI-2014با  ACI-99 مقايسه

  بار مرده) يزاندر م يشافزا %15( يافته يشافزا 1,2Dبه  1,05Dبار مرده از  يبضر ACI-2014در  -1*
  است) يركاهش امكان پذ ينباشد، ا 5kPa(البته اگر بار زنده كمتر از  يافتهكاهش  0,5Lبه  1,275Lبار زنده از  يبضر ACI-2014در  -2*
و از  يافته يشطرف بار مرده افزا يكخواهند داشت. چون از عمال از  يكساني يباتقر يجنامه نتا يينبا ارتفاع متوسط هر دو آ يعمال در سازه ها -3*

معادل كاهش  تقريبادر بار مرده  0,15 يشباشد، افزا يبرابر بار زنده م ين. از آنجا كه مقدار بار مرده در سازه ها چنديافتهبار زنده كاهش  يگرطرف د
  در بار زنده خواهد بود. 0,775

  تر باشد. ينسنگ يكم ACI20144دارد ممكن است  يبلندكه بار مرده سهم عمده ا يدر سازه ها -3*
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  كانال تلگرام:
را هم در نظر  30+100و زلزله  يمبكن يكيينامد يلسازه را تحل يمكه بخواه ي: با سالم و عرض ادب خدمت استاد ارجمند.::درصورتيدينآ -94/8/25
) را هم در SXP-0.3SY(  يحالت منف يدبا يكيهمانند حالت استات ياهست  يكاف Load Casesدر قسمت  ييبه تنها SXP+0.3SY يجادا ياآ يريمبگ

 يادارد كه آ وجود ينهضم يندر ا يت ابهاماتهس ينرم افزار به صورت رفت و برگشت يلروند تحل يناميكيدر حالت د ينكه.:: با توجه به ايريمبگ نظر
  نه . ياشود  يلحاض م يدرصد در نرم افزار به صورت رفت و برگشت 30زلزله 

—----------  
  است: يجسه روش را يناميكيمنظور كردن اثر زلزله د ي: با سالم، براپاسخ

  و ....)45و 30و 15و 0دار ( يهزاو ياستفاده از زلزله ها -1
  )specX + 0.3specYاستفاده كرد ( يناميكيزلزله د يفهنگام تعر 30-100توان از زلزله  يدار، م يهزلزله زاو يبه جا -2
  بارها يبآنها در ترك يبو ترك SpecYو  SpecX يبه نام ها يناميكيدو بار د يفتعر -3

  دست باال خواهد داد. يجباشد و نتا يمحافظه كارانه م يسوم كم روش
شوند كه هر دو  يم يفمختلف تعر يها scaleبا  U2و  U1 يحالت همزمان دو زلزله در راستاها ينشود. در ا يسوال شما م دوم مربوط به روش
scale و به علت يستن ينگران يكرد. جا يوجود ندارد. را معرف يمنف يبضر يفباشند و امكان تعر يعدد مثبت م يك !SRSS  كردن بازتاب ها

  :يدامتحان كن ينگونها يدتوان يشود. م يمنظور م ثرا يشترينب
  :يدكن يفتعر يناميكيزلزله د سه
1- specX 
2- specY 
3- specX+0.3specY 

  خواهد بود. 2و  1 ياز بارها يشترب 3سازه تحت بار  يستونها يتمام يمحور نيروي
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  كانال تلگرام:
  اگه بخواهيم دريفت سازه را با نيروهاي طيف كنترل كنيم چيكار بايد انجام دهيم؟ ممنون از لطفتون: سالم جناب آقاي دكتر حسين زاده. بهروز

—---------  
  :يدعمل كن يربه شرح ز يدتوان ي: با سالم، مپاسخ

  .يريدرا از نرم افزار بگ يناميكيد يهپا يابتدا مطابق شكل اول برشها -1
  . يدبدست آور excelطبقات را مطابق شكل در  يسپس برشها -2
. و سپس با استفاده از آن ييدرا در آن وارد نما يفيط يرويهايو ن يدده يلتشك user loadsاز نوع  يكيزلزله استات يكسپس مطابق شكل دوم  -3
  .ييدرا كنترل نما يفتدر
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بقه در هر ط يكه برا ييا نادرست خواهد بود. علت: جابجاپاسخ ه يدبخوان يناميكيد يزلزله ها يقاز طر يماها را مستق ييكه اگر جابجا ييدنما دقت

 برسازه  يكطبقه دهم و نهم  يمثال دلتا يمختلف بدست آمده است و برا يكردن مد ها srssشود، از  ياعالم م يتبساز طرف ا يناميكيزلزله د
  طبقه برابر تفاضل آنها نخواهد بود. ينسب يمختلف بدست آمده اند و دلتا ياساس مدها

  خواهد بود. 2و  1 ياز بارها يشترب 3سازه تحت بار  يستونها يتمام يمحور نيروي
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  كانال تلگرام:
كاهش صرفا  ينا يا يابد؟بار كاهش  يباتدر ترك %50هم مجاز است كه  يشنبار پارت ياآمده است آ يركه در ز ACI318-08بار  يباتسالم. در ترك با
 يستمجاز ن %50به اندازه  يشينكاهش بار پارت ينا ASCE-07طبق  ظاهرا باشد؟) ياست م 500كه  يرايياز پذ يرغ0زنده كف طبقات  يبارها يبرا

  ام! يدهبر  مجاز نبودن كاهش بار ند يمبن يزياما در مبحث ششم من چ

  
  

  سالم،  پاسخ: با
 يرانباشند. طبق متن مبحث ششم ا يفوق مطلقا نادرست م يبارها يبمجاز بوده و ترك ير) غLPART( يبند يغهكاهش در بار زنده مربوط به ت -1

در آن  ينوع كاهش يچباشد، ه ينم L0 يجزوه بارها يبند يغهقابل اعمال است و از آنجا كه ت L0مربوط به جدول  يبارها يكاهش بار زنده تنها برا
  .يستمجاز ن

  
  باشد.  يم 200باشد بلكه مانند گذشته برابر  ينم 500 يراييبار زنده پذ -2
  

 hoseinzadehasl@                                                                                             در كانال: يتعضو                        
  

 https://telegram.me/mhoseinzadehasl      تا در فرصت مناسب پاسخ داده شود: ييدارسال نما ينكل يقخود را از طر(طراحي و محاسبات)  سواالت
   



 slhttps://telegram.me/hoseinzadeha         www.hoseinzadeh.net      بالمانع است "با ذكر منبع"انتشار مطالب اين جزوه        7/5139

499 

  كانال تلگرام:
  ارزشمند شما يها ييبابت راهنما يژهسالم و تشكر و با

و محل تجمع  ياتاقها يگهم 4-2 يفرد 6مبحث  يدجد يرايشو 6-5-1جدول  يهست ول 200قبل  يرايشمثل و يراييكه بار زنده پذ فرموديد
  لحاظ بشه 500مرتبط با آن  يراهروها
  !يشهم يلمواقع محل ازدحام فام يبوده كه در برخ يمنو نش يراييمنظورش همون پذ يمبگ نميشه

  
  به صورت مشترك عنوان شده است. يباشد. در آنجا بار هتلها و مناطق مسكون يم ASCE7-10نامه  ييناز آ يقسمت ترجمه ا ين. ايرسالم، خ با
  
باشد كه  يهتلها م يشخص يها يتسو private roomشده است. منظور از  يطبقه بند private roomو  public roomازه به دو بخش طبقات س و

اتاق  يكاست كه معموال در هتلها در هر طبقه  ياتاق عموم public roomاست. و منظور از  200و بار زنده آنها  يردگ يمهمانان قرار م ياردر اخت
خواهد بود. به نظر  500 يزشود كه بار زنده آن ن ي) در آن قرار داده ميخچال،وووو يزيون،(تلو يعموم يلشود كه وسا يتجمع در نظر گرفته م لمح

  نامه اصالح شود: يينجمله در ا ينا يبعد يدر چاپها يدبنده با
   "سالن محل تجمع"نوشته شود  ياو  "يخصوص يراتاق غ"نوشته شود  يا
 يندر ا يكه شفاف ساز يشود. به هر حال تا اطالع ثانو يخواهد بود و در حالت دوم سالن اجتماعات را شامل م يراييلت اول منظور پذدر حا كه
 يم 500ها  public roomباشند  و تنها  يم 200 يمنازل شخص ياتاقها يكنم كه در آن تمام يرجوه م ASCE7-10انجام شود، بنده به  ينهزم

 ييناز آ يقسمت ترجمه ا ين. اير!با سالم، خيستعموم باز ن ينبوده و به اصالح به رو public ياز منزل شخص يقسمت يچكه ه ييداباشند. دقت نم
  به صورت مشترك عنوان شده است. يباشد. در آنجا بار هتلها و مناطق مسكون يم ASCE7-10نامه 
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  كانال تلگرام:
  شود؟ يدر نظر گرفته م يتزلزله با خروج از مركز يكيدر حالت استات يفتدركنترل در يا. آي: با سالم خدمت استاد گرامبهنام

  
  

 يمركز جرم طبقات مدنظر است، تفاوت چندان ييرمكانتغ يفت،دقت كرد كه اگر در محاسبه در يدبا ينكرده ول ينامه صحبت يين: با سالم، آپاسخ
  خواهد بود. يكسانمكان مركز جرم تحت  سه زلزله  ييرچك شود و تغ EXYبا  ياو  EXPبا  يامحاسبه شود و  Ex كند كه با ينم
  
 يفتكنترل در يصورت اگر برا ينسازه چك شود  كه در ا يلبه ها يفتدر يدبا يدنامه جد يينباشد، طبق آ يچشيپ ينامنظم ياگر سازه دارا يول 

  .يابند يم يشها افزا ييمنظور شود، جابجا يتخروج از مركز
  

دارند  يچشيكه نامنظم پ ييدر سازه ها يشود. ول يكنترل م EY يا  EXتنها با  يفتكنترل در يستندن يچشيكه نامنظم پ يي: در سازه هانتيجه
  (و در لبه ها) كنترل شود. يتصادف يچشبا منظور كردن پ يدبا يفتكنترل در
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  كانال تلگرام:
ود آن طبقه كنترل ش يداريشاخص پا يدطبقه با يكبودن  يكنترل مهار جانب يمطابق مبحث نهم برا يز: با درود فراوان. استاد عزيجواد -94/8/29

ان مركز مك ييرتغ ياآ. يستشاخص آمده چ ينكه در ا يمكان طبقه ا ييروستون كاربرد دارد). منظور از تغ يرت يترك خوردگ يب(كه در اختصاص ضر
  . با تشكر فراوانييدبفرما يهكنترل ارا ينكامل از ا ياگر امكان دارد مثال يزجرم منظور است؟ استاد عز

—---------------------------------------------  
  : پاسخ

  شده است) يفتعر ACI318-2014نامه  يينبار بر اساس آ يب(ترك ييدنما يفبار شامل بار زلزله تعر يبترك يكابتدا مطابق شكل اول -1
  .يدبدست آور INDEXبار  يبمركز جرم طبقات را مطابق شكل دوم تحت اثر ترك ييجابجا -2
  .يدطبقات را بدست آور يرويمطابق شكل سوم ن -3
  .يدكن يدوم كپ يتاكسل اول به ش يتطبقات را از ش ييمطابق شكل چهارم جابجا -4
  خواهد بود. يداريپا يب. مقدار حاصل برابر ضريدرا بدست آور p*dleta/V/hمطابق شكل پنجم مقدار  -5
  شود. يسازه مهار نشده محسوب م ينباشد و بنابرا يم 0,05از  يشترباشد كه ب يم 0,06برابر  يداريپا يسشكل آخر حداكثر مقدار اند در

  
—---------------------------------------------  
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  كانال تلگرام:
  يم؟: چگونه افت مقاومت طبقه را محاسبه كنيعنينام درجه

  
  )pushover(مثل  يرخطيغ يزبا استفاده از آنال -2 يخط يزبا استفاده از آنال -1: يمطبقه دار يمحاسبه مقاومت جانب يروش برا دو
  عمل كرد: يربه صورت ز توان يم يخمش يدر قابها يروش خط در
  
  استخراج شود يهمطابق شكل اول نسبت تنشها در سازه اول -1

  
درصد  33( يدضرب كن 0,67مورد نظر را به  يزلزله راستا يبمورد نظر، ضر يرگرفته و پس از دوسرمفصل كردن ت save as يك يهاول يلاز فا -2

  كاهش).

  
توان گفت كه پس از دوسرمفصل كردن عضو، افت  يباشد، م يهتك ستونها) كمتر از سازه اولنسبت تنشها (در تك  يدر شكل دوم اگر تمام -3

  درصد است. 33مقاومت كمتر از 
   
  شوند. يسهدر دو مدل مقا يزن "يرهات يلگرددرصد م"عالوه بر نسبت تنش ستونها بهتر است  -4
  

روش  يگزينروش را جا ينجزوه، ا يبعد يرايشهايكرده ام و احتماال در و يحتشر ينيباشد كه در جزوه درجه نامع يم يروش ساده تر از روش اين
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  كانال تلگرام:
دو  يناناطم يببا ضر يدجد 7خاك ارائه داده است با توجه به مبحث  يك. هر آنچه كه گزارش مكانيپ يركنترل تنش ز ي: خواستم بدونم برااحمدي

  تز از گذشته شده يبحران يدجد 6در مبحث  يپ يركنترل تنش مجاز ز يبارها يبكتر يشود؟؟در نظر گرفته م
—------------  

بار معادل  يببا ترك يسهدر مقا D+0.7Eبار  يبمثال ترك يتر از قبل شده اند. برا يرانهبارها سخت گ يبترك ينطور است. ا ين: با سالم، بله همپاسخ
 يلهايبه صورت كامل در فا يدكنترل تنش خاك بر اساس مباحث جد يها يبباشد (ترك يتر م يرانه) سخت گ0,75D+0.75L+0,75*0.7Eآن (

  كه در كانال تلگرام قرار داده ام، امده اند).  2015س يتبا
 يناز ا يبترت ينمنظور شود. بد 2برابر  يناناطم يبكه شامل زلزله هستند، ضر ييبارها يبدر مبحث هفتم اجازه داده شده است كه در ترك ياز طرف

  سه نوع تنش مجاز ارائه شود: يدخاك با يكمكان يبه بعد در گزارشها
1- qall نشست ياربر اساس مع  
2- qall 3 يناناطم يبو باضر يختگيگس ياربر اساس مع  
3- qall 2 يناناطم يبو با ضر يختگيگس ياربر اساس مع  

  كمتر از مقدار مجاز اول باشد يدبا LوDشامل  يبارها يبخاك تحت اثر ترك "متوسط" تنش
  كمتر از مجاز دوم باشد يدبا LوDشامل  يبارها يبخاك تحت اثر ترك "حداكثر" تنش
  كمتر از مقدار مجاز سوم باشد. يدبا Eو D, Lشامل  يبارها يبخاك تحت اثر ترك "حداكثر" تنش
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  كانال تلگرام:
-100زلزله  يهر دو جهت قاب خمش ياستاد ارجمند: خواستم سوال كنم چرا در سازه ها: با سالم و تشكر از زحمات فراوان شما ينحس -94/9/12
دو  يستون ها در محل تالق يناست و بنابرا يسازه ها قاب خمش يندر ا يباربر جانب يستمتنها س ينكهبه ستون ها اعمال شود مگر نه ا يدبا 30
  ييدبفرما يي.لطفا راهنمايستندن يتم باربر جانبيسس

—---------------------—  
ر كانال (شكلها تنها د ييدتوجه نما يرقرار دارند. به شكل ز يباربر جانب يستمدر محل تقاطع دو س يشهستونها هم يخمش ي: با سالم، در قابهاپاسخ

  قرار دارد. 2و  1 يباربر جانب يستمدر محل تقاطع دو س Aشوند). ستون  يداده م يشتلگرام نما

  
  شوند. يزلزله متعامد طراح يبرا يدستونها با ياگر منظم باشد، تمام يسازه حت ينا در

 يستون باشد، م يتدرصد ظرف 20كمتر از  يرون ينستون تحت زلزله چقدر است. اگر ا يمحور يروين ياكرد كه آ يتوان بررس يطبق تبصره م البته
  توان (به شرط منظم بودن سازه) از اعمال زلزله متعامد صرف نظر كرد.

  داده شده است. يشنما EXستونها تحت زلزله  يمحور يروين يرشكل ز در
  باشد. يم 102tonاز ستونها برابر  يكيدر  يمحور يروين مقدار

  
ده، و ش يستون طراح يراست كردن رو يكو با كل يطراح يجنتاستون را با استفاده از  يمحور يتتوان ظرف يستون مطابق شكل سوم م ينهم در

  بدست آورد. Interaction ينهبا انتخاب گز
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  دهد. يكاهش مقاومت نشان م يبو با احتساب ضرا يمقاومت ستون را با فرض صفر بودن لنگر خمش يتظرف اين
از زلزله  يناش يمحور يروين ينباشد. و بنابرا يتن م 388ستون  يمحور يتتن و ظرف 102برابر  EXاز زلزله  يناش يمحور يرويشكلها ن ينا در
  منظور شود. يدبوده و زلزله متعامد با يتدرصد ظرف 20از  يشب
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  كانال تلگرام:
  يدرود خدمت استاد گرام با

زمان تناوب در  يانقابگرفتن اثرات م استفاده شود و با در نظر 2در محاسبه زمان تناوب از خاك نوع  يبتن يژهو يدر مدل سازه بلند قاب خمش اگر
مكان طبقات با  ييركنترل تغ يبرا ياشود آ يزلزله سازه طراح يبضر ينضرب شود و با ا يزن 1,25نامه در  يينطبق آ ينضرب شود و همچن 0,8

در  0,8به ضرب  يازين يرندگ يمكان طبقات را م ييرتغ يجلو يزن يانقابهادر نظر گرفته شده و خود م يدر طراح 0,8 يببار ضر يك ينكهتوجه به ا
 رلكنت يبرا يدزلزله جد يبو ستون ها جهت محاسبه ضر يرهات يبرابر كردن سخت 1,5زمان تناوب  بعد از  يلدر فا يزمان تناوب مود اول انتقال

  باشد ؟ يمكان طبقات م ييرتغ
—---------------------------------------  

ازه س يمحصور در قابها) از سازه جدا نشده باشند، شما در محاسبه زلزله اصل يوارهاي(د يانقابهام يندارد. اگر در سازه ا يلزوم ير: با سالم، خپاسخ
  :يدبدست آور يردوره تناوب را از رابطه ز يدبا

برابر  يوارهاو د 0,5برابر  يرها، ت1برابر  ستونها يخمش يسخت يبكه در آن ضر يدآ يبدست م period.edb يلاز فا يردر روابط ز يتبستناوب ا دوره
  باشد. يم 1

  
  

  باشد. ينم 0,8 يببه ضر يازيكال ن يبرش يوارد يدارا ياشده  همگرا و  يمهاربند يباشد. در سازه ها يم يروابط باال مربوط به قاب خمش البته
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  كانال تلگرام:
، سي سانتيمتر 9آقاي دكتر حسين زاده با عرض سالم و مراتب ادب: منظور از حداقل عرض المان مرزي در ديوارهاي سازه اي كه در مبحث  جناب

-----------—عنوان شده است چيست؟آيا منظور سي سانتيمتر در طول ديوار ميباشد يا سي سانتيمتر ضخامت ديوار؟ممنون ميشم پاسخ دهيد
----------------------------  

نشان داده شده است. اگر  ي) عرض المان مرزينجانبآزمون نظام ا يژه(برگرفته از جزوه بتن و يرباشد. در شكل ز يعرض ستون مبا سالم : پاسخ
 30با عرض حداقل  يالمان مرز يدمطابق شكل سوم با يدداشته باشد، با يبه المان مرز يازن يزن يوارباشد و د يمترسانت 30كمتر از  يوارضخامت د

  كرد. ياتر مهيمسانت
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  كانال تلگرام:
خالصه اگر امكانش باشد  يليشود. خ يبر متر مربع حاصل م يلوگرمك 126 يبيبا چه ضرا يزتبر يبرا ي:  سالم بار برف مطابق جزوه آموزشمهرداد

  . با تشكرييداشاره فرما
—-------------------------  

  شود. يمبحث ششم محاسبه م 1-7-6، بار برف از رابطه : با سالمپاسخ
  :فرضيات

  Ce=1.2 ين) و بنابرا2-7-6است (جدول  يرباشد و بام آن برف گ يداخل شهر م سازه
  Ct=1 ين) و بنابرا3-7-6باشد (جدول  يم يداخل يشگرما يدارا سازه
  Cs=1 ين) و بنابرا6-7-6باشد (بند  يسازه تخت م سقف
  )Is=1باشد ( يم يكسازه برابر  يتاهم ضريب

  
Pr=0.7Ce*Cs*Ct*Is*Pg=0.7*1.2*1*1*1*1.5=1.26 kPa = 126 kg/cm2 

  
  .يدآ يبدست م 105kg/cm2خواهد بود و مقدار بار برف  Ce=1مقدار  يم،فرض كن يربرف گ يمهسقف سازه را ن اگر
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  كانال تلگرام:
  دكتر  يجناب آقا سالم
  شما يدها و مطالب مف ييتشكر از راهنما ضمن
 يبارگذار 4 يرايشكرده بودم. االن دوباره  با و يطراح يكانامه آمر يينوبا آ يبارگذار 2800نامه  يينآ 3 يرايشداشتم كه با و يپروژه بتن يك من

 دود( ح يشودم 0/0056 يدجد يرايشبوده و حاال با فرمول و 0/0051مجاز در حالت قبل  يفتدر يكردم و كنترل كردم مقاطع جواب داده است. ول
قابل  زانيبه م يشودكنترل م  يفتزلزله كه با آن در يرويزلزله و به طبع آن ن يبضر  يكهنداشته در حال ياديز ييرشده) و تغ يشتردرصد ب 10

 يفتما در كنترل در يدهست كه با ينكته ا يادهد و اختالف فاحش دارد. آ يواب نمج يفتشده)و در يشتردرصد ب 40شده ( حدود  يشترب يتوجه
  يم؟ده انجام

—-------------  
 يمهم ندار ينامه ا يينآ يدتر شده است. نكته جد يرانهسخت گ يبه صورت قابل توجه يفتدر يدنامه جد يين: با سالم، بله حق با شماست. در آپاسخ

  كه بتوان به كمك ان جواب گرفت!
  كنم: يم يادآوريچند نكته را  تنها

  
 يرويبه نمحاس ياكسل كه برا يتبا زلزله است فرق دارد. در ش يفت. زلزله درينه زلزله اصل يداستفاده كن يفتاز زلزله در يفتكنترل در يبرا -1

بر اساس  تيف. زلزله دريشودمحاسبه و ارائه م يزن يفتزلزله در يبضر ي،زلزله اصلدانلود قرار داده شده، عالوه بر  يام برا يشخص يتزلزله در وبسا
  شود. يمحاسبه م يتبسدوره تناوب ا

  
 يكه در خروج story drift ياو  diaphragm driftمانند  ييها ينهشود. گز يدر مركز جرم محاسبه م يفتنباشد، در يچشياگر سازه نامنظم پ -2
 Diaphragm CMاز  يدبا يچشيمنظم پ يدهد و شما در سازه ها يسازه را م يلبه ها ييداده شده است، جابجا نشان يردر شكل ز يتبسا

displacement ييداستفاده نما.  
  
كامال  ينكهدرصد و در صورت ا 90را به  يهبرش پا يناميكيد يزدر صورت استفاده از انال يدنامه جد يينكه سازه منظم باشد، طبق آ يدر صورت -3

  .ييدكنترل نما يافتهرا با زلزله كاهش  يفتدر يتو در نها يدكاهش ده يهدرصد برش پا 85منظم باشد به 
  .يدكن يترعا يددارد كه با ينكات يزن يناميكيبا زلزله د يفتكنترل در البته

  
 نينه در مركز جرم (ا يدسازه كنترل كن يلبه ها را در يفتدر يدصورت با ينا يرباشد. در غ يچشيكه سازه نامنظم پ يداجازه نده يدكن يسع -4

  .ييداستفاده نما story driftدر شكل فوق از  يدصورت با ينكند). در ا يرا مشكل تر م يچشپ يدارا يسازه ها يفتجواب گرفتن از در يدقانون جد
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  كانال تلگرام:
  :92 يرايشباد بر اساس مبحث ششم و يروين يينتع فلوچارت

  
شامل  ياصل يباشد. اعضا يسازه م يمثال نما يبرا يهثانو يشود. منظور از اعضا يم يمتقس يهثانو يو اعضا ياصل ي*    بار باد به دو صورت: اعضا

  باشد. يسازه م ياسكلت اصل
  

 60 ياالبلند (ب يتوان عمل كرد. در سازه ها يم "يناميكيد"و محاسبه  "يكياستات"زلزله) به صورت محاسبه  يروي(مانند ن يزن ي* در كنترل اصل
 يزانال بايدباشد،  يم 0,25تا  1 ينسازه ب يكه فركانس ارتعاش ييسازه ها يابرابر عرض سازه است و  4از  يشكه ارتفاع سازه  ب ييسازه ها يزمتر) و ن

  انجام شود. يناميكيد
  

  باشد. يم f=1/Tكه  يمدان يو م يدمدل كرد و دوره تناوب آنرا بدست آور ETABS ياو  SAPتوان انرا در نرم افزار  يفركانس سازه م يافتن ي*برا
  

  متر)  60بلند (لبته با ارتفاع كمتر از  يسازه ها يبرا -2كوتاه   يسوله ها و سازه ها يبرا -1شود:  يبه دور روش محاسبه م يكي* روش استات
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 يونفونداس يبر رو يبرش يوارد يدر نظر گرفتن اثر سخت يبرا يبرش يواربا د يبتن يسازه ها يونفونداس يمحمد: با سالم ::در رابطه با طراح -94/9/16

نسبتا  اهشتحمل شود و باعث ك يوارهاد ينده توسط ااز لنگر وار يشود بخش ياستفاده شده كه باعث م wall properties ينهكتابها از گز يدر برخ
  استفاده شود ::با تشكر يدر نظر گرفتن اثر سخت يبرا stiff ينههمانند ستون ها از گز يدبا ياكار درست است  ينا ياشود آ يدر آرماتور نوارها م يادز

—-------------  
  شود عمل كرد: يبه سه شكل م safe14در  يدر پ يوارهاد يمنظور كردن اثر سخت ي. برايستيمن wallمجاز به استفاده از  ير: با سالم، خپاسخ

  استفاده شود. slabمطابق شكل اول (شكل در كانال تلگرام) از المان  -1

  
 export يررا به صورت المان ت يوارهادادن اثر د يهنگام خروج يكبه صورت اتومات يزن يتبساستفاده شود كه ا BEAMمطابق شكل دوم از المان  -2
  كند. يم
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  استفاده شود.  wallمطابق شكل سوم از المان  -3

  
 يبه هم وارد م يوارهاكه د يروييكنند (در شكل چهارم ن يوارد م ياندركنش يروهايبه هم ن يوارهاد ي،صورت استفاده از روش سوم، در تراز فوقان در

 وبسنوع تقلب مح يك يقتو درحق يابند يشود و ارماتورها كاهش م يم يونوجب كاهش لنگرها در فونداسم يروهان ينداده شده) كه ا يشكنند نما
  شود. يم
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  .يماستفاده كن wallاز المان  يمحق ندار بنابراين

  
اندر  ينا يينها يجهنت يقتشوند درحق يفرستاده م safeكه به  يروهاييمنظور شده است و ن يتبسقبال در ا يوارهاد يكه اثرات اندركنش ييدنما دقت

  .يابندكاهش  يروهاتا ن يريمسازه را مدل كرده و از انها كمك بگ يطبقات فوقان safeمجددا در  يمكنشها هستند و ما حق ندار
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  دكتر  يسالم خدمت آقا با
  سوال داشتم: چند

 هايييلزلزله صفر است؟(در فا يرويبار برف در وزن موثر ن  ينندرصد مشاركت بار زنده بام و همچ يادر خصوص بار زنده بام در مناطق كم برف آ -1
  .)يداعمال نمود mass sourceدرصد بار برف را در  20تنها  يديدآن را كش يهكه شما زحمت ته

  توان در نرم افزار كاهش داد؟ يمبحث شش چگونه م 8-5-6كاهش بار زنده بام رو مطابق  -2
  تشكر با

—---------------------------------------  
  سالم، با
را حذف  snowبار  يدشما با Mass source) در مناطق با برف كم در قسمت ييدتوجه نما ير(به جدول ز 4 يرايشو 2800بله طبق استاندارد  -1 

  حضور نخواهد داشت.  يزن LROOFو بار  ييدنما

  
  !يمنك ياز كاهش بار بام صرف نظر م ينمشكل است بنابرا يزان ن يوجود ندارد و كاهش دست يكاهش ينفعال امكان چن يتبسمتاسفانه در ا -2
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جاز سه نوع تنش م يدبا يككه در گزارش ژئوتكن يدفرموده ا يدر مورد تنش مجاز خاك در پاسخ به سوال ي،عرض سالم و تشكر از زحمات جنابعال با
 يششم برا ثبار ارائه شده در مبح يباتخواهد بود، به نظر بنده در ترك 2برابر  يناناطم يبضر يزلزله و بار ثقل يبار حاو يباتترك يارائه شود كه برا

  .يابد يشتنش مجاز افزا يدكنترل تنش خاك نبا
  وجود دارد : ينهزم يننكته قابل تامل در ا چند

  تنش مجاز استفاده بشود. يشافزا يدنباتنش مجاز  يبارها يبمبحث ششم به صراحت گفته براساس ترك 12-11-6بند -1
 يداده شده است اما تنها برا 75/0 يببا ضر يفتخف يكبار زلزله با بار مرده و زنده  يبترك يبرا ييدتنش مجاز دقت بفرما يبارها يباگر به ترك-2

  داده نشده است. يبضر ينبار زلزله + بار مرده ا
بار داده شده, كه مبحث ششم حالت اول  يبحالت تنش مجاز دو نوع ترك ينامه دارد، برا يينآ ينبا ا ياديكه مبحث ششم تطابق ز Ibc2012در -3
 ASCE ينامه ها يينكامال مشابه ا يكردرو ين. در واقع ايدهدتنش مجاز را نم يشاجازه افزا Ibc2012بارها  يبترك ينا يبار هست، برا يباتترك ينا

  هست. IBC2012و 
------------------------------  

 بيدقت شود ما ضر يد. منتها بايمتنش مجاز را ندار يشتنش مجاز اجازه افزا يبارها يب: با سالم، بله در مبحث ششم عنوان شده كه در تركپاسخ
 متمطلب به صراحت در مبحث هف ينو ا باشد. يگذرا مانند باد و زلزله، كمتر م يبارها  يناناطم يب. در مبحث خاك ضريمده يم ييررا تغ يناناطم

  :ييدتوجه نما يرشده است به شكل ز يدق

  
صورت عمل شده است و  در كنترل  ينبه هم يقانوشته شده ) دق ASCE7(كه بر اساس  FEMA p-751 يكنترل تنش مجاز خاك در  مثالها در
  استفاده شده است.  يمتفاوت يناناطم يبكه زلزله دارند از ضر ييبارها يبترك
  

  نكته: چند
  شد) يشود (كه قبال نم يترعا يدبا يز) در خاك ن30-100زلزله متعامد (قانون  يدنامه با يينبر اساس ا -1
  )يمكل سازه نداشت يوارد شود ( كه قبال زلزله قائم برا يدبا يزتنش خاك ن يبارها يبدر ترك يدزلزله قائم با -2
  )يمنداشت rhoمنظور شود (كه قبال  يزتنش خاك ن يبارها يبدر ترك يدبا rho ينينامع يبضر -3
  

 يداال قكه در ب يشده اند)، و به روش يفكانال قرار داده ام تعر ينكه در هم يتبسيا يل(كه در فا يدجد يبارها يب: كنترل تنش خاك با تركنتيجه
  دهد. يرا م يكساني يجنتا يمكه داشت يقبل يستمبا س يباشد، تقر

  وبسايت شخصي:
سازه  يكدر  1,2 ينينامع يبدر خصوص اعمال ضر-1دارم.با تشكر:: يربه جواب دو سوال ز يفور يازن -يزمحمود: با سالم خدمت دكتر عز -94/9/13
 يگيرا انجام داد و همپا يلحلت يافتهن يشزلزله افزا يببا ضر ينكها يارا با آن انجام داد  يگيبرابر كرد و همپا 1,2زلزله را  يبضر يدبا ياآ يدشد يچشيپ

وارد كردن  2015در ورژن ياآ-ACI2008نامه  يينوآEtabs9.7.ييمضرب نما 1,2زلزله را در  يببارها ضر يبو فقط در ترك يمكامل انجام ده يزرا ن
  برابر نمود؟ 1,2 يزرا نC يبضر يدبا ياباشد  يم يكاف ينامه ا يينا يماتمقدار رو در قسمت تنظ
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---------------  
  :ييدتوجه نما ير: با سالم، به نكات زپاسخ

 يببارها ضر يبتوان در ترك ي) و هم مC يببرابر ضر 1,2 يشزلزله وارد كرد (افزا يبتوان مقدار رو را در ضر ي: هم مETABS9با  يسازه بتن -1
  د)بارها وارد شو يباست كه در ترك ينبرابر كرد. (عرف دركتب بر ا 1,2زلزله را 

بهتر است  rho يبو ضر يبضر يناز اعمال همزمان ا يريجلوگ يبه باال، و برا ACI2011به نام اومگا در  يبي: با توجه به حضور ضر2015 يتبسا -2
  . ييدرا وارد نما rhoبارها مقدار  يبو تنها در ترك يدنده يشرا افزا Cزلزله  يبضر
را از  rho يبشود، بهتر است ضر ياستفاده م LRFDاز روش  ي، به خصوص وقت2015 يتبسو چه در ا 9 ايتبسچه در  يفوالد يدر سازه ها -3

  .يدنده ييررا تغ C يبو ضر ييدبارها وارد نما يبترك يقطر
  

و  يدانجام ده يهكردن را با زلزله اول يههمپا يد) با9 يتبسدر ا يبتن يشما (به جز سازه ها يعنيكردن هم برقرار است.  يهفوق در مورد همپا نكات
  .ييدوارد نما 1,2برابر  1 يزلزله را به جا يببارها ضر يبتنها در ترك

وارد  و تك به تك يبارها را به صورت دست يببار است. شما اگر ترك يبترك يكاتومات يدتول يتنها برا 2015 يتبسا يلرزه ا يمات* مقدار رو در تنظ
  .يدنوارد ك يماترو را در تنظ يستالزم ن يگرد يدكن

--------------  
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مال است؟ و در صورت اع يالزام يدشد يچشيو پ يچشيپ يدر صورت مشاهده نامنظم ياتفاق يتبرون مركز يدتشد يا: سالم استاد آيمورت -94/9/10
  يم؟چه كن يدبا يممشاهده كن يچشيپ ياگر دوباره نامنظم ييبزرگنما يبضر

--------------  
دارند (با  يدرصد 5 يتچك شود كه خروج از مركز ييتحت زلزله ها يدبا يچشيپ ي، كنترل نامنظم2800استاندارد  7-1: با سالم، طبق بند پاسخ

  )Aj=1احتساب 
--------------  

 EXALL1بارها  يبدر ترك يمكن يرا باز م يچشيپ يجدول مربوط به كنترل نامنظم يوقت etabs 15.1.0: با عرض سالم و ادب، در ينشاه -94/9/9

, EXALL2  وEXALL3  ياو EYALL1 , EYALL2  وEYALL3 يچشيپ ييبزرگنما يمكه بخواه يها معرف چه هستند و در صورت ينوجود دارند. ا 
  كرد. يماعمال خواه ينهااز ا يكبه كدام  يمرا اعمال كن

--------------  
 EXALL-1 ،EXALL-2زلزله به سه زلزله  ينا يكرده باشد، در خروج يفتعر EXALL: با سالم، بله اگر طبق جزوات بنده زلزله را به صورت پاسخ

كنترل  يتصادف يتبا منظور كردن خروج از مركز يدبا يچشنامه پ يينباشد. طبق آ يم EXNو  EX ،EXPشود كه معادل  يم يلتبد EXALL-3و ٍ
 1,2كمتر از  يدها با ratioطبقات  يآنها و در تمام يتمام يدسوب باسازه منظم مح ينكها يكنترل شوند و برا يدزلزله ها با ينا يتمام براينشود. بنا

  باشد.
--------------  

  1,2برابر با  يگرو در جهت د 1جهت برابر با  يكتواند با هم برابر نباشد مثال در  يدر جهات مختلف م ينينامع يبضر يامحمد: آ -94/8/28
-----------  

به  يدبا يزن يگرد يشد، راستا 1,2طرف  يكباشند (اگر  يكسان يداگر از روش استفاده شود، هر دو جهت با 2800: با سالم، طبق استاندارد پاسخ
  منظور كرد. 1,2 يگرد يو در راستا يكراستا  يكتوان در  ياگر از روش ب استفاده شود، م يمنظور شود). ول 1,2ناچار 

-----------  
 يرت ياو بالكن  يماعمال كن SD يببا اعمال ضر يعنياز بار مرده  يبيباشد و مولفه قائم زلزله را به صورت ضر a=0.35: اگر يمسعود شفقت -94/8/27

  وارد شود؟ EVبارها  يبهست در ترك يازين يمبار متمركز قابل توجه نداشته باش يامتر  15از  يشب
-----------  

  .ييدبارها حذف نما يبكرا از تر Ev يدتوان ي. ميستن يازين ير،: با سالم، خپاسخ
-----------  

 يندر طرف يقاب خمش ياشده  يمهار بند يذكر شده كه تعداد دهانه ها 2800نامه  يين،در آro يب: باسالم و احترام،در محاسبه ضريرضاعل-94/8/27
عداد مالك ت يبتن يدر قاب خمش ييدبفرما يباشد،لطفامركز جرم م ينطرف يمنظور از دهانه ،تعداد قابها يفرماينداز همكاران م يمركز جرم ...::بعض

  تعداد قابها؟ممنون يا يباشددهانه م
-----------  

  صراحتا صحبت از دهانه كرده است. يكانامه آمر يينو هم در آ 2800هستند. هم در استاندارد  ياردهانه ها مع ير: با سالم، خپاسخ
-----------  
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 كارفرما و مهندس معمار يتجلب رضا يمحاسب برا ينكه مهندس يشودمشاهده م يبتن ياز سازها يارياستاد در بسبهزاد قربانپور: جناب  -94/8/26
كنند كه نه  ياجرا م يمحاسبه و حت 9,5 يحت 7,5تا 7بلند به فاصله آكس به آكس  ياز دهانه ها يمكه اسمش رو بگذار يگريد يزهرچ ياو... ناچارا 

ه از دهانه ك يگرددمطرح م يشنهادبه صورت پ يتخصص ياز كتابها يكه در بعض ينبا توجه به ا يعمل يحرند و نه توجكار دا ينا يبرا يعلم يحتوج
واستم ارسال كنند .::خ يرا به دفاتر فن يرگونه ت ينو محاسبه خاص ا يعلم يلدل يشوداگر استفاده م ياگردد و  يزتا حد امكان پره يبلند بتن يها

خواهشا ذكر  يجامعه علم يشنهادبرايو پ يبا توجه به تجربه حضرت عال يبتن يسازها يحداقل وحداكثر يرا در مورد دهانه ها ينظر حضرت عال
  :: ييدبفرما

-----------  
نظور شما طول م يداست. شا يازكه ن يهر طول يامتر  20متر ،  15 -متر 9. يمندار يبتن يدر طول دهانه سازه ها يتيمحدود يچگونه: با سالم، هپاسخ

 7شود از  يم "يهتوص" 543 يهها) طبق نشر يرچهت يز(جهت كنترل خ يبتن يها يرچهباشد. بله طول ت يم يبتن يبلوك در سازه ها يرچهدهانه ت
 ي) مياصل يرهاي(ت يخمش يها را كنترل كند (بر اساس مبحث نهم). قابها يرچهت يزخ يدمتر باشد. البته طراح با 8از  يشب "يدنبا"متر فراتر نرود و 

  نامه) يينداشته باشند (با كنترل ضوابط آ يتوانند هر طول
-----------  

وش ر ينحالت::در ايماست و بالكن هم ندار يادز يليخ يزيخ يمتوسط و در منطقه ارز يتبا اهم يدكتر::سازه بتن ي: سالم آقايگانه يمهد -94/8/26
انجام  يگريو كار د يكنموارد م 1,05را  sds يبو تنها جهت اعمال بار قائم زلزله به كل سازه، ضر يكنمنم يفمن درسته؟: بار از نوع قائم زلزله تعر

  .يدهمنم
-----------  

متر، و بار متمركز قابل  15 يباال يراز موارد بالكن، ت يك يچ) و سازه هA=0.35( يدهست يادز ياربس يزي: با سالم، بله اگر در منطقه با لرزه خپاسخ
  .ييدنما يفتعر 1,05را برابر  Sds يبو تنها ضر يدنكن يفتعر EVكال  يدتوان يتوجه را ندارد، م

-----------   
 ين.::مرز بيباشدم 0,20و بتن با مقاومت باال  0,15 يپواسون بتن معمول يبضر 92چاپ  9: با عرض سالم و ادب::مطابق مبحث يرزاق -94/8/26

 دهدر نظر گرفته ش C24بتن  يبرا 0,15عدد  ينا يانهارائه شده در ورك شاپ م يتبسا يلدر فا ينكهبوده و ا يو مقاومت باال چه مقاومت يبتن معمول
  شما در شهرستان ها :) يآموزش ي::سپاس فراوان به خاطر كارگاه هايباشد؟م يحاست صح

-----------  
پواسون  يبار ضرمقد يرو يخاص يتحساس يندارد. بنابرا يطراح يجنتا يرو يزيناچ ياربس يرپواسون تاث يبضر يريكه تغ ييد: با سالم، توجه نماپاسخ

و  ستاذكر نشده  ينامه محدوده ا يينمقاومت باال در آ يصتشخ يگزار است). برا يرسازه تاث يفتكه بر در يسيتهوجود ندارد (برخالف مدول االست
  شوند. يمحسوب م يدر كشور با مقاومت معمول يجرا ي. البته عمده بتن هايمده يم يصتشخ يبر اساس قضاوت مهندس

-----------  
 نهيدر زم يو غن يپر محتوا، عال يتسا ين: با سالم خدمت شما استاد بزرگوار. ممنون از زحمات شما بابت اداره ايركن آباد يترع يمابراه -94/8/26

 2IPE16+PL10 يبا ورق. در جزوه شما برا IPEدر مقاطع دوبل  TWو  HT , B, TF يروارد كردن مقاد داشتم خدمت شما در مورد ي.::سواليطراح
گونه مقاطع و مقدار  ينشود در ا ياستفاده م يكنترل كمانش ورق الحاق يبرا Bاست كه  ينوارد شده اند. نظر من ا B = 160و HT = 180 يرمقاد

B مقدار  ينبرابر با عرض ورق باشد. همچن يدباHT يمحل گردشدگ ينفاصله ب يدبا يزن IPE در جان باشد. مقدار  يبعد يتا گردشدگTF  برابر
وارد شده است.  1باشد كه برابر  5همان . يعني IPE16برابر ضخامت جان  يدبا TWمقدار  يوارد شده و درست است ول 1باشد كه  يورق م ضخامت

  .ييدبفرما ييلطفا راهنما
-----------  

توسط  يمقاطع به صورت دست ينا يبوده است كه كنترل فشردگ يناست. منتها در جزوه فرض من بر ا يحشما كامال صح يبا سالم، استداللها :پاسخ
خصات شود. مش ييدتا يتبسآن مقطه توسط ا يابعاد وارد خواهد شد كه كنترل فشردگ يبرا يبيتنها اعداد تقر يتبسو در ا يردگ يكاربر انجام م

  وارد شود. يقكامل و دق يدو .... با يراسيونمساحت، شعاع ژ يك،طع از جمله اساس پالستگر مقيد
-----------  

را هم در نظر  30+100و زلزله  يمبكن يناميكيد يلسازه را تحل يمكه بخواه ي: با سالم و عرض ادب خدمت استاد ارجمند.::درصورتيدينآ -94/8/25
) را هم در SXP-0.3SY(  يحالت منف يدبا يكيهمانند حالت استات ياهست  يكاف Load Casesدر قسمت  ييبه تنها SXP+0.3SY يجادا ياآ يريمبگ

 يادارد كه آ وجود ينهضم يندر ا يهست ابهامات ينرم افزار به صورت رفت و برگشت يلروند تحل يناميكيدر حالت د ينكه.:: با توجه به ايريمبگ نظر
  نه . ياشود  يلحاض م يورت رفت و برگشتدرصد در نرم افزار به ص 30زلزله 

------------  
  است: يجسه روش را يناميكيمنظور كردن اثر زلزله د ي: با سالم، براپاسخ
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  و ....)45و 30و 15و 0دار ( يهزاو ياستفاده از زلزله ها -1
  )specX + 0.3specYاستفاده كرد ( يناميكيزلزله د يفهنگام تعر 30-100توان از زلزله  يدار، م يهزلزله زاو يبه جا -2
  بارها يبآنها در ترك يبو ترك SpecYو  SpecX يبه نام ها يناميكيدو بار د يفتعر -3

  دست باال خواهد داد. يجباشد و نتا يمحافظه كارانه م يسوم كم روش
شوند كه هر دو  يم يفمختلف تعر يها scale با U2و  U1 يحالت همزمان دو زلزله در راستاها ينشود. در ا يدوم مربوط به سوال شما م روش
scale و به علت يستن ينگران يكرد. جا يوجود ندارد. را معرف يمنف يبضر يفباشند و امكان تعر يعدد مثبت م يك !SRSS  كردن بازتاب ها

  :يدامتحان كن ينگونها يدتوان يشود. م يمنظور م ثرا يشترينب
  :يدكن يفتعر يناميكيزلزله د سه
1- specX 
2- specY 
3- specX+0.3specY 

  خواهد بود.  2و  1 ياز بارها يشترب 3سازه تحت بار  يستونها يتمام يمحور نيروي
------------  

ه به اعمال آنها ب يازن يادرست است و  يبار طراح يباتدر ترك يتبسشده در ا يفتعر يها يفاز ط يماستفاده مستق ياآ -رضا: با سالم -94/8/24
  باشد) با تشكر يهمواره مثبت م يفيط يلتحل يخروج يراباشد. (ز يم user loadصورت 

--------------  
  .ييداستفاده نما يمبه صورت مستق يفيط ياز زلزله ها يدبارها كه با يب: با سالم، بله در تركپاسخ
معادل از  كييزلزله استات يك يف،بدست امده از ط يهپا يابتدا بر اساس برشها يدبا يفدر هنگام اكسپورت كردن به س يزو ن يفتدر كنترل در تنها
  .ييدنما يفتعر usre loadنوع 

--------------  
بار  يتواندرصد م 60و  50در رابطه با كاهش بار زنده گفته شده  33صفحه  يدجد 6دكتر در مبحث  ي: با سالم ، آقايناصر لطف الله -94/8/23

؟  رددو رو اعمال ك ينهمزمان ا يتوانم ياگرفت . به نظر شما آ 0,5 يتوانبارها را م ينا يبگفته شده ضر 16در صفحه  يزنده را كاهش داد ، از طرف
  شود ، ممنون يبارها به سازه اعمال م يندرصد ا 20صورت فقط  ينرسد در ا يچون به نظر م

-------------  
 يسهمقا ACI2014با  ACI99بهتر است  يشترب يحتوض يشوند. برا يبار نصف م يبترك در يافتهزنده كاهش  ي: بله حق با شماست. عمال بارهاپاسخ
  شود:

  بار مرده) يزاندر م يشافزا %15( يافته يشافزا 1,2Dبه  1,05Dبار مرده از  يبضر ACI2014در  -1*
  است) يركاهش امكان پذ ينباشد، ا 5kPa(البته اگر بار زنده كمتر از  يافتهكاهش  0,5Lبه  1,275Lبار زنده از  يبضر ACI2014در  -2*
و از  يافته يشطرف بار مرده افزا يكخواهند داشت. چون از عمال از  يكساني يباتقر يجنامه نتا يينبا ارتفاع متوسط هر دو آ يعمال در سازه ها -3*

معادل كاهش  تقريبادر بار مرده  0,15 يشباشد، افزا يه مبرابر بار زند ين. از آنجا كه مقدار بار مرده در سازه ها چنديافتهبار زنده كاهش  يگرطرف د
  در بار زنده خواهد بود. 0,775

  تر باشد. ينسنگ يكم ACI20144دارد ممكن است  يبلندكه بار مرده سهم عمده ا يدر سازه ها -3*
  

 كه مقطع ستونها از باكس يحالت يگره برا كيدر  يرهاستونها به ت يخمش يتقادر به محاسبه نسبت ظرف يتبسنرم افزار ا يا: آيدجاو -94/8/18
  و چرا ؟ يدهدمحاسبه را انجام م ينشكل ا I يستونها يفقط برا ياباشد ؟ و آ ي) نم define/frame section/add box/tube يرباكس با مس ي(منته

-------------  
 يدهد. برا يشكل انجام م H يستونها ي) را تنها برايژهو يسازه ها ي(برا يستون قو -يفضع يركنترل ت يتبسمتاسفانه ا ير: با سالم، خپاسخ

  :يدباكس دو راه كار دار يستونها
  ضابطه ينا يكنترل دست -1
است. مشخصات مقطع  يرامكان پذ xml  يلفا يقاز طر 2015 يتبسروش در ا ين!. اييدنما يفتعر Hباكس را به صورت  يستونها يدتوان يم -2

طع در قسمت مقا يول ييدو ... را بر اساس مقطع باكس وارد نما يكاساس پالست ينرسي،(ممان ا ييدنما يفشكل تعر Hمقطع  يكباكس را به صورت 
H يلمقاطع در فا يفبا نحوه تعر ييآشنا رايشكل)ب xml ييدمراجعه نما ينجانبا ينمحاسب يژهو يتبسبه جزوه ا.  

-------------   
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منظم داشتن دو دهانه  يسازه ها يسوال دارم برا يك يدداد يحكه در جزوه تان توض ينينامع يبدكتر در خصوص ضر يحسن: سالم آقا -94/8/17
تر باشد بر  يرانهضوابط سخت گ ينكها ينامنظم به جا يدر سازه ها يكهاست در صورت يالزام 1,2 يبدر هرطرف مركز جرم جهت عدم اعمال ضر

 يدرصد از مقاومت جانب33كمتر از  يضربدر مهاربندعضو  يكبل حذف  يتواندركز جرم مم يندر طرف مهاربنددهانه  يكبا وجود  ثالعكس شده م
  باشد يم مهاربنددهانه  يكحذف  مهاربند يكنامه از حذف  يينرسد منظور آ يمن به نظرم م يستآن چ يلدل يابدكاهش 

-------------  
  : روش الف و روش بيمدار rho يينتع ي: با سالم، دو روش براپاسخ
  )يردگ يم 1,2باشد (هر دو جهت را  يم يرانهمنظم در پالن قابل استفاده است و سخت گ يالف: تنها در سازه ها روش
را در دو جهت متعامد متفاوت در نظر  rhoتواند  يحالت طراح م ينسازه ها (چه منظم و چه نامنظم) قابل استفاده بوده و در ا يب: در تمام روش

  .يردبگ
  .يريدرا كمتر در نظر بگ rhoكه مقدار  يابيد ياجازه م ييدجهت اگر شما از ب استفاده نما ينو به هم است  يقب دق روش

-------------  
 نسبت يدبا ياجهت حذف آ يبند يتاولو يبرا مهاربند يفلز ياست كه در سازه ها ينحسن: با سالم و تشكر استادمحمد سوال بنده ا -94/8/16

  ؟:: يمكن يسهها به برش طبقه را با هم مقا مهاربند يمحور يروين
-------------  

 يبهتر است برا مهاربندكدام  ينكهانتخاب ا يبرا ي،بابند ي) در سازه ها2800(روش ب استاندارد  ينينامع يبمحاسبه ضر ي: با سالم، بله براپاسخ
 روييكرد (نسبت ن يسهها را تحت اثر زلزله مقامهاربند يمحور وييرن ياگرامتوان د يدر مقاومت طبقه، م يكاهش حداكثر يحذف انتخاب شود، برا

  حذف خواهد بود. يدايرا داشته باشد، كاند يرون يشترينكه ب يمهاربندبه برش طبقه). و هر  يمحور
  .يريدبگ 1,2را برابر  ينينامع يببهتر است ضر يد،در هر سمت داشته باش مهاربنددهانه  يك: اگر تنها توجه

  بدست خواهد آمد. يكبرابر  ينينامع يبضر يادنداشته باشد) احتمال ز يچشسازه پ ينكه(به شرط ا يد،اگر در هر سمت مركز جرم دو دهانه دار و
-------------  

اون  ياجرا شود,در طراح يبرش يواربشه و از طبقات باال د يحائل طراح يواربا د يرمين: باسالم خدمت استاد گرانقد: اگر دوطبقه زيلوعل -94/8/15
باشد, در محل اتصال  يحائل م يوارد يدهانه ها كه دارا يهصورت بق ينحائل؟و در ا يوارد ياكرد  يطراح يبرش يوارجزء د يدرو با ينزم يردو طبقه ز

  ي؟سپاسدر طراح يشهبه ستون وصل نم يگهحائل د يواركه ستون هم جزء اون هستش,د يا يبرش يواربه د يجانب
-------------  
 يوارد م اريوبه ادامه د يشتراز طبقات باال ب يروهان يانكه جر ينبه نظر من با توجه به ا ينكرده! ول يمورد صحبت يننامه در ا يين: با سالم، آپاسخ

 وارهاييداشت و د درا خواه يبرش يوارنقش د ييبه تنها يوارادامه د يعني. يماز آن ندان يرا جزئ يبرش يوارحائل متصل به د يوارهايشود، بهتر است د
  حائل را خواهند داشت. يوارنقش د يزحائل متصل به آن ن

-------------  
  چند سوال از حضورتان داشتم . ي: با سالم خدمت جنابعاليهاد -94/8/13
) كه خود DEFULT(  يبارها يبترك را جداگانه به EV يبايستكنسولها م يبر رو يلقائم زلزله در فا يروين يجهت معرف ETABS9.7.4در  ياآ -1

  . ييماضافه نما يبرنامه ساخته است به صورت دست
  باشد :  يدرست م يربه صورت ز يپ يركنترل تنش ز يبارها يبترك ياآ-2

D +L  
D + 0.75 L ±0.525EX+0.525EV+0.75 S 
D + 0.75 L ±0.525EY+0.525EV+0.75 S 

0,6 D ± 0.7 EX-0.7 EV 
0,6 D ± 0.7 EY-0.7 EV 

را در  ريگمدها بر همد يرآن تاث ياست به جا يمنطق ياآ يممورب در سازه نظر به نامنظم بودن آن بده يرت يكتنها با داشتن  ينكهبا توجه به ا-3
  . يمبده ينامنظم يا يو نظر بر منظم ييمنما يبررس يفيط يزآنال
ر نرم افزار و د ييراتيباال آورده شود چه تغ يهعبور كرده باشد و تراز پا يبرش يوارد يرزمينها در ارتفاع اگر دور تا دور ز يستمس يببا توجه به ترك-4

  . يدنما يم يجادزلزله ا يبمحاسبه ضر
  تشكر با

-----------  
  :در باال قابل دانلود است، آمده است يكه در قسمت جزوات شخص "ينمحاسب يژهو 2015 يتبسا"شما در جزوه  ي: با سالم، پاسخ سوالهاپاسخ

  افزوده است. يدست يدجزوه با 37بله طبق صفحه  -1
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منظور شود. نكته دوم، در  يدبا يزخاك ن يبارها يبدر ترك يد،بدست آ 1,2برابر  ينينامع يب. نكته: اگر ضرييدجزوه مراجعه نما 52به صفحه  -2
  منظور كرد. 2، برابر 3 يخاك را به جا يناناطم يبتوان ضر يشامل زلزله م يبارها يبترك يكنترل تنش مجاز خاك برا يمبحث هفتم برا

مورب)  يقاب خمش يرهايمورب (ت يرهايبا ت يسازه ها يدكار) و با يسادگ يبه ما نداده است (برا ياجازه ا يننامه همچ يينآ ياست ول يمنطق-3
 15 از يشانحراف ب يهبا زاو يرهايتنها ت ينظام مهندس يها يتهاز كم يآن قائل شد. برخ يمحدوده برا يكتوان  يرا نامنظم در پالن دانست. البته م

  است. يامدهنامه ن ييندر آ ياست ول يمناسب يهدانند كه توص يدرجه را نامنظم م
. چون فرض ديندار يستمس يبصورت ترك ينكه در ا يدآن گرفته باش يرا باال يه. و تراز پايدداشته باش يبتن يلحا يوارد يرزميناگر دورتادور ز -4

عمل  9-5-3-3مطابق بند يدتوان يصورت م يندر ا يد،گرفته باش يونفونداس يرا رو يهاگر تراز پا ياست ول يلحا يوارد يشروع سازه از رو يدكرده ا
  .ييدنما

-----------  
ارائه شده در  يحاتتوض در P-Deltaدر مورد در نظر گرفتن اثر  يحي::خواهشمند است توضيد: باعرض سالم و خسته نباشيخاتم يرضاعل -94/8/13

 يمروش مستق يلاز قب يمختلف يكوچك و بزرگ روشها P-Deltaدر نظر گرفتن اثرات  يبرا AISC 360-10نامه  يين...به طور مثال در آيدادامه ده
) اما طبق گفته يو كاهش سخت -Notional Load- يدهد(بهمراه در نظر گرفتن اثرات نواقص هندس يطول موثر و روش مرتبه اول ارائه م ش،رو
شود  يدر نظر گرفته نم P-Deltaمرتبه دوم اثرات  يل؟ مگر در تحل يستدو در چ ينوارد شود.تفاوت ا يزن P-Deltaبار  يبترك يستبا يشما م يها

  ؟ يمكن ياثر را با فرمول وارد برنامه م ينما دوباره ا يلي؟ پس به چه دل
-----------  

  جداگانه منظور شود. يدبا p-deltaهستند و اثر  يلتحل يطول موثر و مرتبه اول، روشها يم،مستق ي: با سالم، روشهاپاسخ
  شده: يشنهاددر نرم افزار دو روش پ p-deltaمنظور كردن اثر  يبرا 
1- General second order 
2- Amplified 1st order 
  مرتبه دوم منظور شود. يلفعال شود تا اثرات به صورت تحل p-deltaاثر  يدروش اول حتما با در
 يببه دو ضر يازروش ن ينشود. در ا يمنظور م p-deltaلنگر، اثرات  يدتشد يببا استفاده از ضرا يد،روش دوم، مشابه انچه در دانشگاه خوانده ا در

شود،  فادهظاهرا اگر از روش دوم است ينبزرگ. بنابرا P-delta يبرا يگريباشد و د يكوچك م p-dleta يبرا يكيكه  B2و  B1 يبه نامها يمدار يدتشد
  :ييددقت نما يتبساز منوال ا يربه جمله ز يباشد. ول يدنبا p-deltaبه روشن كردن اثر  يازين يگرد

Currently, the program does not calculate the B2 factor. The user is required to overwrite the values of B2 for the members. 
به نرم  overwriteلنگر) را محاسبه كرده و از قسمت  يدتشد يب(ضر B2طبقات مقدار  يتمام يبرا يبه صورت دست يددر روش دوم شما با يعني

  !يدافزار وارد كن
  .ييد، آنرا در نرم افزار فعال نماP-deltaمنظور كردن اثر  يبرا يدبا يزدر روش دوم ن يحت يم،ندار يحوصله ا ينچن چون

-----------  
 يجادا واريد يدر ستونها دو انتها ياديز يمحور يرويشود ن ياستفاده م يدر اسكلت فوالد يبتن يبرش يواركه از د ي: با سالم::در حالتيدام -94/8/12
 ونهاتص در كنترل سالخصو يگردد، عل يصفحه ستون م يابعاد و تعداد بولت ها يشافزا يزستونها و ن ينمقطع ا يدشد يشگردد كه باعث افزا يم

  .::سپاسگزارم.يدستونها دار ينگونهنحوه برخورد با ا يبرا يشما راهكار يا. آيافته يدزلزله تشد يبرا
-----------  

آن.  يخمش يو سخت يابد يآن كاهش م يمحور يهم سخت يد،كن يرا كه وارد م f22 يكه شما سخت ييددقت نما يبرش يوارد ي: با سالم، براپاسخ
تنها ممان  يبتن يبرش يوارهايدر د يستباشد كه قادر ن ينرم افزار م يخطال ينكند (ا ييرتغ يدبا يخمش ينامه تنها سخت يينطبق آ يكهدر حال

  يسينرا
درصد  50ز ا يشترب ييراتبا تغ يخط يلكنترل نسبت تنش اعضا پس از حذف عضو و انجام تحل ي. مبنايد: عرض ادب وخسته نباشيمقبل -94/8/12
  يست؟چ ينينامع يبضر يراهنمادر 

-----------  
  باشد: يرستون به شرح ز يكنسبت تنش در  يد: با سالم، فرض كنپاسخ

  ratio1=1: يهدر سازه اول -1
  ratio2=1.5شده:  يفدر سازه تضع -2

  شده مقاومت سازه برابر خواهد بود با:  يفدر سازه تضع بنابراين
Resistance=1/1.5=0.67 

  باشد. يدر مقاومت سازه م يدرصد 33در نسبت تنشها معادل كاهش  يدرصد 50 يششود كه افزا يم مشاهده
-----------  
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94/8/10- peperoيشودم 1,2متوسط بزرگتر از  ييرمكانبه تع يممماكز ييرمكاننامنظم كه نسبت تغ ي. در پالنهايد: با عرض سالم و خسته نباش  ،
 كه يكياستات يبارها يفدر قسمت تعر يتبسزلزله اعمال نمود . حال در نرم افزار ا 2800نامه  يينآ 10-3-2بند  يطهرا طبق ضا يچشاثرات پ يدبا
 Ecc Lenghtو در قسمت  overrideشده است در پنجره  1,2از  يشترنسبت ب ينكه ا يبارها و طبقات ياصالح گردد. برا يتدرصد خروج از محور يدبا

  رد كردوا يدموارد را با يناز ا يككدام
1- Aj 
2- Aj * 0.05 
3- Aj*0.05*L 
4-Aj*L 

 يم 2به توان  يانگينمكان م ييربرابر تغ 1,2به  يممماكز ييرمكانهم نسبت تغ Ajو  Y يا Xبعد سازه در جهت  Lاست كه منظور از  يحبه توض الزم
  از موارد باال را عنوان نموده بودند. يكيكه مطالعه نمودم هر كدام از منابع  يباشد. در ضمن در منابع

  است. يح: با سالم، مورد سوم صحپاسخ
  
  
  

-----------  
 يدجد ينسبت به استفاده از ورژن ها يسازمان نظام مهندس ينكهبه ا يت: با عرض سالم و ادب خدمت استاد محترم::با عنايفرزاد محمد -94/8/9

 يسازه ها يطراح يتوان برا يم ياشناسد آ يم يت) را به رسمEtabs9.7.0را ( يميو كماكان همان ورژن قد يدهدمقاومت نشان م يتبسنرم افزار ا
كه  يددار يتوارد نمود؟ عنا يرا بصورت دست ACI 2011بار  يباتترك يكنرا انتخاب ل ACI05نامه  ينآئ يكهاستفاده نمود بطور يمياز ورژن قد تنيب

  متفاوت است يكديگربا  ينامه قدر ييندو آ ينبار ا يباتترك
-----------  

ند آشنا شو يدجد يتبسمنتظر بود تا كنتلرها كم كم با ا يدكوچكتر با يكند. در شهرها يرا قبول م 2015 يتبسكه نظام ا يز: با سالم، در تبرپاسخ
  خواهد شد. يجرا يجو به تدر

فرض  يشپ يبارها يب. و بهتر است از تركييداستفاده نما ACI2008 ياو  ACI2005 از يدتوان ي. ميستن يمشكل يدكن يكار م يمقد يتبسبا ا اگر
  :ييدنما يجادبارها ا يبرا در ترك يراصالحات ز يد. تنها باييدنامه استفاده نما يينهمان آ

 يبضر ينكه(با فرض ا يدده ييرتغ 1,41Dبه  1,2Dشامل زلزله از  يبهايبار مرده را در ترك يببارها ضر يبدر ترك يدباشد، با يم A=0.35اگر  -1
  باشد) 1 يتاهم

  .يدده ييرتغ 1,2Eبه  1Eزلزله را از  يببارها ضر يبدر ترك يدباشد، با يم 1,2برابر  ينينامع يباگر ضر -2
-----------  

) گفته  1متتان بودم . پرسش : در خد 808: با سالم و احترام خدمت استاد ارجمند . من در كارگاه سه شنبه موسسه يارياسفند يرضاعل -94/8/9
 دررا  y 1.2 يدر راستا يها comboوارد كرده و در  1را در  يبضر etabsدر  يدشد با 1,2برابر  yو در جهت  1برابر  xدر جهت  row يبشد اگر ضر

 يشودقابل انجام است ، چرا گفته شد كه نم يگريد يلدر فا omega يببا ضر يو طرح لرزه ا drift يكنترلها ينكه. با توجه به ا يمبار زلزله اعمال كن
دو دهانه مهاربند  ي، دارا يبا اتصال مفصل يفلز يسازه ا يد) فرض كن 2؟:: يماعمال كن cyرا در  1,2 يبها ، ضر comboاصالح تك تك  يبجا

دو دهانه  يكه در هر قاب دارا يبه شكل يدرا حذف كن يضربدر ياز المانها يكيباشد . حال  x يخود در راستا يدر هر دو قاب خارج يضربدر
  گرفت ؟::با تشكر 1را  row يبضر يتوانراستا م يندر ا يا، آ يباشد نه ضربدر يبصورب تك يمهاربند ول

-----------  
و  يداشداشته ب يالداگر سازه فو ينانجام داد و بنابرا ياصل يلتوان در همان فا يرا م يافته يدكنترل زلزله تشد يدجد يتبس: با سالم، در اپاسخ
  .ييدبارها وارد نما يبرا در ترك ينينامع يبكنترل شود، بهتر است ضر يزاومگا ن يبضر يلدر همان فا يدبخواه

  ، متوجه سوالتان نشدم.مهاربندمورد  در
-----------  

نامنظمي سيستمهاي غير موازي يك زاويه : با سالم ::در فايل نكات مربوط به طراحي (نظام مهندسي تهران و قم) در خصوص يجعفر -94/8/9
درجه ذكر شده است كه در صورت بيشتر بودن زاويه از اين مقدار سيستم غير موازي فرض شود آيا اين موضوع را قبول داريد و مرجعي  15حداقلي 

  موضوع مشاهده نموده ايد ينبراي ا
-----------  

  ام. يدهند يدر مرجع خاص يرباشد. خ يم يمنطق يشنهادپ يول يامدهنامه ن يين: با سالم، گرچه در متن آپاسخ
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-----------  
در مورد  يلموجود داشت كه ما ينينامع يبشما در مورد ضر يهدر ارا ياز زحمات شما. نكته ا ي: با سالم و ضمن قدردانيعباس يعبدالمهد-94/8/8
 ستميس يردو طرف آن) به موازات سا يو ستون ها يردهانه (ت يكاگر پالن كامال متقارن  يككه در  يكه در صورت يدبحث شود. فرمود يشترآن ب

 ينين نامعبود يناكاف يطشرا يرسا ياست و در صورت برقرار ينا مواز يجانب يها يستمس ينينامع يدارا يستموجود داشته باشد س يباربر جانب ايه
 يجهمود ها و در نت ينگكوپل يجادباعث ا ينا مواز يها يستمس يدزلزله را خواهد داشت. ::همانطور كه مستحضر يروين يشدرصد افزا 20 يپنالت

دو  اي يككه مثال  يپالن كامال منظم هندس يكمهم در  ينرسد ا يشود. به نظر م يرفتار سازه ها م يبرا ينامه ا ييننبودن شروط غالب آ برقرار
 پالن مودها را نشان ندهد آن وقت ينگمودال؛ كوپل يلتحل يكاست كه اگر  ينكته ضرور ينا يدرسد ق ي. به نظر مافتديدارد اتفاق ن يلما يكم يرت

  يدمورد بدانم. موفق باش يننظر شما را در ا يلمشود. ما ينم ينامواز يها يستمس يشامل نامنظم
-----------  

كه  يمحج يبه نظر برسد. به خصوص در سازه ها يمنطق يرغ يكم يدشود، شا يسازه نامنظم م يمكج دار يرت "يك"تنها  ياآ ينكه: با سالم،اپاسخ
 يم،باش شتهراستا دا يكدر  يرت 4اگر تعداد دهانه ها كم باشد و مثال تنها  يزند. ول ينظم سازه را به هم نم يرت يكتنها  يم،دار يرت 20مثال در پالن 

كنند  يم يشنهادطراحان پ يهم مطرح است كه بعض يكج ينا يزانم يبه هم خواهد خورد. از طرف يشترسازه باز آنها كج باشد، نظم  يكيمسلما اگر 
ه طبق يجانب يكج در باربر يرت ينبهتر است درصد مشاركت ا ينكها ياشود.  يدرجه منحرف شده باشد، كج محسوب نم 15كمتر از  يرت يكاگر 
 ينت كه ااس ينمودال سازه رجوه شود. منتها بحث ا يزآنال يجبه نتا يدهمانطور كه شما اشاره كرد ياگذار است و  يرتا حد تاث ينيمشود تا بب يبررس

  است!  يامدهنامه ن ييندر آ يچكدامصحبتها ه
  در پالن! يكج= نامنظم يرت يكنامه گفته است:  آيين

  .يستنامه پسند ن يينآ يبررس ينا يمودال برا يزانال يهد و توصخواهن يم ينامنظم يبررس يفرمول ساده برا يك ينجامعه مهندس يطرف از
درجه (قاب  15 يكج باال يرسازه ت يكشود و اگر  يرفتهحد پذ يكدرجه به عنوان  15بنده معتقدم بهتر است بهتر است محدوده  ينظر شخص از

  ) آن سازه نامنظم در پالن خواهد بود.يرت يك ي) داشته باشد (حتيخمش
-----------  

 30-100بار  يببه اعمال ترك يازدر رابطه با عدم ن 2800نامه  يين::در مورد نحوه كنترل تبصره آيرحسام: سالم جناب دكتر. وقت به خ -94/8/5
 محوري يتظرف ين. قائدتا ايدستون تجاوز ننما يمحور يتظرف %20از زلزله از  يناش يمحور يروينامه الزم است ن يينسوال داشتم. با توجه به متن آ

 ياه ساده برار ينكه. اما سوال اييداست لطفا بفرما يناز ا ير. اگر غيردمدنظر قرار گ يدشده با يجاد يرويخواهد بود كه متناسب با ن يو كشش يفشار
  روش تفاوت خواهد داشت؟ يو بتن يفلز يسازه ها يبرا ياكنترل با استفاه از نرم افزار وجود دارد؟ و آ

-----------  
 يجادا يدر ستونها كشش قابل توجه ييدنما يباشد. اگر شما تحت تنها زلزله سازه را بررس ينم يكشش يروينامه ن يينبا سالم، مسلما هدف آ :پاسخ

  شود. يجادا يكشش يندهد چن ياجازه نم يخواهد شد كه در عمل بار ثقل
  :يبتن يكنترل در سازه ها براي

 يلنگرها صفر هستند) را م يمقطع (وقت يفشار يتظرف interaction ينه) و انتخاب گزيستون مورد نظر (پس از طراح يكردن رو يكراست كل با
  منظور شود. يدكاهش مقاومت) با يبستون (با احتساب ضرا يافتهكاهش  يتكه ظرف ييدتوان بدست آورد. دقت نما

  :يفوالد يسازه ها در
را در جدول  phi*Pnc يدتوان يم Detailsستون و انتخاب  يراست بر رو يكبا كل يپس از طراح 2015 يتبسو ا LRFDفرض استفاده از روش  با

  باشد. يستون م يمحور يتكه همان ظرف يدبخوان Axial load and capacityمربوط به 
 يروي) و ن4 يرايشباشد (زلزله بر اساس و يم يكبار  يبزلزله در ترك يبضر يد،كار كن يدجد ينامه ها يين* هم در فوالد و هم در بتن اگر طبق آ

  محاسبه خواهد شد. يبوارد بر ستون بر اساس زلزله بدون ضر يمحور
-----------  

به روش  يطراح يبرا 2800 4 يراشياز و يمكرده.چنانچه بخواه يدروش تنش مجاز رو تمد يناحمدزاده: با سالم.::با توجه به آنكه دفتر تدو-94/8/3
 از يشاپيش.::پيستلحاظ شود چ يدكه با يبارها و موارد يبترك ينباشد و همچن يدچه با ETABSدر  ينامه انتخاب يينآ يم،ده كنتنش مجاز استفا

  بذل توجه شما ممنونم
-----------  

  :ييد: با سالم، به متن دستورالعمل دقت نماپاسخ
با  يزمبحث دهم ن 1387سال  يرايشاستفاده از روش تنش مجاز و مبحث دهم مقررات، 1392 يرايشعالوه بر و يفوالد يساختمانها يدر طراح"

 يمبحث دهم مقررات مل يبعد يرايشمبحث ششم تا زمان انتشار و ابالغ و 1392سال  يرايشارائه شده در و يشرط استفاده از ضرائب بارگذار
  "است. زساختمان مجا
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  ".يدجهت اجرا ابالغ گرد يمحترم راه و شهرساز يرتوسط وز 25/11/93 يخمذكور در تار مصوبه
 يشه افزاشده است ك يدتنش مجاز ق يبارها يبترك يفدر قسمت تعر يزبار مبحث ششم استفاده گردد. در مبحث ششم ن يباز ضرا يدشده با گفته
  باشد. يمجاز نم يلرزه ا يبارها يبدر ترك يناناطم يبضر
  شد: ياستفاده م يرز بار يباز ترك يكنترل لرزه ا يبرا قبال

(D+L+E)0.75 
بار  يبترك يتبسدر ا يلدل يندهد. به هم يم يشافزا يلرزه ا يباتمجاز را در ترك يتنشها يكخود نرم افزار به صورت اتومات يتبسدر ا يكهدر حال 
  :يمكرد يرا وارد م يرز

D+L+E 
  اصالح شود: يربار به صورت ز يبترك يدمحاسبه شده باشد، با 4  يرايشالبته اگر زلزله با و كه

D+L+0.7E 
والد ف ي. پس در صورت استفاده از روش تنش مجاز برايستيمن يروهامجاز به كاهش ن يگردر صورت استفاده از روش تنش مجاز د يدجد يهابالغ با

  گردد: يبه نرم افزار معرف يربه صورت ز يدمبحث ششم با 4-3-2-6بند  5بار شماره  يبترك
(D+0.7E)1.33 

  خواهد بود: يربه صورت ز 7بار شماره  يبترك يا و
(D+0.75L+0.75(0.7E)+0.75S)1.33 

بارها  يبرابر 1,33 يشافرا ينا يدتر شود. شا ين) موجب خواهد شد سازه سنگD+L+0.7E(0,75بار  يبترك يبار آخر به جا يباز دو ترك استفاده
  د! كنن يحكم م ينگونهضوابط ا يبه نظر برسد ول يمنطق يرغ

  . ييداستفاده نما LRFDو از روش  يدقرار داده عمال بهتر است از روش تنش مجاز استفاده نكن يهكه ابالغ يشرط ين: با انتيجه
-----------  

اعمال  يزلزله  يرو برا ينينامع يبضر يابه چه صورت خواهد بود؟آ 4 يرايشدر و يپ يربار كنترل تنش ز يبات: باعرض سالم و ادب.تركيزفا -94/8/2
  ازتون ممنونم. يشاپيش::پيم؟ده يدرصد زلزله رو اثر م 30و  100 يباتترك ياآ يكنيم؟م

-----------  
  :ي: با سالم، در مورد پپاسخ

  مبحث ششم) 4-3-2-6(بند  يردانجام پذ يدتنش مجاز در مبحث ششم با يبارها يبكنترل تنشها براساس ترك -1
در  يسازه مسكون يصورت برا ين). در اييدتوجه نما 2800استاندارد  2-9-3-3بند  يدر كنترل تنش خاك منظور شود (به انتها يدزلزله قائم با -2

  خواهد بود: يرمبحث ششم به صورت ز 5بار شماره  يبترك A=0.35منطقه با 
(D+0.6*0.35*(0.7*D))+0.7E=1.147D+0.7E 

  ظور شود.در كنترل تنش خاك من يدبا ينينامع يبضر -3
 يششده است كه افزا يدشد، در مبحث ششم ق ياستفاده م 0,75كاهش  يبشامل زلزله از ضر يبارها يبكه در ترك ينامه قبل يينبرخالف آ -4

  باشد. يمبحث ششم مجاز نم يبارها يبتنش مجاز در ترك
 يناناطم يبتنش مجاز خاك با ضر يدبا "7محبث "، 7-4-7شد، طبق جدول  ياستفاده م يلرزه ا يكه قبال در بارها 0,75كاهش  يبضر يبه جا -5
  محاسبه شود. 2

-----------  
در  يبرش يوارمتصل به د يرهايزاده اصل::سئوال بنده در مورد ت يندكتر حس ي: با سالم و عرض ادب خدمت استاد محترم آقايكاظم -94/8/2
 يقادق يدرا با يياجرا يدر نقشه ها يمقدار آرماتور طول ي،پس از طراح يرهات ينباشد در ا يم دهند يدهانه را پوشش نم يككه تمام  يوارهاييد

در  يوارهاد ينا يعرض ياست. لطفا در مورد آرماتورها يازمورد ن يدر نظر گرفتن ضوابط خاص يا يمقرار بده يتبسنرم افزار ا يها يخروج بقمطا
  ::با تشكريدده يحتوض يزن يياجرا ينقشه ها

-----------  
 يرباشد، ت 4به ارتفاع آن كمتر از  يرشود. اگر نسبت طول ت يم يلتشك يقعم يركوتاه بوده و عمال ت يرموارد معموال طول ت ينگونه: با سالم، در اپاسخ
  كند. يم يتكفا يتبسا يخواهد بود و خروج يعاد يرصورت ت ينا يرخواهد بود، در غ يقعم

-----------  
 -2تركيبات باري كه در جزوه استفاده نموديد را در صورت امكان ارايه فرماييد . ::-1: با سالم و تشكر از جزوه ضريب نامعيني ::ياسكندر -94/8/1

  استفاده شده است براي بررسي پيچش::با تشكر فراوان::%5باال از نيروي زلزله با احتساب  ratioايا در 
-----------  

  آمده است. يزن ينمحاسب يژهو يتبسباشند كه در جزوه ا يم يبار طراح يباتن تركبار هما يبات: با سالم، تركپاسخ
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 يچشيپ ينامنظم يفمنظور شوند ( به تعر يز) نEYNو  EYP ياو  EXNو  EXP( يتصادف يتبا خروج از مركز يزلزله ها يدسازه با يچشكنترل پ در
  ).ييدنامه مراجعه نما ييندر متن آ

-----------  
  يشود؟و كنترل تنش خاك اثر تعامد زلزله هم درنظر گرفته م يونفونداس يبار طراح يبات: سالم.در تركيدوح -94/7/30

-----------  
  در نظر گرفته شود: يد: با سالم، بله باپاسخ

  آن: يرو كنترل تنش خاك ز يپ يطراح در
  منظور شود يد) باA=0.35با  يشهرها يقائم (برا زلزله

  ر شودمنظو يدبا ينينامع ضريب
  منظور شود يدبا 30-100زلزله  اثر

  صرف نظر كرد. يتوان از وزن مرده پ ي: در محاسبه زلزله قائم، منكته
-----------  

 يستآن ن يحصح يامورب وجود دارد ، آ يركه در قاب آنها ت ييسازه ها ي: با عرض سالم خدمت استاد ارجمند ، در مورد نامنظميفخر -94/7/26
ثال سازه منظم خواهد بود . م يرسدبنظر م ينصورتمورب متقارن باشند در ا يرهايچنانكه ت يبقول ياگردد ؟  يتعنا يزكه به بحث تقارن در سازه ن

نظم باشد م يجزو سازه ها يرسدمورب دارند ( البته نسبتا متقارن ) لكن بنظر م يركه گرچه ت يباشدم يرهبا مقطع دا يسازه ها و استراكچرها ينيشع
  ير. با تقد ييدفرما ييراهنما يزدارند ن يرهبا مقطع دا يكه ستونها يي. خواهشمند است در مورد سازه ها

-----------  
  يست؟چ "يمواز يرغ يها يستمس ينامنظم" يرتاث يدد يد: با سالم، باپاسخ
  :يمفرض كن يرموازيغ يستمرا نامنظم س يرويسازه با پالن دا اگر
  باشد يم يمنطق يرتاث ين. ايمروش الف، از روش ب استفاده كن يآن به جا ينينامع يبضر ييندر تع يدبا -1
 يهبسته به بق يدو با ييدنما يههمپا يكياستات يهدرصد برش پا 85را با  يناميكيد يهبرش پا يدتوان ينم يد،انجام داده باش يناميكيد يزاگر آنال -2

  باشد. يم يمنطق يزقانون ن ين. اييدنما يهد همپادرص 100 يادرصد و  90با  ياها  ينامنظم
  باشد. يم يمنطق يزمورد ن ينخواهد بود. كه ا ي) الزاميس -استفاده از زلزله متعامد (قانون صد -3

  وجود ندارد. يگريخاص د جريمه
 يناول گذار خواهد بود. يرتاث يارمحسوب شود، بس يدشد يچشينامنظم پ يمثال اگر سازه ا يها متفاوت است. برا ينامنظم يرتاث يدنامه جد يينآ در

كه  ستا ينآن ا يگرمهم د ير. تاثيابد يم يشدرصد افزا 20زلزله  يرويخواهد بود و ن 1,2برابر  ينينامع يباست كه ضر ينآن ا يرتاث ينو مهمتر
طبقه)  3 يباال ي(در سازه ها يناميكيد يزاستفاده از آنالاست كه  ينا يگرد يرساختمان كنترل شود (نه در مركز جرم) ، تاث يدر لبه ها يدبا يفدر

  ندارد. ييها يمهجر ينچن يمواز يرغ يستمس ينامنظم يخواهد شد. ول ياجبار
------------  

سه به چه  ينا يببار قائم زلزله وجود داشته باشد ، نحوه ترك يول يمرا استفاده نكن 30-100 يبكه ترك ي: با سالم و ادب. در صورتيرام -94/7/26
  يباشد؟صورت م

------------  
  : با سالم،پاسخ
1,2D + L + EX + EV 
  شد. يم يبترك يدرصد آن با زلزله افق 30قبال  يكهشود در حال يم يبترك يافق يبا زلزله ها يدرصد 100زلزله قائم به صورت  يدنامه جد يينآ در
 100به صورت  يشهشود كه زلزله قائم هم يمشاهده م يندارد. با مراجعه به مراجع خارجبند صراحت كامل  ين. البته اييدتوجه نما 3-9-3-3بند  به

  حضور دارد. يدرصد
-----------  

بار كنترل تنش مجاز خاك  يبات)در ترك1,2زلزله ( 4 يرايشو ينينامع يبكه صر ييد::لطفا بفرماي: با سالم خدمت شما استاد گراميدحم -94/7/25
  ير؟خ يالحاظ شود  يدهم با

-----------  
  منظور نمود. SAFE يبارها يبآنرا در ترك يزن يدر كنترل پ يد: بله، باپاسخ

-----------  
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داده شده در باال دانلود كرده و نصب نمودم  ينكرا با ل يتبزا 64bit 15.1.0::من نسخه يد: با سالم ::جناب دكتر خسته نباشيدفرامرز سع -94/7/25
 displayآن در قسمت  ينهسازه با آن مشخص كرد ::چون گز يلتوان پس از انجام تحل يرا نم يمتاسفانه انگار مشكل دارد و مركز جرم و سخت يول

/table / analysis / result با سپاس فراوان ييدبفرما ييشوم اگر راهنما يان وجود ندارد.::::ممنون م ينهگز::  
-----------  

  :يرز يمنو يقاز طر يدسازه با يلبل از تحل: با سالم، قپاسخ
Analyze/Set load cases to run 

   گزينه
Calculate diaphragm Center of Rigidity 

  .ييدرا فعال نما 
-----------  

و كنترل  يفترل درشود در كنت ياستفاده م يدر طراح 100-30بار  يبنامنظم كه ترك يسازه  يبرا يا.آيدمحمد: سالم استاد خسته نباش -94/7/25
  استفاده شود؟:: يدهم با يواژگون

-----------  
  .يستالزم ن ير،: با سالم، خپاسخ

-----------  
محل  يودر اتاق ها 200 يخصوص يدر اتاق ها يمسكون يساختمانها يبار زنده كف ها 6مبحث  يدجد يرايشلقمان: با عرض سالم :در و -94/7/24

مراسم در مجتمع  يآن مانند سالن ها يرغ ياهست  يراييمحل ازدحام منظورش هال و پذ ياتاق ها ياآ يباشد؛بر مترمربع م يلوگرمك 500ازدحام 
  سكوني؟م يها

-----------  
  : ييمكه مبحث ششم از آن ترجمه شده است توجه نما يبه مرجع اصل يد: با سالم، باپاسخ

  شده است: يفتعر يدو نوع كاربر "يمسكون" يو ساختمانها "هتلها" يبرا ASCE7-10 در
public room =5kPa 

private room= 2kPa 
باشد. مثال در هر طبقه هتل ممكن  يدر هتلها م يعموم يترجمه كرده است، اتاقها "اتاق محل تجمع"كه مبحث ششم آنرا  public roomار  منظور
 kPa 5صورت بار زنده آن اتاق  ينكه در ا يمداشته باش يزن ياتاق عموم يكراهرو همان طبقه  يو در انتها يمداشته باش يخصوص يتسو 20است 
ندارد. منتها هنگام ترجمه  يمحل تجمع معن "اتاق" يمسكون يباشد و در ساختمانها يبود. اصطالح اتاق محل تجمع مربوط به هتلها م هدخوا

م ه يمسكون يدر ساختمانها ينجانباز نظر ا ينكهجود آمده است. خالصه اابهام به و ينرا جدا و ا يمتاسفانه هتل را جداگانه نوشته اند و مسكون
  منظور كرد. 5kPaتوان برابر  يساختمان را م يخواهند بود و الب 2kPaو هم اتاقها  ييايرپذ

-----------  
  .اصالح شده را مجددا آپلود كردم يلاست و تنها سربرگ آن اصالح نشده است. فا يدجد يل: با سالم، فاپاسخ

-----------  
كنترل تنش خاك رو به صورت  يبارها يبترك 6زاده. در مبحث  يندكتر حس ي: با سالم خدمت جناب آقاينآرو -94/7/17

D+0.75L+0.525E+0.75S يباست كه ضر يننموده حال سوال ا يفتعر D گفت كه تنش خاك  يتوانوجود م ينضرب شود؟ با ا 0,75در  يدنبا
 يبارها يبترك ETABSدر جزوه  ياست كه جنابعال ينا يسوال بعد يشود؟م يشتربود ب 0,75D+0.75L+0.75Eبه صورت  يبنسبت به قبل كه ضرا

را در  EV يحال من در سازه ا يدنمود يفتعر 0,69D+E-EVو  1,41D+L+0.2D+E+EVرو در حضور بار قائم زلزله به صورت  يبتن يسازه ها
دند ش يبارها بحران يبترك ينستونها ا ينمودم متوجه شدم در برخ يجادمثبت هم ا متبار دوم با عال يبو در ترك يبار اول با عالمت منف يبترك
  باشه؟ با تشكر يتونهم يچ يلشدل

-----------  
  .يابند يم يش: با سالم، در مورد كنترل تنش خاك، حق با شماست، عمال تنشها افزاپاسخ

  مورد زلزله قائم: در
  بار  يباست مثال تركممكن  "ينادر"موارد  در

1,41D+L+0.2S+E-EV 
 يتنها شامل زلزله قائم بارها Evزلزله  يد،از بار مرده) به كل سازه اعمال كرده ا يبيكه زلزله قائم را (به صورت ضر يكه زمان ييدشود. دقت نما حاكم

  كف برابر خواهد بود با: Evبالكنها مقدار  يزنده خواهد بود. مثال برا
0,6AI*Live=63 kg/m 2̂ 

  كرد. يچشم پوش يزموارد نادر ن ينتوان از ا يبوده و م يزيعمال مقدار ناچ Evمقدار  بنابراين
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ممكن است قابل  ينخواهد بود و بنابرا يزمرده ن يشامل بارها Evحالت  يننباشد، و زلزله قائم به كل سازه وارد نشود، در ا A=0.35كه  يصورت در
  بهتر است منظور شود: يربار ز يبو تركصورت هر د ينتوجه باشد كه در ا

1,2D+L+0.2S+E+Ev 
1,2D+L+0.2S+E-Ev 

-----------  
 سوال داشتم:::در يه يزكمال تشكر را دارم جناب دكتر عز يكشيدكه م يزحمات ياز خوزستان: سالم جناب دكتر از بابت تمام يمصطف -94/7/12

اومده  شيسوال برام پ يهدر سازه ها)  ينينامع يبضر ييناز مسائل شدم(تع يليجه خكه بنده به شخصه متو ينمنتشر كرد ينلطف كرد يجزوه ا
 يا يك( ميمورب داشته باش يرپالن هااگر ت يحاال اگر در تمام يممورب داشت يردو ت ينكها يلبدل ينپالن سازه رو نامنظم در نظرگرفت 3 ثالكه در م

  باشد؟؟:: يم يرموازيغ يها يستمس ينامنظم ي) سازه در پالن دارا يشترب
-----------  

 ياه يستمدر سازه موجود باشد، آن سازه نامنظم در پالن خواهد بود (از نوع س يمورب به صورت قاب خمش يرت يكاگر  يحت ي: با سالم، بلپاسخ
  .ييدداده شده است مراجعه نما يبه عل 94/7/8يخكه در تار ي). به پاسخيمواز يرغ

-----------  
-واز شاگردان:دكتر فرزان يزاز دانشگاه تبر 1352دهه  يميقد يلفارغ التحص يك::بعنوان  يزتركاشون: با سالمواحترام:استاد عز يامكس -94/7/12

 تيسا ينا يودوم از شما برا يمگو يم يدو....اول به شما خسته نباش يدكتر مجتهد-يلمهندس تجل-دكترجوهرزاده-يدكتر فخر-يمافردكتر س
ل بحث وارسا ي.كاش صفحه خاص برايدارد يدوبام يد.موفق باشيدها هست يميباعث افتخار ما قد يزتشكردارم.::شما همكار جوان وعز وايتانپرمحت
  .يدباش يدموجود بود.موفق ومو يتسا يتوبخش عضو يومقاله علم يهنطر

-----------  
همه  يبرا يسالمت يرا داشته ام و آرزو يلدكتر فرزان و مهندس تجل يردافتخار شاگ يزشما، بنده ن يقو تشو ي: با سالم، ضمن تشكر از دلگرمپاسخ

 يامكانات نيچن يندهدر آ يدخدا شا يد. به اميستمن يتدر سا يخاص ييراتتغ يجادبوده و قادر به ا يينبنده پا ينترنتيآنها را دارم. متاسفانه سواد ا
  فراهم شود.

-----------  
 ينباشد، مشمول نامنظم ياصل ياز قاب در جهت محور ها يمفر يككه در آن  يسازه با قاب خمش ياعرض ادب::آ: با سالم و يانصار يعل -94/7/8
 ابق ايرا بكار برده، آ "قائم باربر ياجرا"كلمه  يمواز يرنامنظم غ يها يستمنامه در مورد س يينالبته آ ير؟خ ياباشد  يم يمواز يرغ يها يستمس

  باشد؟ يباربر قائم م يجز اجزا يخمش
-----------  

  باشد. يم "vertical lateral force-resisting elements"ترجمه  "قائم بابر ياجزا"باشد. علت: كلمه  ي: با سالم، بله نامنظم مپاسخ
  :يمباربر دار يستمسازه ها دو نوع س در
  يقاب خمش ي،برش يوارقائم، د يمهاربند يستم: شامل سيقائم باربر جانب ياجزا-1
م باربر قائ يسقف را (تحت زلزله) به اجزا يافق يروهايكه ن يعوامل يسقف و تمام يمهاربندسقف،  يافراگم: شامل ديباربر جانب يافق ياجزا -2

  كنند. يمنتقل م
 يرهاياز ت يكيگر ا يحت يندهند و بنابرا يم يلرا تشك يقائم باربر جانب يقائم) اجزا يو ستونها يافق يرهاي(شامل ت يمجموعه قاب خمش بنابراين

  شود. ينباشد، سازه در پالن نامنظم محسوب م y يا x يدر راستا يقاب خمش
-----------  

 يينپا يادرصد طبقه باال  50كمتر از  يطبقه تجار يمهشت سقف اگر جرم ن يباال ي: باسالم .ذكات علم نشر آنست.در سازه هايديسع -94/6/12
آن  ينيطبقه با طبقات باال و پا يمن يجرم يطبقه آنرا با صفحه مرجع مدل كرد و از كنترل نامنظم يمن يطبقه برا يك يفتعر يتوان بجا يباشد م
است  يهچهار ثان يباال يودپر يمد ان دارا 9متر ارتفاع دارد و تا  39كه  يسازه ا "اصوال-2مدل كرد؟. يكيو سازه را منظم فرض كرد و استات كذشت

  دارد؟ يفيط يلبه تحل يازنه ن يااست مدل شود  يكياستات يلمنظم است فقط با مد اول كه همان تحل ينكها يلتواند فقط بدل يم
-----------  

ز طبقه ندارد ا يكامل يفنامه تعر ييننه؟ آ ياشوند  يطبقه محسوب م يتجار يطبقه ها يمن ينامنظم ييندر تع يااست كه آ ين: با سالم، سوال اپاسخ
فرض  بقهطآنرا  يدتوان يآن باشد، م يچهارم وزن طبقه باال يكطبقه كمتر از  يمتوان گفت كه اگر وزن ن يآن از خرپشته، م يفعربا توجه به ت يول

  شود. يباشد، طبقه محسوب م يچهارم وزن طبقه فوقان يكاز  يشاگر وزن آن ب يول يدنكن
-----------  
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داده  حينه؟در صورت امكان توض يالحاظ شود  يدبا يونفونداس يبار زنده همكف در طراح يا.آيددكتر.خسته نباش ي: سالم جناب آقايدفرش -94/5/11
  شود.با تشكرفراوان

-----------  
 يپ بار مرده مربوط به كف سازه به سطح يزبار زنده كف و ن يدگرفته شده است، با يتبسكه از ا ييعالوه بر بارها يدبا يف: با سالم، بله در سپاسخ

  اعمال شود.
-----------  

 يبكه ضر يدگفته ا "يبار بتن يباتترك-2-13"در قسمت  Etabs 2013. ::در بخش اول جزوه يد:با سالم و عرض خسته نباشيبينا يمهد -94/4/11
 LR0.5بار  Scale Factorمقدار  Load Caseكار، در قسمت  ينا يتوان به جا يم يا. آيمده ييرتغ 0,5به  يدبا يلرزه ا يبارها يبرا در ترك LR0.5بار 

  خواهد گذاشت؟ Mass Sourceاشتباه بر قسمت  يرتأث Load Case يقاعمال از طر ياداد؟ آ ييرتغ 0,5را به عدد 
-----------  

صف آن را ن يبضر Load caseكند نه در همه آنها. اگر در  يم ييربارها تغ يباز ترك يتنها در برخ LRED0.5 يبكه ضر ييد: با سالم، دقت نماپاسخ
ارد. گذ يم يرتاث يزن يمانند جرم لرزه ا يگردر موارد د يداشاره كرد يزكند. در ضمن همانطور كه خودتان ن يبارها اثر م يبترك يدر تمام ييد،نما

  باشد. يبارها م يبترك يقتنها راه اصالح آن از طر ينبنابرا
-----------  

بار  ياز آن برا يتوانكه م يدفرمود Liveبار  يحخوبتون. جناب دكتر در جزوه شما در توض يبه خاطر جزوه ها يژه: با سالم و تشكر وينكوئ -94/4/5
 ياد آيباشدرصد م 20 ينگدرصد و پارك 40مشاركت بار انبار  يبضر 2800چهارم  يرايشكه طبق و ياستفاده كرد در صورت ينگپارك يازنده انبار و 

  . متشكرم يدكن ييورد راهنمام ينشود ؟ لطفا در ا يدوبار معرف Liveبار  يدبا
-----------  

 Liv40و بار زنده انبارها را از نوع  يدكن يف) تعرLive40بار زنده خاص آن (مثال با نام  يك يدبا يد،كه انبار داشته باش ي: با سالم، بله در صورتپاسخ
  .ييدوارد نما 0,4مشاركت آنرا  يبضر Mass source. و سپس در ييدوارد نما

-----------  
مربوطه  يپارامترها يمو نحوه تنظ 2800و استاندارد  يدر مباحث مقررات مل ييراتتغ يبررس".::در جزوه يد: سالم و خسته نباشيساجد -94/4/5
 يا( 1,41)، 0,9 يا(1,2 يبه جا يزبار مرده ن يب، ضر Ev يبرا Load Caseبار زلزله عالوه بر در نظر گرفتن  يباتدر ترك " ETABS 2015در 

باشد.  يهمان مولفه قائم زلزله م 0,2Sds *DL،در عمل ASCEنامه  ييننرم افزار و آ Manualباشد. طبق  يم 0,2Sdsاز  ي)منظور شده كه ناش0,69
  شما، بار زلزله دوبار لحاظ نشده است؟::ممنون يهدر روش مورد توص ياآ يبترت ينبه ا

-----------  
شود).  يوارد م يزكند (از جمله به بالكن ن يبارها اصالح شوند عمال بار قائم زلزله به كل سازه اثر م يبترك ي: با سالم، حق با شماست. وقتپاسخ
  باشد: يشود تنها مربوط به بار مرده م يكه به كل سازه وارد م يبار زنده ا يمنته
0,6AID 

  باشد: يبالكن مالك مجموع بار زنده و مرده م يبرا 
0,6AI(D+L) 

  (مانند سابق) اضافه شود: يبه آنها به صورت دست يربه اندازه مقدار ز يبار اضاف يكبالكنها  به يدبا بنابراين
0,6AIL 
  شود. يم يفهمانند گذشته تعر EVبه نام  يبار اضاف يكمنظور  ينا براي

-----------  
 يزنده محسوب م يجزء بارها يشنپارت يوارمبحث ششم بار د 92 يرايشدر و ينكهدكتر،با توجه به ا ي: با سالم خدمت اقايرمحمديش -94/3/20

 اييداست،لطف بفرم 1مقدار  ينا يسازه دخالت داده شود اما در جزوه جنابعال يدرصد ان در وزن لرزه ا20همانند بار زنده ، يزن يشنبار پارت يدشود با
  يغتوندر يب ييهايوجود دارد؟با تشكر از راهنما يخاص يلدل ياا

-----------  
عنوان  W يفدر تعر 2800استاندارد  28در صفحه  يشود، ول يبه صورت بار زنده منظور م يد،نامه جد ييندر آ يبند يغه: با سالم، گرچه بار تپاسخ

 يا هدر وزن لرز يدبا يبند يغهدرصد بار ت 100زنده،  يبرخالف بارها ينمنظور شود و بنابرا يدبا يبند يغهشامل كل بار ت يشده كه وزن لرزه ا
)MASS Sourceدر  ينكها يبرا ين) منظور شود. بنابراMass source يبارها يتبس،هنگام اعمال بارها به كف در ا يداعمال شود، با يمتفاوت يبضرا 

  ).ييدبنده مراجعه نما يتبس(به جزوه ا ييدها را جداگانه وارد نما يغهو زنده مربوط به ت يزنده عاد
-----------  
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::ابهامات "پ"دوگانه)، بخش  يستم(كنترل س 4 يرايشو 2800استاندارد  4,8,1: با سالم و عرض ادب.::موضوع مورد بحث:بند يمراد -94/3/12
را  يوارد يدر مدل باشد و سخت يوارد يادرصد آ 25 يبرا يدر كنترل قاب خمش 1-2نحوه كنترل بند مذكور  -2نامه  يينبند آ ينا ييچرا-1موجود،

 يا؟و داد ييررا تغ يوارمتصل به د يستونها يمحور يسخت يدبا ي،برش يوارد يسخت ييردر تغ يادرصد شود؟ آ 25تا سهم برش قاب  يمده ييرغت درانق
نقش  يواركهستونها متصل به د ي،برش يواردر حذف د يابرسد؟انگاه آ يهدرصد برش پا 25به  يزلزله ورود يروياز مدل حذف شود و ن يوار:دينكها

 ي،نحالت در سازه بت ينا يم؟درچگونه عمل كن يوارمشاركت داشت،انگاه در حذف د يثقل يدر باربر يوارحذف شود؟اگر د يدبا يزرا دارند ن يمرز المان
 در كنترل 2,2چه مقدار لحاظ شود؟:: يدر طراح k يبمقدار ضر ي؟در سازه فلز0,7و  0,35 ياباشد؟ يكو  يمو ستون ن يرت يترك خوردك يبضر
ز برش ا يواركند كه سهم د ييرتغ يقاب به گونه ا يكه سخت يبترت ينو با حضور قابها انجام شود؟ بد يدرصد، كنترل در مدل اصل 50 يبرا يوارد
 امذكور تنه يكنترل ها يا.آ3؟::0,7و  0,35 ياباشد؟ يكو  يمو ستون ن يرت يترك خوردك يبضر ي،حالت، در سازه بتن يندرصد شود؟در ا 50 يهپا

  يشود؟را هم شامل م يجانب ييرمكانتغ يادر موضوع مقاومت است 
-----------  

  بند: ين: با سالم، علت اپاسخ
اگر  كهيباشد به طور يدوگانه باال م يها يستمس ينيباشد. چرا؟ چون درجه نامع يم يگانه يها يستمدوگانه باالتر از س يها يستمرفتار س ضريب

تم يسس يباال Rبتوان از  ينكهتواند به مقاومت ادامه دهد. شرط ا يدوم م يستمشود، س يبدچار آس يبرش يوارد ياو  يندبب يبآس يقاب خمش يستمس
حداقل  يواردرصد و د 25از زلزله را داشته باشند (قاب حداقل  يتحمل بخش ييتوانا ييها به تنها يستمس ينهر كدام از ا يددوگانه استفاده شود با

  درصد). 50
  بند: ينكنترل ا نحوه
 يسخت يدگرفته و در مدل جد save as يطراحان از مدل اصل يبرخ يوارد ياتحمل قاب  يافتن يباشد. برا يسازه م يجانب ينامه تنها باربر يينآ هدف
 لدوسرمفص يزن يواراطراف د ي). ستونهايابد يبه ناچار هر دو باهم كاهش م يوارد يو خمش يمحور يدهند (البته سخت يرا كاهش م يوارد يخمش

متصل  يو ستونها يوارد يخمش يآنها حذف شود). پس از حذف سخت "يجانب يباربر" يدبوده و با يواراز د يجزئ يزن يواراطراف د يشوند (ستونها يم
 يبررس يجهبوده و نت يرستون دوبرابر ت يچون در هر دوحالت سخت 1-0,5 ياباشد و  0,7-0,35ستونها  يروت يكه سخت يستمهم ن يگربه آنها، د

  همان خواهد بود.
ازه و ... در س يچش،پ يفت،كنند (كنترل در يمانده را كنترل م يباق يتنها نسبت تنشها در قاب خمش يوارد يخمش يپس از حذف سخت طراحان

  شود. يكنترل نم يزن يواراطراف د يندارد). نسبت تنشها در ستونها يدرصد لزوم 25
  

 50 يبرا يبرش يواربند استفاده شود. در روش فوق امكان كنترل آسان د ينكنترل ا يبرا section cutبهتر است از  يگزين: به عنوان روش جانكته
. يدرا در نرم افزار بدست آور EY ياو  EXاز زلزله  يوارد يجانب يسهم باربر يدتوان يم يريدبگ save asاز مدل  ينكه. شما بدون ايستن يسردرصد م

تا  50 ينب يدبا يواركنند. سهم د يم يافتهمراهش) در ي(و ستونها يوارچند درصد زلزله را د يهكه در تراز پا يدكن يم يبررس ياصلدر همان مدل 
  درصد كل برش باشد. 75

-----------  
 باشد. در بندرعباس يم يبرش ريواد ياشده  يصلب به قاب مهار بند يافراگمبنده در مورد اتصال د يقنادر:با سالم و احتزام.::مضوع تحق -94/2/26

م و جر يكرده و صرفا فاصله مركز سخت ييرا در هر قسمت پالن جانما يشده فلز  يقاب مهار بند يا يبرش يوارمحاسب د ينمرسوم شده مهندس
قاب مهار  اي يبرش يوارو د يمكن يرا طراح يسازه ا ين. اگر چن يمكن يصلب فرض م يافراگمما سقف را د ينكهكنند. ::سوال: با توجه به ا يم نترلك

 صالحل اتزلزله در م يرويتواند از صحت انتقال ن يم يتبسنرم افزار ا ياآ يتيوضع ينبه سقف متصل باشد . در چن يرت يك يلهشده ما بوس يبند
  nmakvandi59@yahoo.com. با تشكر::ييدنما ينموده به بنده معرف يقمورد تحق يندر ا يشخص ياكند. لطفا اگر مقاله  يدرست يبررس

-----------  
را  هاربندممثال  ياگر طراح برا يكف متصل است ول يافراگمكه به د يردقرار گ يدر دهانه ا مهاربند ياو  يبرش يوار: با سالم، البته بهتر است دپاسخ

 semi rigidبه  ديل، تبrigid يكف را به جا يافراگمد يدمنظور با ينا يشده در بتن كف را كنترل كند. برا يجادبرش ا يددر دهانه راه پله قرار دهد، با
زلزله بدست آوردن و با  يرويرا در اثر ن يافراگموارد بر د يبرش يروي) نDraw/ Draw Section cut ي( منو section cutو سپس با استفاده از  يدكن

  .ماييدكنترل ن يافراگمكردن د semirigidبا  يزرا ن يروجمع كننده ن يرهايت ين. همچنييدنما يسهبتن كف مقا يمقاومت برش
-----------  

 واريد ياثر سخت يبتن يو قاب خمش يبتن يواربرشيد يستمسازه با س %25كنترل  يدر مورد نحوه مدل ساز ي،: با سالم، استاد گراميجهان -94/2/11
 يوارا دب يدباشند كه با يم يواراز د يجزئ يوارد يستونها يدر مدل اصل يوارد يدر طراح يدانيدهمانطور كه م يگرددوارد م يعدد كم يبدون مش بند

كرد؟ اگر  يدبودن چه با يواراز د يكه جزئ يوارد يستون ها يگرددلحاظ م يعدد كم يوارد يكه سخت %25كه در مدل  ينهگردند سوال بنده ا يطراح
  .باتشكر.ييدبفرما ييشود لطفا راهنما يم يدارسازه ناپا يموارد كن يستونها را عدد كم يسخت يوارمانند د يمبخواه
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-----------  
  دهند.  يخود را از دست م يجانب يحالت باربر ين. در ايدرا دوسرمفصل كن يبرش يواراطراف د يستونها يدتوان ي: با سالم، مپاسخ

-----------  
ه نامه فوالد قابل استفاد يينآ يبعد يرايشتفاده از روش تنش مجاز تا اعالم واس ينكه: سالم و عرض ارادت خدمت شما، با توجه به ايوشدار -94/2/1

  ون.::ممنيرخ يا يستبه روش تنش مجاز الزام يدرصد در طراح 40 يزانزلزله به م يروين يشمبحث ششم افزا 10-11-6با توجه به بند  يااست آ
---------  

 يبترك يسوم است) و برا يرايشاز زلزله و يشتردرصد ب 40(كه حدود  ييدمحاسبه نما 4 يرايشزلزله را بر اساس و يروين يد: با سالم، بله شما باپاسخ
است كه  دهبند عنوان ش ينكه در ادامه ا ييد). دقت نما4-3-2-6(بند ييدمربوط به مبحث ششم استفاده نما يدجد يبارها يباز ترك يدبا يزبارها ن

  "انجام شود. يدمبحث نبا ينارائه شده در ا يبارها يبتنش مجاز در ترك يشافزا"
(بدون  يابد يم يشدرصد افزا 33كه زلزله دارند، به اندازه  ييبارها يبمجاز در ترك يتنشها ييد،در نرم افزار استفاده نما ASD89: اگر شما از نكته

  اطالع شما)
  شود: يفدر نرم افزار تعر يربه صورت ز يدبا 7بار شماره  يبمثال ترك يبرا يدبا يشافزا ينجبران ا يبرا بنابراين

1,33D + 1.33*0.75L + 1.33*0.75*0.7E +1.33*0.75S 
 ديكه استفاده از روش تنش مجاز را مجاز كرده است، با يو طبق همان دستورالعمل يستن ياريبار فوق اخت يبعدم استفاده از ترك يا: استفاده نكته

  بار فوق) استفاده شود.  يبشم (تركمبحث ش يبارها يباز ترك
 يبارها يبشدند، با ترك يم يطراح يمقد يبارها يبو با ترك ASD89كه با  ييسازه ها يعنيتر خواهد شد!.  ينبار، سازه سنگ يبترك ين: با ادقت
  شوند. يتمقاطع آنها تقو يدوارده نخواهند بودو با يبارها يپاسخگو يدجد

---------  
: با سالم خدمت استاد بزرگوارم و عرض خدا قوت، استاد عزيز با عنايت به اينكه آئين نامه بتن ايران اقتباسي يمحمدد يعل محمد حسن -94/1/24

كانادا  مهاز آيين نا etabs2015، در نرم افزار 9از آئين نامه كانادا هست به نظر شما بهتر نيست به منظور نزديك شدن نتايج طراحي به اهداف مبحث 
  استفاده كنيم؟ACIبه جاي 

---------  
  دارد: يتفاوت اساس يك يباشد. منته ينامه كانادا م يينعمدتا برگرفته از آ يرانا 9: با سالم، بله مبحث پاسخ

باشد (همانند  يم "يك"برابر   ACIنامه كانادا و هم در  يينبار زلزله هم در آ يبضر يكهباشد در حال يم "0,84" يرانا 9بار زلزله در مبحث  ضريب
 استفاده يبرا ينمهندس يبرا يقيتنها تشو 0,84 يبباشند!!!. ضر ينادرست م يرانا 9مبحث  يبارها يبترك يقت). در حقيرانفوالد ا يبارها يبترك

  نادرست).  يقيباشد (تشو يم يرانا 9از مبحث 
  باشد.  يم "يك"بار زلزله در آن  يبكه ضر ييدنامه كانادا انتخاب نما يينز آا يزبارها را ن يبترك يدبا يد،كن ينامه كانادا استفاده م ييناگر از آ شما

---------   
 ييراتسوال خدمتتون داشتم كه جزء ابهامات بنده در اعمال تغ يه. يززاده عز ينمحمد حسن اسالم پناه: باسالم خدمت جناب دكتر حس -94/1/23
بتن به صورت خودكار توسط  يبارها يب. ::شما در قسمت ساخت تركيباشدم 2013 يتبسبارها و نحوه اعمال آن در ا يبمبحث شش در ترك يدجد

 ينجاست. ::سوال بنده ايدرو هم اعمال كرد 0,5LREDو در آنها  يدمورد نظر رو در جدول گذاشت يبارها يبترك يكا،آمر 2014نامه  يينآ برايبرنامه 
در مبحث ششم هم تنها  ين. و همچنيستن يدرصد 50 يفتخف يناز ا يها اثر يشنو در قسمت لود كامبون يكاامه آمرن يينآ يكه در سورس اصل

 بار و يببه روش ضرا ي،فوالد يسازه ها يذكر شده كه در طراح يذكر شده و حت يفيتخف ينچن يفوالد يمربوط به سازه ها يبارها يبدر ترك
 بتن آبا در بند اولش يبارها يبترك يفمصالح به جز بتن آرمه.... . تنها در قسمت تعر يگرد ياساختمان، و  يمقومت ،موضوع مبحث دهم مقررات مل

كه در  ييها يلدرصد اعمال كرد. ::ممنون از تمام جزوات و فا 75 يگربار د يبدرصد و در ترك 60بار  يبترك يكدر  يتواناجازه داده كه بارزنده را م
  بده. يرتون. خداخيدار دادقر ينتمام مهندس ياراخت

---------  
  :ييدمراجعه نما يرز يبه كاهش بار زنده اشاره شده است. به بندها ASCE7و هم در  ACI2014: با سالم، هم در پاسخ

ACI2014:   5.3.3 
ASCE7-10:    2.3.2 (EXCEPTIONS 1) 

---------  
 ياود ش يمحسوب م يبرش يوارجز د يبرش يوارمتصل به د يستون ها ي،بتن يها دكتر در سازه ي. آقايد: با سالم و خسته نباشينيحس -94/1/11

 يشافزا و يبرش يواربا توجه به اتصال به د ينجانبشود . از نظر ا يم يرفرنسها به عنوان ستون در نظر گرفته شده و طراح يستون. چرا كه در برخ
. خواهشمند است نظر خود را يردقرار گ يمورد طراح يبرش يوارفقط به عنوان د يستيبا ي،معمول يو عدم امكان كمانش همانند ستون ها يسخت

  .يبا تشكر از مطالب پر بار جنابعال ييداعالم نما
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---------  
 يباشند و تحت عنوان المان مرز يم يوارپاشنه د يقتاز آن محسوب شده و در حق يجزئ ي،برش يوارد يدو انتها ي: با سالم، مسلما ستونهاپاسخ

 سممكن است پ يعنيبر سازه وارد نخواهد بود.  يراديباشد، ا يكاز  يشنسبت تنش آنها ب Frame design ياگر در طراح ينشوند. بنابرا يستفاده ما
اشد. در ب يكاز  يشنسبت تنش ب ينو ا يد) نسبت تنش اعالم نمايواراز د يآنها (مجزا يآنها را به عنوان ستون در نظر گرفته و برا يتبسا ياز طراح

  كرد. يدنسبت تنشها توجه نخواه ينحالت به ا ينا
  توجه شود.  يوارهابه نسبت تنش مربوط به د يدتنها با بلكه
حد  يكاز  يششوند) ب يستون طراح يآنها (وقت ينسبت تنش تك يدكنم اجازه نده يم يهتوص يهستند ول يواراز د يستونها جزئ ين: گرچه انكته

 نكباشد و مم ينم يكنواخت يوارتنش در طول د يعبه هر حال توز يباشند، ول يم يواراز د يجزئ ينهانشود) علت: گرچه ا 1,5از  يشفراتر رود (مثال ب
شود مقاطع بعد از خمش مسطح  يفرض م يوارد يكه در طراح ييدباشد. دقت نما يوارد يانگيناعضا فراتر از م ينتنش در ا ياست به صورت موضع

به  يزن ريواكنار د ي. پس بهتر است تنش ستونهايستن ينچن يتدر واقع يكهدر حال يدآ يبدست م ياسن اساس تنشها ينبر امانند و  يم يباق
  .يابد يش) ابعاد آن افزا1,5داشت (باالتر از  ييباال يارتنش بس يصورت مجزا چك شود و اگر ستون

---------  
اثر لنگر  يستكند و الزم ن يدر كنترل برش پانچ اشتباه عمل م SAFEمحاسب معتقدند كه  يناز مهندس يدكتر. برخ ي: سالم آقاينمب-94/1/10

كار  ينا ياكنند. آ يم يمرو بر سطح موثر برش پانچ تقس يمحور يروين يفقط به صورت دست يعنيدر محاسبات برش پانچ وارد شود .  يخمش
ستون هست به لحاظ كنترل برش  يتن متر لنگر در پا 50 يدارا يكيشونكه  تن) 100(مثال  يمساو يمحور يرويستون با ن 2 يعني يحه؟؟؟صح

  با هم ندارند؟ يتفاوت يچپانچ ه
---------  

 يدر اطراف ستون م يدزا يبرشها يجادموچب ا يمنظور شود. خمش نامتعادل در پ يدبا يزها اثر خمش ن ي: با سالم، در كنترل برش پانچ پپاسخ
ده رابطه ارائه ش يندر ا يجامع ينژاد مثالها يشوند. در جلد دوم كتاب دكتر مستوف يجمع م يمحور يروياز پانج ن يناش يشود كه بار تنش برش

  (البته در قسمت دالها).  تاس
---------  

 هايييرمكانتغشده است كه اختالف  يانب يچشيپ يساختمانها با نامنظم يفتكنترل در يبرا 2800استاندارد  4 يرايش: سالم. در وينحس -94/1/9
 هلجم ينساختمان در ا يكنار ي. منظور از امتداد محورهايردساختمان مدنظر قرار گ يكنار يآن طبقه در امتداد محورها يينباال و پا يكفها يجانب
  با تشكر فراوان يدهد؟را ارائه م يخروج ينا يتبسا ياآ ينا يست؟چ

---------  
  :يدتوان ي: با سالم، مپاسخ

استفاده   joint drift ينهطبقات) انتخاب كرده و از گز يدارد، (در تمام يشتريكه حركت ب يسازه را در لبه ا ياست كه گره كنار ينروش اول ا -1
  .ييدنما
 كهينكند و با توجه به ا يطبقه را ارائه م يفتدر يشترينب ينهگز ين. اييداستفاده نما diaghragm driftاز  يبدون انتخاب گره خاص يدتوان يم -2
  لبه به كار رود. يفتمحاسبه در يتواند برا يدر لبه ها خواهد بود، م يفدر يشترينب

---------  
 ميخودمان بساز يرا دست يبتن يا يبار در سازه فوالد يباتسوال داشتم از خدمتتون اگر ما ترك يه: با سالم خدمت استاد ارجمند يدحم -94/1/8

  ؟ با تشكر يموارد كن 0آن را  يدبا يا يموارد كن 1,05 راsds يتنبسهست در نرم افزار ا يازين
---------  

ه به صورت ك يلرزه ا يژهو يبارها يبترك ي. منتهيدآ ينم يشپ يمشلك يچو ه ييدرا اصالح نما يعاد يبارها يبترك يدتوان ي: با سالم، شما مپاسخ
 يبترك ات ييدراوارد نما Sds يدبا يدبساز يرا هم دست يعاد يبارها يباگر ترك يشوند، نادرست خواهند. شد. حت يساخته م Sdsو بر اساس  يكاتومات
  توسط نرم افزار ساخته شوند. يحبه صورت صح يزن يژهو يبارها

---------  
، asce-7نامه  يينآ 2-3-2مبحث ششم و  3-3-2-6شده در بند  يفتعر يبارها يبدر ترك يد،: با سالم و عرض خسته نباشيمهرداد پازك -94/1/7

 واستفاده شود  يدسه حالت با يناز ا يكيمعنا است كه  ين) استفاده شده است، به نظر من به اLr or S or Rاز عبارت ( 4و  3، 2 يبارها يبدر ترك
شده  يفتعر sو  lr يبارها هر دو يبكه در همه ترك يدمدر نظر گرفته شود. در داخل جزوه د يدآنها با ينتر يآنها هم موجود باشند بحران ياگر همه 

  يادز يار. با تشكر بسيدكن ياناست.::لطفا نظر خود را ب
---------  
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 يبركاز ت يكيباهم ظاهر نشده اند. در  يندوا يزانتخاب شود. درجزوه ن يدآنها با ينتر ياست كه بحران ينبارهاا يبدر ترك or ي: با سالم، بله، معنپاسخ
شده اند و نرم  يجادتوسط نرم افزار ا يكبارها به صورت اتومات يبترك ينظاهر شده است. ا Sبار تنها  يبترك در همان يگربار د يكو  Lrبارها تنها 

  كند. يهر دو را كنترل م يناز آنها بزرگترند و كدام كوچكتر است. و بنابرا يكداند كه كدام يافزار نم
---------  

در  يد،در نظر گرفته ا basicبار  يبترك يبرا همان ضرا p-deltaبار در اعمال اثر  يبضرا : با سالم خدمت استاد محترم::شمايمهرداد پازك -94/1/7
برابر  هابار يباشاره شده كه ضر pxبار  يفدر تعر 12-8-7در بخش  asce-7نامه  يينشده است اما در آ يفتعر يبترت ينهم به ا يتبسمنوال ا يلفا

 Px = the total vertical design load at and above Level::x (kip or kN); where computingت:::اس يبترت ينبه ا يسيخواهد بود عبارت انگل يك

Px, no individual::load factor need exceed 1.0شده است :: يفصورت تعر ينپارامتر به ا ينفصل ا يدر ابتدا ين::همچنPx = total unfactored 

vertical design load at and::above level x, for use in Section 12.8.7در كتاب  ين::و همچنGuide to the Seismic Load Provisions of 

ASCE 7-05  در بخشExample 16 قاتيمركز تحق هام ك يدهدر نظر گرفته شده است.::البته من شن يزموضوع اشاره شده و در حل مسئله ن ينبه ا 
  شده است.::با تشكر فراوان:: يانب يك يبصورت با ضرا يندر پاسخ سوال، به هم يمسكن و شهرساز

---------  
-pسبه اثر محا ياستفاده شده است و سپس برا يببار بدون ضر يباز ترك "يداريپا يساند"محاسبه  يبرا يدكه اشاره كرد ي: با سالم، در مثالپاسخ

delta رمحاسبه اث يبرا يم،مستق يربه صورت غ يقتبارها استفاده شده است و در حق يدتشد يبرا يداريپا يسمرتبه دوم، از اند يزآنال يبه جا p-

delta يكا،آمر ينامه بارگذار يينبه صراحت در آ "يداريپا يساند"استفاده شده است. در محاسبه  يببدون ضر يبارها يباز ترك ASCE7-10 عنوان ،
  استفاده شود  يببدون ضر يشده است كه از بارها

  استفاده شود. يببدون ضر ياز بارها p-deltaمحاسبه اثر  يحق با شما خواهد بود و برا يبترت بدين
  :يمبپرداز يندوا يسهكند. حال به مقا يم يهرا توص يبدارضر ياستفاده از بارها يتبسمنوال ا يطرف از

  :يببدون ضر يبارها تركيب
D+L+Lr 

  دار مربوط به زلزله: يبضر يبارها تركيب
1,2D+L+0.2S 
ر است، كننده ت يينباشد. از آنجا كه بار مرده تع يبار پشت بام م يزبار مرده و ن يبشود كه تفاوت آنها در ضر يبارها مشاهده م يبترك يسهمقا با

  بار اول خواهد بود. يبتر از ترك يبحران "ياندك"بار دوم  يبترك ينبنابرا
 يبه نظر م يكند، منطق يآنرا منظور م يزكند و هنگام آنال ياستفاده نم "يداريپا يسندا"از  p-deltaمحاسبه اثر  يبرا ETABSدر  ينكهتوجه به ا با

  دهد. يرا انجام م ياستفاده شود كه بر اساس آن طراح يبار يبرسد كه از ترك
موضوع  ينا يور يدارد، طراحان تمركز خاص يجدر نتا يزيناچ يرتاث يببار بدون ضر يبترك يدار به جا يببار ضر يباستفاده از ترك ينكهتوجه به ا با

 ين)، از ادرس يبه نظر م يزتر ن يمحافظه كارانه تر است (و البته منطق ياندك يتبسا يشنهاديبار پ يبترك ينكهتنها به جهت ا يزندارند و بنده ن
  كنم يبار استفاده م يبترك

---------  
كه ابعاد  يبتن يساختمانها يشده برا يفتعر 2800 يدجد يرايشامگا صفر كه در و يباعمال ضر يادكتر آ يپهلوان: با سالم و احترام : آقا -94/1/6

 اهمهاربندمجاور  يو ستونها يقاب خمش يفقط جهت ستونها يبضر ينا يفوالد يدر مورد سازه ها يا؟ آ يستآنها قابل مالحظه است الزام يستوها 
  ؟ سپاسگزار يباشدم

---------  
 ستون، بر اساس مبحث نهم مقدار زلزله يتنگ ستونها در دو انتها يزو ن يرت يدر دو انتها يرهاخاموت ت ييندر تع يبتن يسازه ها : با سالم، درپاسخ

  منوال بود. ينوضع به هم يزن ACI2008شود. تا  يبرابر منظور م "دو"
 يبتن اومگا تنها مربوط به ستونها يناومگا ارائه شده است. ا يزن يبتن يستونها يبرا يدنامه جد يين. طبق آيتماومگا نداش يبتن يعمال در سازه ها و
 يخمش يابهاق ياومگا ربرابر محاسبه شوند. مقدا "اومگا"برابر، با زلزله  "دو"زلزله  يتنگ ستونها به جا يدبه بعد با ينكه از ا يمعن ينباشد. به ا يم

  باشد.  يبرابر سه م يبتن يسازه ها يبرا
 Design/Concrete Frameدر قسمت  يزو مقدار اومگا را ن ييداستفاده نما ACI2014نامه  ييناز آ يدبا 2015 يتبسدر ا يبضر يناعمال ا براي

design/Preferences  ييدآنرا وارد نما يك. تا نرم افزار به صورت اتوماتييدوارد نما 3برابر.  
با  هيژبار و يبترك يبه صورت دست يدداده است، با يحبند توض ينكه در ا يخاص يااعض ي. براييدمراجعه نما 2800استاندارد  9-3به بند  همچنين

  .ييدو مقاومت عضو را خودتان كنترل نما يدزلزله اومگا برابر بساز
---------  
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 يكخوردگكنترل تر يبرا ينكهكدام ها هستند؟ (منظورم ا يبرش يواردر د يكنترل تنش كشش يبات.::تركيد: با سالم و خسته نباشيالدم -94/1/5
 يستمبا س يلزحال اگر سازه ف ي؟اسكلت بتن يطراح يباتترك يا يبرش يوارد يطراح يباتترك يكنيم؟را كنترل م يباتكدام ترك ي،بتن يبرش يوارد
  )::با تشكريكنيم؟استفاده م يبرش يوارد يكنترل ترك خوردگ يبرا يباتيباشد از چه ترك يبتن يبرش يوارساده با د بقا

---------  
  بار يباز ترك يدبا يكنترل ترك خوردگ يبرا يو بتن ينامه ها در كشور، در هر دو سازه فوالد يين: با سالم، با توجه به به روز شدن آپاسخ
0,9D+E 

عمدتا از  ينكهوجه به ابتن با ت يباشد. برا يم 92سال  يرايشو 6در مبحث  يفوالد يبار سازه ها يببار مربوط به ترك يبترك ين.) اييدنما استفاده
ACI كه از  ي( البته به شرط ييدبار استفاده نما يبترك يناز هم يزشود، ن ياستفاده مACI-99 يداستفاده نكن.  

---------  
بار برف هم در محاسبه وزن سازه اشاره  %20به  2800 4 يرايشدكتر در مورد بار زنده پشت بام و بار برف كه در و ي: با سالم: آقايباقر 94/1/5

كم حضور  احتمال يلبه دل ينكهحداكثر مقدار آنها. البته با توجه به ا يم؟ياهم بار برف و هم بار زنده پشت بام را به پشت بام اعمال كن يدبا ياشده. ا
  هم زمان بار برف م بار زنده حداكثر.

---------  
ا هم شوند ( ب يدو ظاهر م يناز ا يكيبارها تنها  يبدر ترك يو هم بار زنده. ول ييدبه پشت بام هم بار برف اعمال نما يدما با: با سالم، بله شپاسخ

باشد، وزن  kPa 1,5و بار زنده آن  kPa 1,26شود. مثال اگر بار برف برابر  يتنها بار برف منظور م يزبام ن يوزن لرزه ا يينشوند). در تع يجمع نم
  خواهد شد. 1,26درصد  20بام شامل بار مرده همراه با  يا لرزه
  بام تنها شامل بار مرده آن خواهد بود. يكه بار برف آنها كم است، وزن لرزه ا يرمناطق گرم س در

---------   
 2ال جهت مث يكامگاصفر در  يبدر دو جهت متفاوت باشد و ضر يباربر جانب يستم::استاد اگر سيدمحمد: با عرض سالم و خسته نباش -93/12/29

 فزاربرابر به نرم ا 1,5زلزله را  يبضر يگرجهت د يامگا صفر مثال دو را به نرم افزار داد و برا يبتوان ضر يم يندگو يم يباشد::بعض 3 يگرو جهت د
  دارد؟ ييروش جوابگوست و اگرنه چه ضعف ها ينا ياداد::آ

---------  
  كرد. يفمتفاومت تعر ياومگا yو  xدو جهت  يتوان برا ينم يتبس: با سالم، متاسفانه در اپاسخ
 يينهاصورت ستو ين. در ايقاب خمش يگرد يو در راستا يدشده داشته باش يمهاربندجهت قاب ساده  يككه مثال در  يدآ يم يشپ يمشكل زمان اين

ار) ممكن است ب يبوارد بر آنها (بسته به ترك يمحور يرويو ن يرندگ يمتفاوت قرار م يباربر جانب يستممتصلند، در محل تقاطع دو س مهاربندكه به 
  متفاوت دارند. يباشد كه هر كدام اومگا يقاب خمش يزلزله مربوط به راستا ياو  مهاربند يمربوط به زلزله راستا

هر  ياومگا ينكه(بسته به ا يدرا دو و سه برابر كن yو  x يراستاها يزلزله ها يدجد يلگرفته و در فا save as يك يلتاناز فا يدتوان يحالت م ينا در
  باشد). يراستا چقدر م

 "يك". سپس مقدار اومگا را برابر ييدعدد بزرگ وارد نما يكآنها را  يمقاومت خمش overwriteستونها را انتخاب كرده و از قسمت  يتمام سپس
  .ييدكنترل نما يلفا ينرا در ا "فقط ستونها"سازه نسبت تنش  يطراح). پس از يدداده ا يشرا افزا يهاول ي(چون زلزله ها ييدوارد نما

  حذف شوند.  يدباشد و اثرات خمش با يستونها م يمحور يكه كنترل زلزله اومگا برابر تنها برا ييدنما دقت
---------  

 يمجمع كن يدرا با يچشيو پ يآرماتور برش يخروج يجنتا ياآ ETABS. در نرم افزار يد: سالم جناب دكتر. خسته نباشيقهرمان ينفخرالد -93/12/29
  ير؟ت يبرا يمكن يو خاموت طراح

---------  
ا مقدار ت يمرا كاهش ده يچشيپ يترك خوردگ يدبا يمدار يسازگار يچشكه در آنها پ يرهاييجمع شود. البته در ت يد: با سالم، بله قطعا باپاسخ

... display design infoدر قسمت  ETABS 2015ه شود و دست باال نباشد. در نرم افزار محاسب يچشيپ يو بر اساس ترك خوردگ يمنطق يچشپ
را   Shear plus torsion reinforcing ينهاست گز يكند. تنها كاف يرا ارائه م يو برش يچشيپ يقرار داده شده كه جمع آرماتور عرض يديجد ينهگز

  .ييدانتخاب نما
---------  

: باسالم. جناب دكتر بفرماييد كه طراحي تيرهاي مفصلي در سازه هاي بتن آرمه صحيح ميباشد؟ آيا اتصال يك تير از يك طرف يمانا -93/11/28
 ياقادر به طراحي اين نوع تيرها بر اساس توزيع لنگر و برش ميباشد  etabsبه ستون و از طرف ديگر به تير صحيح ميباشد؟ همچنين آيا نرم افزار 

  خير؟ با تشكر
---------  
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  .ييدقرار داده شده است مراجعه نما يكه در قسمت جزوات شخص ينجانب(بخش اول) ا يتبسرابطه به جزوه ا ين: با سالم، در اپاسخ
ده (مانند استفا ينبت يرهايكردن ت يمفصل يبرا يشنهاديپ يلهاينبوده و دتا يرساخته امكان پذ يشپ يرغ يبتن يرهايدر ت ينظر بنده اتصال مفصل از

  .ستمورد آمده ا يندر ا يشتريب يحاتباشند. در جزوه توض ي) نادرست ميرهات يخم در انتها يعدم اجرا ياو  يبه صورت ضربدر يطول يلگرداز م
---------  

  نيبزار يدعوض شدن؟ اگر عوض شدن لطف كن يدجد يها يرايشدر و يكنترل تنش پ يبارها يببدونم ترك يخواستم:سالم ميردل -93/11/21
---------  

خاك استفاده  يركنترل تنش ز يمبحث ششم برا 4-3-2-6بر اساس بند  يدجد يبارها يباز ترك يدزلزله با يروين يير: با سالم، با توجه به تغپاسخ
  شود.

---------  
 LRFDبه روش  Etabs9.7.4تو رضا: سالم اقاي دكتر.ضمن تشكر از زحمات گرانقدرتون. يه سوال داشتم.من مي خوام يه ساختمون فلزي  -93/11/6

  LrfD 2005يا  Lrfd 89منطبق باشه. 92طراحي كنم. به نظرتون كدوم ايين نامه رو انتخاب كنم كه با ويرايش 
---------  

ه استفاد LRFD-2005باشد و بهتر است از  يم يشترب LRFD-2005باشد و مشابهت آن به  يم LRFD-2010برگرفته از  92 يرايش: با سالم وپاسخ
  .ييداستفاده نما LRFD-2010از يدتا بتوان ييداستفاده نما 2015 يتبسشود كه از ا يم يهشود. البته توص

---------   
 .::چرا با وجود انطباقيدسوال پاسخ بده يناگه به ا يشمممنون م يدجواب نداد يول يدمدكتر ::تا االن چند سوال پرس يعباس: سالم آقا -93/10/29
::در يد؟ا هاستفاده كرد يكانامه آمر ييناز آ يبتن يسازها يطراح ياما شما برا CSA A23.3-04نامه كانادا  يينبا آ يمبحث نهم مقررات مل يدرصد 99
بار  يبزلزله در ترك يبضر يدمعناست كه با ينبد ينشده، ا يان) ب0,7E(1,2زلزله  يبدر مبحث ششم ضر يبه روش حد يبتن يبار سازه ا يبترك
  در نظر گرفته بشه؟ 0,84ربراب

---------  
اسخ به سواالت پ يجهت به صورت انتخاب ينممكن بوده و به هم يرسواالت غ يبه تمام ييسواالت، پاسخگو ي: با سالم، با توجه به حجم باالپاسخ

  كنم. يم يجهت عذر خواه يندهم و از ا يم
 يبرا CSAنامه  ييناز آ يطراح يطراحان برا يباشد و برخ ينامه بتن كانادا م يينبرگرفته از آ يرانا 9نامه بتن: مبحث  يينرابطه با انتخاب آ در

  كنند. ياستفاده م يطراح
 ينمنظور شود. بنده با ا 0,84زلزله برابر  يبسازه ها ضر يطراح ياجازه داده شده است كه در صورت استفاده از مبحث نهم برا يرانا 6مبحث  در
  كنم نادرست باشد. يو فكر م ميستموافق ن يبضر

 يتر است برابه ييدنامه كانادا استفاده نما ييناز آ يدخواه ياگر شما م ينباشد. بنابرا يم يكزلزله برابر  يبنامه كانادا ضر يينكه در آ ييدنما دقت
  باشد. يم 1زلزله  يبكه در آن ضر ييدنامه كانادا استفاده نما ييناز آ يزبارها ن يبساخت ترك

  توان خرده گرفت.  يعمل نكرده است! و نم يقانون يرمنظور كند غ 0,84را برابر  يبضر ياگر طراح بتهال
 يجرا يشترب يننامه در جامعه مهندس يينآ ينبوده است، ا ACIدر كشورمان عمدتا بر اساس  يجرا يكتب درس ينكه: با توجه به اACIانتخاب  علت

 هاستفاد ACIدهم از  يم يحدر كشور بنده ترج يرواج عموم ينكامل دارند و به علت هم ييشده است و هم طراحان و هم كنترل كننده ها با آن آشنا
  كنم.

---------  
 EX,EYDRIFT يجادا اخواهد بود (ب يكياستات يلهمانند تحل يفتكنترل در يا. آ1سازه  يفيط يلكردار: با درود... در صورت تحل يفنظ -93/10/16

 ييها يفط يكتحر يهها اصالح شود؟ زاو يفط يهكل يبرا يدبار شامل بار زلزله با يباتتر ك يا.آ2)؟ LOAD CASEدر  يليتحل يها يودبر اساس پر
  عدد است. با تشكر استاد 12 يقادرجه) دق 165تا  0( يكنيموارد م LOAD CASEكه در 

---------  
  استفاده كرد.  يزن spec يتوان از زلزله ها يم يفتكنترل در ي: با سالم، براپاسخ
كمتر از  يناميكيزلزله د ينكرد و بنابرا يههمپا يكيدرصد زلزله استات 90را با  يناميكيتوان زلزله د يموارد م يشتردر ب يدنامه جد يين: در آنكته
 يسازه ها راي(ب يدنامه جد ييندر آ يكيزلزله استات يعتوز يام شود. از طرفانج يناميكيبا زلزله د يفتخواهد بود و بهتر است كنترل در يكياستات

 يفتهادر يكيينامدر صورت استفاده از زلزله د يكه. در حاليدآ يها باال بدست م يفتدر يكيشكل بوده و در صورت استفاده از زلزله استات يبلند) سهم
  كمتر به دست خواهد آمد.
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ز زلزله طبقات را ا ياگر دلتا ينكهشود. از جمله ا يترعا يدوجود دارد كه با ينكات جانب يبرخ يناميكياس زلزله دبر اس يفتمحاسبه در ي: برادقت
. در هدد يرا بدست نم يواقع ينسب ييشكلها بوده و تفاضل دلتاها جابجا ييرمجذور جمع مربعات تغ يچهدلتاها نت ينا ييد،استخراج نما يناميكيد
  دهند. يحتوض يتانتا برا ييدمشكل وجود ندارد و بهتر است با افراد متخصص مشورت نما ينراهكار رفع ا يحتشر يبرا يمجال ينجاا

---------  
 يلحا يوارهايها ود يپ يداده اند درمحاسبه وطراح يحرا توض 7و6مباحث  92يرايشكتابهاكه براساس و ي: باسالم وتشكر ::برخياسد -93/10/16
و محاسبه موارد  يدرطراح ييداست لطفا بفرما يدهامرموجب شبهه همكاران گرد ينبه كارنبرده اند وا 6مبحث يباتاس تركرا براس يبارگذار يباتترك

  شود؟ ياستفاده م 6مبحث يبارگذار يباتازكدام ترك يكيواستات يلرزه ا يودرحالت ها يمذكور درروش حد
---------  

مشابه  ACI يبارها يبترك0) استفاده شود 0ACIبتن  يبارها يباز ترك يدآن) با يلگردهاي(محاسبه م يپ يكنترل و طراح ي: با سالم، براپاسخ
  باشد) يم 3-3-2-6فوالد در بند  يبرا 6مبحث  يبارها يبترك
  استفاده شود. يدباشد، با يكه مربوط به روش تنش مجاز م 4-3-2-6 يبارها يباز ترك يدبا يزكنترل تنش مجاز خاك ن يبرا و

:: ( دورتا دور طبقه 2800استاندارد 4 يرايشطبق و يرزمينطبقه ز يك يسازه دارا يك ي: سالم خدمت استاد ارجمند::جهت طراحيثمم -93/10/15
 سازه ينبه ذكر است زم ي؟الزمبتن يوارد يرو يا يريمشالوده درنظر بگ يرا رو يهكه به سقف متصل شده الزم االجراست )::تراز پا يواربتنيد يرزمينز

  .متشكرميدهمحدود گرد يرزمينبه پالك مجاور با سه طبقه ز يگرمتراكم واز طرف د يعيطب ينمذكور از سه طرف به زم
---------  

  درنظر گرفته شود.  يدر تراز پ يهتراز پا يدبا خاك متراكم پر نشده باشد، با يرزمينحائل ز يوار، اگر پشت د2800: با سالم، طبق استاندارد پاسخ
توان  يم )يمنداشته باش يزاگر خاك متراكم ن يدر اطراف سازه وجود داشته باشد، (حت يبتن يوارد ياست كه به حد كاف ينبنده ا يشخصنظر  ولي

اك به حضور خ يازيدهد و ن يم يشرا افزا يرزمينطبقه ز يسخت يبه حد كاف يحائل بتن يواررا در تراز سقف در نظر گرفت. چون وجود د يهتراز پا
  .يستنمتراكم 

---------  
ب جهت قا يكمثال  ي..برا يماضافه مقاومت باش يباستفاده از دو ضر يازمندن يسازه ا يستمدر س يكه: در صورت 1روزبه: با سالم::سوال  -93/10/16

مورد  يناصالح ا يشود برا يخواسته م 2013 يتبزاعمال در ا يبرا يبضر يكجهت قاب ساده با مهاربند همگر باشد تنها  يگرو د يفوالد يخمش
 ميچگونه عمل كن يادز يدر نظر گرفتن همزمان بار قائم طره و بار قائم زلزله در مناطق با پهنه خطر نسب ي:برا2عمل كرد ؟::سوال  يستبا يچگونه م

 يدرست م يادز رزلزله در پهنه خطبار قائم  يبرا self multiplierدر  0,21دادن مقدر  ين, و همچن otherاز نوع  2و  1در نظر گرفتن دو پترن  يا؟ آ
  باشد ؟::

---------  
باشد،  يكل اعضا م يماتكه مربوط به تنظ preferencesدر قسمت  يدتوان يباشد، م مهاربند يگرو طرف د يطرف قاب خمش يك: با سالم، اگر پاسخ
 وارد 2انتخاب شده را برابر  يهامهاربند يمقدار امگا  overwrites يقها را انتخاب كرده و از طر مهاربندو سپس  ييدوارد نما 3امگا را برابر  يبضر
  .ييدنما

 يا امگاب يدشده با يمهاربندزلزله مربوط به جهت  يعنيدوگانه هستند  يامگا يهستند دارا مهاربندكه متصل به  ييكار: در روش فوق ستونها ايراد
به  وجهبا ت ييد،وارد نما 3ستون را به صورت محافظه كارانه  ينا يمحاسبه شود. اگر امگا 3 يبا امگا يدبا يقاب خمش يو زلزله مربوط به راستا 2

  شوند. يدست باال طراح يلي، امكان دارد خمهاربند يباال بودن زلزله راستا
را از ابتدا  EYو  EX يزلزله ها ديتوان يشوند، م يدست باال طراح يدامگا به صورت هوشمند وجود ندارد و اگر نخواه يفستونها امكان تعر ينا براي

 يم يقاب خمش y يو در راستا يددار يژهو يهمگرا مهاربند x ي. مثال اگر در راستاييدوارد نما 1و امگا را كال  ييدنما يفتعر يافته يشبه صورت افزا
وارد  1و مقدار امگا را كال  ييدنما يفتعر EY*3به صورت  يزرا ن EYكرده و  يفتعر EX*2را به صورت  EXزلزله  يفهنگام تعر يدتوان يباشد، م

  .يدزلزله ها را كاهش ده يبضرا يعاد يبارها يبترك يدر تمام يدحالت با ين. التبه در اييدنما
---------   

 يگه.وسوال ديدبد يحراتوض etabsدكتر لطفاًنحوه محاسبه و اعمال بار قائم زلزله درطره دال واعمال در  يد،آقاي: با سالم وخسته نباشينمع -93/10/4
  نه؟ باتشكر يا يشهمحسوب م يتجمع و پرازدحام عموم يجزء محلها يساختمان مسكون يراييپز ياآ ينكها

---------  
) واريبه كف بالكن ها (و لبه آن در صورت وجود د يزلزله قائم به صورت دست يد) بايزيسازه ها (در تمام مناطق لرزه خ يتمام ي: با سالم، براپاسخ

كاهش  0,6AIWمقدار آن به  4 يرايشكه در و يمكرد يوارد م 0,7AIW*2به اندازه  يقبل يرايشاعمال شود. البته در و EVاز نوع  0,6AIWمقدار  به
  است. يافته
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 يزان، زلزله قائم به مفوق يرويعالوه بر اعمال ن يدباشد) با يم A=0.35كه  ييقرار دارند (شهرها يادز ياربس يزيكه در مناطق با لرزه خ ييسازه ها در
0,6AIWd ظور بارها آنرا من يبترك ييرتغ يقاز طر يدو با يستن يرامكان پذ يبه كل سازه به صورت دست يرون ينبه كل سازه اعمال شود. اعمال ا
  شده است. يحبنده تشر يتبسكه نحوه اعمال آن در جزوه ا يمكن
 رايييبار زنده پذ ينباشد و بنابرا يم يمسكون يساختمانها يالب "تجمع"ث ششم از اتاق محل منظور مبح -1وجود دارد:  ير: دو تفسيراييمورد پذ در

  خواهد بود. 2kPaمانند سابق برابر 
  .يممنظور كن 5kPaرا  يراييبار زنده پذ يدصورت با ينباشد كه در ا يم يرايينامه همان پذ يينمحل تجمع، منظور آ "اتاق"با توجه به كلمه  -2
  : ييدتوجه فرما IBC 2012از  يرز يفتعر به

PUBLIC-USE AREAS. Interior or exterior rooms or spaces that are made available to the general public. 
  نخواهد بود. يمكان عموم يراييپذ يفتعر يندر دسترس عموم مردم بودن كه با ا يعني GENERAL PUBLIC معني
  است. يامدهن "PUBLIC-ROOM"از  يفيتعر ASCE7و  IBCباشد. متاسفانه در  يم "PUBLIC-AREA"بوط به فوق مر يفكه تعر ييدنما دقت

---------  
،  يمنك يجادو ستون ا يرت ينماب يمسلح اتصال مفل يسازه بتن يكدر  يم: با عرض سالم خدمت استاد. جناب دكتر اگه بخواهيابوطالب -93/10/4

چه  ينبت يرت ياز خود نشان خواهد داد؟ رفتار مفصل يتا چه حد رفتار مفصل يريت ينخواهد بود؟ اصال چن يبه چه شكل يردر ت ينحوه آرماتورگذار
  سازه خواهد داشت؟::با تشكر فراوان. يدر رفتار كل يريتاث

---------  
عبور  يلتامانند د يلهاييطراحان دتا يلبته برخباشد. ا ينم يرساخته) امكان پذ يشپ يبتن ي(جز در سازه ها يبتن ي: با سالم، اتصال مفصلپاسخ

تبس يجزوه ا 109باشند (به صفحه  يكنند كه از نظر بنده نادرست م يم يشنهادرا پ يطول يلگردم يخم در انتها يعدم اجرا ياو  يلگردهام يضربدر
  ).ييدبنده مراجعه نما

---------  
 10و  6مبحث  يدجد يرايشبار آن بر اساس و يباتو ترك يپروژه فوالد كه بارگذار ينكل يابپرسم آ يخواستم: سالم استاد.ميرضا قاسم -93/10/4

شما در موسسه ماهان تشكر كنم من با كمك شما در آزمون ارشد در انتخاب  يعال يسدر ضمن خواستم از كمك و تدر يدباشد را در دسترس دار
  شدم.ممنون. يموفق به قبول 90سال  دراولم 

---------  
  به طور كامل آورده ام. 1 يتبسرا در جزوه ا يدجد يبارها يببا سالم، ترك: پاسخ

---------  
 يدحالت با يندر ا ياصلب منظور نشود. ا يافراگمد يستبا يم يبتن يسازه ها يحرارت ي: با سالم و عرض ادب. در مورد بارگذاريجامع -93/9/30

 ييراهنما زرد؟اعمل ك يدبا يگريبه شكل د ياجمع شود و يحرارت يبا بارگذار يجدر نظر گرفت و نتاصلب  يافراگمو زلزله را با د ياز بار ثقل ياثرات ناش
  شما ممنونم.
---------  

 يافراگمكه د يدر صورت ينشود. بنابرا يمنظور م يافراگمد يشود، عمال سخت يمدل م يتبسطبقات در مدل ا ي: با سالم، از آنجا كه كف بتنپاسخ
 ومركز جرم  شكل ييرها مانند تغ ياز خروج ياست كه برخ ينا يافراگمد يفنخواهد داشت. تنها مشكل عدم تعر يجبر نتا يخاص يرتاث يد،نكن يفتعر

  داشت. يم... را نخواه
قابل  rigid يافراگمها مانند حالت د يخروج يصورت تمام ين. در اييدنما يفتعر semi rigidرا از نوع  يافراگمد يدتوان يمشكل م ينرفع ا براي

  به صورت كامل منظور خواهد شد. يزاثر حرارت ن يبوده و از طرف يدسترس
---------  

  يدكن يم يشنهادرا پ يچه راهكار safe 12در نرم افزار  يبرش يوارهايكنترل پانچ در د يدكتر برا يمحمد زال زر: سالم جناب آقا -93/9/27
---------  

 در تراز طبقات يدصورت با ين) مدل كرد. كه در ايوارستون (با مقطع د يكرا به صورت  يبرش يوارهايد يتبستوان در مدل ا ي: با سالم، مپاسخ
  برش پانچ آنرا كنترل نمود. 14 يا 12 يفتوان در نرم افزار س يم يحالت به راحت ينصلب به سازه متصل نمود. در ا يرهايستون معادل را با ت

---------  
نامنظم  ياجهت كنترل منظم بودن  يتبسساختمان در ا يو مقامت جانب يسخت يمحاسبه  يدكتر برا يجناب آقا محمد زال زر: سالم-93/9/27

  يدكن يم يشنهادرا پ يبودن چه راهكار
---------  
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توان با  يم يتسخ يرياندازه گ يآن دارد. برا ي"يرهات"و  "يوارهاد"، "ستونها" يبه سخت يطبقه بستگ يك ي: سختي: با سالم، در مورد سختپاسخ
 يتبسر اطبقه د يك يكه شما برا يمكان ييركه تغ ينجاسترا محاسبه كرد. مشكل ا ينرم افزار سخت يو گرفتن دلتا در خروج يبار جانب يكاعمال 

 يرا م 5 طبقه ياگر مثال سخت يندارد. بنابرا يرطبقات مجاور در پاسخ تاث يباشد و سخت يآن طبقه نم يرهايتنها متاثر از ستونها و ت يخوانيدم
طبقه  يبه مركز سخت يبار جانب يككرده و بعد  يرداررا گ 5طبقه  يستونها يكرده و سپس پا deleteبه باال را  6و  6در مدل طبقات  يدبا يدخواه

  .ييدآن را محاسبه نما يجانب يسخت يلحاصل از تحل يو بر اساس دلتا ييدوارد نما 5
  محاسبه كرد. يو دست يببه صورت تقر يدبا نرم افزار محاسبه كرد و با يقتوان به صورت دق ياسفانه نمرابطه با مقاومت مت در

---------  
 يهست و به چه درد يكه چ يدهيدم يحهست توض يتبساعضا كه در ا يدر مورد انرژ ي: با سالم و تشكر از زحمات شما.::استاد كمينظر -93/9/24
  يخورد؟م

---------  
  آن نوشته شده كه: يآمده است. از جمله در ابتدا يدر مورد نحوه محاسبه انرژ يحاتيتوض يتبس) نرم افزار اhelpسالم، در راهنما (: با پاسخ

Click the Display menu-  Energy/Virtual Work Diagram command to display energy diagrams that can be used as an aid to determine 
which elements should be stiffened to achieve the most efficient control over the lateral displacements of a structure 

ق فو يتوان از منو يموثرتر است م يفتدر كاهش در يچه عضو ينكها يصتشخ يسازه برا يفتدر متن فوق نوشته شده، در كنترل در همانطور
 يتهايداد. البته با توجه به محدود يشهستند) افزا يكنزد 100دارند (به  يشتريب يرا كه درصد انرژ يياعضا يزسا يفتكاهش در ياستفاده كرد و برا

 يكه به عنوان نسبت انرژ ياعضا را انتخاب كرد و اعداد يزفوق سا يارتوان بر اساس مع ينم يشههم يرها،ستونها و ت يبند يپسازه و ت اريمعم
  باشد. ياز طرف نرم افزار م يشنهادپ يكها شوند تن يداده م يشنما

---------  
بحث مگر در م يم؟كن يفعال م يرغ يبتن يسازه ها يرا برا يضوابط لرزه ا ينهگز يتبس. چرا در ايد: با سالم و عرض خسته نباشيعمران -93/9/23

ر فعال يغ define يرا در منو يبضر ينا يبتن يسازه ها ياما برا يكنيمكار را نم ينفوالد ا يوجود ندارد؟ برا يتحت عنوان ضوابط لرزه ا ينهم فصل
  .چرا؟يمكن يم

---------  
  شود: يموجب م ينهگز ين: با سالم، فعال كردن اپاسخ

 يرويبه ن Rho يبباشد). ضر يم يكسوم وجود ندارد (برابر  يرايشو 2800در استاندارد  يبضر ينمحاسبه شود كه ا Rho يبسازه ضر يبرا -1
 يمعرف يبضر ينا 2800استاندارد  4 يرايششود. در و يآن م يشباشد موجب افزا يكشود و اگر مخالف  يضرب م يدكرده ا يكه معرف يزلزله ا

  وارد شود. يدبا 2800شده است كه در صورت چاپ استاندارد 
باشد و اگر  يفرض برابر دو م يشبه صورت پ يبضر ينامقدار  يميقد يها ACIطبق  يمنظور شود. در سازه بتن Omega factor يدسازه با يبرا -2

  ندارد. يرتاث يدر بتن يخواهد گذاشت ول يرتاث يفلز يسازه ها يدر طراح ييدوارد نما 3 يبقسمت مثال ضر ينشما در ا
به منظور كردن آن  يازيو ن باشد يبرابر صفر م يبضر ينا 3 يرايشو 2800) منظور خواهد شد. در استاندارد DL Multiplierبار مرده ( يبضر -3
  .)ييدبنده مراجعه نما يتبسمحاسبه شود (به جزوه ا يدبا يبضر ينا 2800استاندارد  4 يرايش. در ويستن

  
---------  

  يه؟در چ membraneو  shell يدكتر تفاوت اصل يآرش: با سالم و تشكر::آقا -93/9/18
---------  

  توان پاسخ داد: ي: با سالم، از دو جنبه مپاسخ
و هم قادر است  يد( مانند كشش، فشار و برش داخل صفحه) را در محاسبات منظور نما ييهم قادر است رفتار غشا shell: المان يكاز لحاظ تئور -1

تنها قادر است رفتار  membraneالمان  يباشد. ول يم  membraneنظر كاملتر از المان  ينرفتارها) و از ا ي(تمام يدخمش خارج از صفحه را مدل نما
كه تحت اثر فشار خاك به  يحائل بتن يوارد يك يمثال  در مدلساز ي. برايدتواند خمش خارج از صفحه را مدل نما يرا منظور كند و نم ييغشا

 يدال بتن يكاگر  يگرد مثال يكتا خمش خارج از صفحه آن منظور شود. به عنوان  ييداستفاده نما shellاز  يدشود با يصورت خارج از صفحه خم م
عمل  يدر محل اتصال به صورت مفصل ييد،مدل نما  membraneلبه خود به سازه متصل است با المان  يكبالكن طره را كه تنها از  يكمربوط به 
  مدل شوند. shellبا  يدبا يزبالكنها ن ينكند) و بنابرا يخمش خارج از صفحه تحمل نم membraneخواهد بود (چون  يداركرده و ناپا

ندارد كه آنها را به صورت  يازيشوند و كاربر ن يم يمش بند يكبه صورت اتومات membrane يالمان ها SAPو  ETABS: در ياز لحاظ نرم افزار -2
جز در  كاربران معموال يناست). بنابرا يشترشود (زحمت آن ب يمش بند يبه صورت دست يمپس از ترس يدبا shellالمان  يمش بزند. ول يدست
كه از چهار لبه  يداخل يبتن يدالها يمدلساز يكنند. مثال برا ياستفاده م membraneاز المان  يست،ن يضرور shellكه استفاده از المان  ديموار
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 مياستفاده  shellبالكنها از المان  ي) و برايبه مش بند يازكنند (بدون ن ياستفاده م membraneمتصل هستند از المان  يرامونيپ يرهايخود به ت
  كنند. يم يمش بند يزن يمكنند و پس از ترس

---------  
و در  aci-318-11نامه  يينشه از آ يم يتبسدر ا يابر اساس آبا ، آ يسازه بتن يطراح يبرا يد،:سالم استاد: با عرض حسته نباشييطباطبا -93/9/16

safe  ازaci-318-08 زيوجود دارد؟ و چه چ يطراح يجبه اصالح نتا يازن ياآ يشهوجو دارد.) اگر م تبستونيا يكه در جزوه ياستفاده كرد؟(طبق مطلب 
  اصالح كرد؟ با تشكر فراوان يدرو با ييها

---------  
 يونگردند (و خام هستند)، كنترل فونداس يارسال م SAFEبه  ETABSاز  يببه صورت بدون ضر يروها. از آنجا كه نيم: با سالم، بله مجاز هستپاسخ
  .يدانجام ده يتبسدر ا ينامه انتخاب يينمتفاوت با آ ينامه ا يينبا آ يتوانيدرا م

---------  
پوردستان: با سالم و درود:: بررسي تنش در يك ديوار برشي با مقطع آي شكل استفاده از المان مرزي در ديوار را نشان ميدهد. مطابق  -93/9/14

ACI2008 )طول المان مرزي ماكزيمم دومقدارc-0.1Lw ,c/2 است كه (Lw  طول ديواروc  حداكثر عمق تار خنثي ديوار است.براي محاسبه طول
دو  Boundary element checkرا از ايتبس بگيريم؟(ايتبس درنتايج طراحي ديوار برشي و در قسمت  cمرزي و دادن آن به ايتبس چگونه  نالما

  وط به حداكثر عمق تار خنثي ديوار هستند؟)گزارش ميكند آيا آنها مرب c Depthو  c Limitمقدار 
---------  

زم ال يرغ ياداند و  يالزم م يرغ يالزم و گاه يرا گاه يبرش يوارد يدر دو انتها يالمان مرز ي) اجرايرز يطنامه (بسته به شرا يين: با سالم، آپاسخ
  دهد: يرا انجام م يرسه گام ز يتبسباشد. ا

 Stress) اگر Stress limitكند ( يم يسهمقا 0,2fcتنش را با تنش  ين) و اStress Compكند ( يرا محاسبه م يواردحداكثر در  يابتدا تنش فشار -1

Comp  كمتر ازStress limit دهد: يرا انجام م يردر ز 3و  2 يصورت گامها ينا يردر غ يستن يبه المان مرز يازيكند ن يباشد، اعالم م  
مجاز  ي) و سپس آنرا را با عمق خنثC Depthكند ( يرا محاسبه م يباشد، مقدار تار خنث Stress limitاز  يشترب stress Compكه  يدر موارد -2

 ينر ايدهد در غ يرا انجام م 3بوده و گام  يضرور يالمان مرز يبود، اجرا يشترب C limitاز مقدار  C Depth) اگر مقدار C Limitكند ( يم يسهمقا
  .يستن يبه المان مرز يازيكند ن يصورت اعالم م

-Max(C/2, Cرا بر اساس رابطه  يبود. طول المان مرز يشترب C Limitاز  C Depthبود و هم  يشترب Stress Limitاز  Stress Compاگر هم  -3

0.1L) رابطه مقدار  ينكند كه در ا يمحاسبه مC  همانC Depth باشد. يم  
فعال  يجنتا يناستخراج ا يدهد و برا ينم يشنما يقسمت را به درست ينمحاسبات مربوط به ا ETABS2013است كه متاسفانه   يادآوري*الزم به 

  .ييداستفاده نما ETABS9.7از  يدبا
---------  

) A=0.35و  يادز يتسازه با اهم يك ياعمال بار قائم زلزله به كل سازه(برا يبرا يجنابعال يتبس. مطابق جزوه ايدغالم: با سالم و خسته نباش-93/9/14
 يتبسات ايمصورت در تنظ ين) در ا1,41D+L+Ex/yبار يببارقائم زلزله، اونو توسط بار مرده به سازه وارد كرد(باترك يماعمال مستق يبجا يشهم

 يم،درنكرد ينكرده و بارگزار يفتعر EZبنام ياونوقت چون عمال بار زلزله قائم يدر ثان يم؟كه مال زلزله قائمه ،صفر بد DL multiplierوSdsيبضر
  يزمبا تشكر فراوان از استاد عز يم؟بش EZ يخيالبار ب يباتترك

---------  
شوند، زلزله قائم شامل دو  ي) ساخته مA=0.35( يادز ياربس يزيكه در مناطق لرزه خ ييسازه ها يبرا 2800استاندارد  4 يرايش: با سالم، در وپاسخ

  قسمت است:
 يب) به اجزا وارد شود و سپس در ترك3 يرايشو 2800(مانند استاندارد  يبه صورت دست يدبالكن ها) كه بامثال در  ي(برا يزلزله قائم موضع -1

  منظور شود. EZبه صورت  يزبارها ن
  د). د كرحالت به بالكن ها دو بار زلزله قائم اثر خواه ينزلزله قائم به كل سازه وارد شود (در ا يدبا يعالوه بر اعمال زلزله قائم به صورت موضع-2

 ينداده ام. وارد كردن ا يحخود توض يتبسرا در جزوه ا 1,05 يبكه نحوه محاسبه ضر ييدوارد نما 1,05Iرا برابر  Sds يبضر يدحالت دوم با براي
  شود. يلتبد 1,41Dبه  1,2D يبارها به جا يببار مرده در ترك يبشود كه ضر يموجب م يبضر

كند  ي) ميكسب يا( و  يشترب ينيكند، سازه احساس سنگ يزلزله قائم اثر م يصورت كه وقت ينباشد. به ا يم يثقل يزلزله قائم مانند بارها ماهيت
  است).  يافته يشكند وزنش افزا يو احساس م يردگ يقرار م يينپا ياكه در آسانسور تحت اثر شتاب قائم رو به باال  ي(مانند كس

 اعمال زلزله ي(برا يدده يشبار مرده را افزا يبضر يد) هم بايردصورت نپذ يسنو يشر متن پد ييريمنتشر شود (و تغ 4 يرايشاگر و يبترت بدين
  مثال در بالكن ها). يزلزله قائم برا يمنظور كردن اثرات موضع ي(برا ياوريدبارها ب يبرا در ترك Ez يدقائم به كل سازه) و هم با

---------   
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ودر جهت عمود  يجهت قاب خمش يكدوقاب مختلف (در يكه دارا يخواستم بدونم كه سازه ا ي...ميد: باسالم وخسته نباشيقنبر يدتوح -93/9/13
 يكبخش كدام  ينانتخاب قاب درهم يتكرده وباتوجه به محدود يفراتعر Rكدام  ينامه ا يينآ يماتدرقسمت تنظ يتبسباشد درا يبرآن همگرا)م

 يدرقسمت معرف يهمحاسبه برش پا يبرا C يبمحاسبه ضر يب رابصورت جداگانه براهرقاR ينكهباا يمرا انتخاب كنOCBR-OR-OMF يازقاب ها
  ر. باتشكيدكن يانرا هم ب يلششود؟لطفا اگرامكان داره دل يدركجااستفاده م ينامه ا يينآ يماتمربوطه درقسمت تنظ R ينحاالا يمده يبارها م

---------  
دو جهت مختلف به  يبرا ABI/R)  در رابطه load patternزلزله ( يرويدر محاسبه ن Rمقدار  ،يد: با سالم، بله همانطور كه خوتان اشاره كردپاسخ

  نرم افزار داده شده است.
  :يلرزه ا يماتدر قسمت نتظ يبضر ينعلت درخواست مجدد ا 
انتخاب شود،  C يا,  و A, Bاز موارد  يكي Seismic Design Categoryدر قسمت  ينوارد شود و همچن 3كمتر از  Rاگر مقدار  يطبق ضوابط لرزه ا 

 يا هرزل يماتجهت در قسمت تنظ يندر آنها نخواهد بود. به هم يژهو يبه كنترل ضوابط مربوط به سازه ها يازيبوده و ن يينپا يريسازه با شكل پذ
 يماتدر قسمت تنظ يعنيشوند.  يضوابط منظور م نيا ييد،وارد نما 3بزرگتر از  يشود و اگر شما مقدار يمقدار از شما سوال م ينا يفوالد يسازه ها
اگر در دو  ين. بنابرادباش 3عدد بزرگتر از  ينا يدنخواهد داشت و مهم نخواهد بود. تنها با يجدر نتا يريتاث 7 يا 6 ياوارد شود  5عدد  ينكها يلرزه ا

  .ييداز دو مقدار را به دلخواه وارد نما يكياست كه  يفقط كاف يد،متفاوت دار يها Rجهت 
  انتخاب نوع قاب: 
) مقدار Design/steel Frame Design/ View Revise Preferences ي(منو يعموم يماتدر قسمت تنظ يدتوان يباشد. م يانتخاب نوع قاب مهم م 

IMF  ياو SMF ماتيآنها را انتخاب كرده و در قسمت تنظ يرهايها و تبندمهارسپس  ييد،متوسط) انتخاب نما ياباشد  يژهسازه و ينكه(بر حسب ا 
  .ييدرا انتخاب نما SCBF ياو  OCBF) نوع Design/ steel Frame Design/ View Revise Overwrites ي( منو يعموم

---------  
منظم هم  يسازه ها يبرا ياكه آ ينم... اسوال داشت %30 %100 يروي....در رابطه با اعمال نيدزاده:با سالم و خسته نباش ينحس ينحس -93/9/11

به  يب... اما قريدانستنامنظم را الزم م يفقط وارد كردن به سازه ها يلاستان تهران اوا ياشت ؟ چون نظام مهندس يبار الزام يبترك يناعمال ا
  ...متشكرم...ييدبند بفرما يننامه و قضاوت خودتان را در رابطه با ا يينا ير... لطفا تفسيمبه كل سازه ها وارد كن يداست كه طبق نظر انها با يكسال

---------  
 يستمچند س ياكه در محل تقاطع دو  ييستونها يبرا يزمنظم ن يدر سازه ها يسوم، حت يرايشو 2800استاندارد  4-1-2: با سالم، طبق بند پاسخ

  ور شود. منظ %30زلزله متعامد  يدقرار دارند با يمقاوم باربر جانب
(چه منظم و چه  يخمش يقابها يدر تمام ينقرار دارد. بنابرا يباربر جانب يستمسازه در محل تقاطع دو س يستونها يعمال تمام يخمش يقابها در

  شوند. يمتعامد طراح %30زلزله  يبرا يدنامنظم) با
 بندمهار يستمطرف در محل تقاطع س يككه از  يمدر سازه دار ييعمال ستونها يزدارند ن يقاب خمش يگرو جهت د مهاربندجهت  يككه  ييقابها در

  زلزله متعامد منظور شود. يد(چه منظم و چه نامنظم) با يزسازه ها ن ينپس در ا يكنندكار م يقاب خمش يدر راستا يگرو در جهت د
  به منوال خواهد بود. يزدارند ن يبرش يوارو د يدوگانه قاب خمش يستمكه س ييسازه ها در
 يها به ستون مشترك متصا نباشد (اگر سازه منظم هم باشد) ممهاربنداز  يچكدامباشند و ه يمهاربندكه هر دو جهت قاب ساده  ييدر سازها اتنه

  گرفت. يدهتوان زلزله متعامد را ناد
  باشد. يم ي) الزام%30+%100منظم) منظور كردن زلزله متعامد ( يسازه ها يسازه ها (حت يدر تمام يباگرفت تقر يجهتوان نت يم بنابراين

  توان زلزله متعامد را اعمال نكرد. يم يبند در موارد خاص ينهم 1در تبصره  البته
---------  

 ينكهو ا يدصحبت كن 10مبحث  يدنامه جد ييندر ا يخواستم در مورد مقاطع زنبور ي: با سالم و تشكر از زحمات شما::مياحمد ينحس -93/9/9
  .::با تشكرييممطابق گذشته از آنها استفاده نما ينكها يابه آن نشده است و  ييمقاطع حذف شده اند چون اشاره ا ينا ياآ

---------  
رائه شده ا يحاتيتوض يالنه زنبور يرهايدر ت يهثانو يدر مورد هندسه ساخت و اثرات خمشها يحاتيمبحث دهم توض يوست: با سالم، قبال در پپاسخ

 نهالاز استفاده از  يتممنوع يبه معنا ينحذف شده است. ا يوستپ ينباشد، ا يم يكانامه آمر يينكه برگرفته از و ترجمه آ يدجد 10بود. در مبحث 
 استفاده كرد مشخص يزنبور توان از النه يرا كه نم ي) موارديم(مشابه مبحث دهم قد ينامه در قسمت ضوابط لرزه ا يين. در متن آيستن يزنبور

 يرزنبو هتوان الن يقرار ندارند، م مهاربندكه در دهانه  يدوسر مفصل يرهايها و شاه ت يرچهدر ت يكماكان استفاده از النه زنبور يعنيشده است. 
  استفاده كرد.
---------   
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 يرا كنترل م يچگونه فشردگ 2013 يتبزنرم افزار ا LRFDاستفاده از مقاطع دوبل در روش  ي: با سالم::جناب دكتر برايريمحمود جد -93/9/9
  .ممنون::يدكن ييم؟ لطفا راهنما يه؟ اگر كه حل نشده راه حل چ يرخ يامشكل حل شده  ينا ياكند!؟ آ

---------  
 يشناخته م يلرزه ا شردهيرفمقطع غ يكشوند، به عنوان  يفتعر 2013 يتبسدر ا section designerكه در قسمت  ي: با سالم، كماكان مقاطعپاسخ

. دارداستفاده كرد. البته راحل  section designerتوان از  ينم يفوالد يدر سازه ها يمقاطع مركب لرزه ا يفتعر ياست كه برا يبدان معن ينشوند. ا
 يحتشر يري) به صورت تصو2-9(بند  24مقاطع مركب در صفحه  يف. نحوه تعرييدنما  importمقاطع ساخته شده را به صورت مقطع معادل  يدبا

  .ييدمراجعه نما "با نرم افزار يطراح"و سپس به قسمت  "جزوه و كتاب"از قسمت  يدتوان يرا م يتبسشده است. جزوه ا
---------  

كامال عكس مبحث  92 يرايشو 10در مبحث  دكتر در مورد حداكثر بعد جوش گوشه ي.جناب آقا يد: با عرض سالم و خسته نباشينام يعل -93/9/8
اصالح  يبعد ياست ؟ ودر چاپ ها ياشكال چاپ يارسد.آ يهم درست به نظر نم ياست و از لحاظ منطق AISCنامه  يينا ينو همچن 87 يرايشو 10
  ممنونم بسايرشود:: يم

---------  
  صالح شود.ا يسندگاناز طرف نو يبه زود يدوارماست و ام يپياشتباه تا ي: بلپاسخ

---------  
 يفرق اياستفاده كنم.آ يدجد يتبساز ا يدبا ياخواستم بدونم آ ي.ميدمهامو انجام م يو طراح يكنمكار م يميقد يتبسرسول: با سالم من با ا -93/9/8

  جناب دكتر يداگر پاسخ ده يشمممنون م يم؟؟؟كن يطراح يميدارد با قد
---------  

استفاده  2013بود از  يدكنم مجبور خواه يفكر م يندهدر چند سال آ يوجود ندارد. ول يتفاوت قابل توجه 9,7و  2013 ين: با سالم، فعال بپاسخ
  :2013 يها يبرتر ي. برخييدنما
) AISC2005از مشابه آن ( يدوجود ندارد و مجبور هست ETABS9.7نامه در  يينآ ينباشد. ا يم يكاآمر AISC2010ترچمه  يراننامه فوالد ا يينآ -1

 احيطر يبرا 2005نامه  يينو آ ETABS9.7كماكان از  يدتوان يو جود ندارد، م 2005و  2010 ينب ي. از آنجا كه تفاوت قابل توجهييداستفاده نما
  .ييداستفاده نما يفوالد يسازه ها

از كاهش سربار زنده  يدجد 6مبحث  يبر مبنا يداگر بخواه ينباشد. بنابرا يم ASCE7-2010ترجمه  يدجد 6كاهش سربار زنده در مبحث  -2
 يم ييداستفاده نما 9,7وجود ندارد. اگر  ETABS9.7در  ASCE7-2010نامه  يين. آييداستفاده نما ETABS2013از  يدبه ناچار با ييد،استفاده نما

  را قبول دارد). يمينامه قد ييناستفاده از آ ي(فعال نظام مهندس ييداستفاده نما يميقد 6از روش كاهش سربار مبحث  يبيد به صورت تقريتوان
 load casesدر قسمت  9,7 يتبسشوند، در ا يفمجزا تعر يددر مبحث ششم، بار زنده بام و بار زنده طبقات با يدجد يبارها يببا توجه به ترك -3

و  ردوجود دا ييبارها ينچن يفامكان تعر 2013 يتبساانجام شود. در  يدست يدمربوط به بار بام با يماتوجود ندارد و تنظ roof load يفامكان تعر
  شوند. يم يدتول يكو به صورت اتومات يبار به راحت يباتترك ينبنابرا

  است. يرامكان پذ 2013تنها در  "يدنامه جد يينطبق آ" يو سقف عرشه فوالد يتكامپوز يسقفها يطراح -4
سازه را  يسرعت عمل شما در طراح ينشده است و بنابرا 9,7و آسانتر از  يعترسر ياربس يدجد يكيگراف يبه جهت ابزارها 2013كار كردن با  -5

  دهد. يم يشافزا
 ينكامل تر شود و بنابرا يندهرود در آ يانتظار م يكند ول يبخش فعال كامل عمل نم ينافزوده شده است. ا 2013اتصاالت در  يقسمت طراح -6
  داشت. يمخواه يازبه آن ن يدفوال ياتصاالت در سازه ها يبرخ يطراح يبرا
بار  يباتترك يدتوان يقسمت م ينباشد. با استفاده از ا يم SAPشده است كه مشابه نرم افزار  يامه load caseبه نام  يدقسمت جد يك 2013در  -7

  .ييدنما يفتوسط نرم افزار تعر يكبه صورت اتومات يدست يفتعر يرا به جا
كار كردن با آن مشكل  يكه كم ييداستفاده نما properاز نرم افزار  يدبا section designer يمقاطع مركب به جا يفتعر يبرا 9,7 يتبسدر ا -8

  .يستن properبه استفاده از  يازاستفاده كرد و ن يتوان از روش راحت تر يم 2013در  يكهاست. در حال
  

  برطرف  شود. يندهرود در آ يمورد انتظار م ينكه البته ا يردبگ يخروج ETABS2013از  يدتوان ينم saze90است كه  ينا 2013از مشكالت  يكي
---------  

بار قائم زلزله به كل  v4-2800براي طراحي سازه بتني استفاده كنيم مطابق 1,41D+L+Ex/y+Ezآبشار: سالم:در صورتيكه از تركيب بار -93/8/30
طره  ررديگبا سازه اعمال ميشود. آيا اين بار زلزله قائم شامل طره موجود در سازه هم ميگردد؟ آيا طره بطور كامل بارگذاري قائم زلزله ميشوديا بايد

  از يزد)-بار بارگذاري زلزله قائم ميشود؟ لطفا راهنمايي كنيد(باتشكر 3بارگزاري زلزله قائم كرد؟يعني يك طره  AI(D+L)*0.6*2را به اندازه 
---------  
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له زلز ياد،ز ياربس يزيخ يدر مناطق با لرزه ا يعني. يدكرد يانباشد كه شما ب يگونه م ينهم ي، بل2800استاندارد  يشنويس: با سالم، طبق پپاسخ
 ينا ييدر چاپ نها ينيممنتظر بود تا بب يدمجددا به صورت مضاعف بار قائم به طره اعمال شود. با يبه كل سازه اعمال شود و از طرف يدقائم با

  نه؟ يامورد صورت خواهد گرفت  يننامه در ا يينآ يدر جمله بند ييريتغ يااستاندارد آ
---------  

 ريتذكر داده است كه عرض سطح بارگ يكطرفهدر مبحث ششم جهت كاهش بار زنده در دال : با سالم و تشكر از زحمات شما ؛ يرضاعل -93/8/27
 يچگونه محاسبه م يرسطح بارگ ينمتر ا 8*2به ابعاد  يكطرفهدال  يكبرابر دهانه دال در نظر گرفته شود.به طور مثال در  1,5از  يشب يددال نبا

  د؟شو
---------  

، دهانه 8*2. در حالت يمرا مدنظر قرار ده 6-7-5-6بند  يدبا يم،طرفه از كاهش سربار زنده استفاده كن يك يادر داله يم: با سالم، اگر بخواهپاسخ
  برابر خواهد بود با  ATكند). مقدار  يطرفه عمل م يكمتر به صورت  2 يمتر خواهد بود (در راستا 2دال برابر 

AT = 2 x min( 1.5x2 , 8) = 2x1.5x2 = 6 
  فوق استفاده خواهد شد.  ATكاهش سربار از  يبرا و

---------  
 ييناميكد يلسازه را تحل يدارم . وقت يسبزوار هستم. سوال يعمران عضو نظام مهندس يندكتر. من از مهندس ي: سالم اقايهيانوش فق -93/8/22
 اديراصالح مق ي. برا يدهد),دو برش به ما مF1,F2( يناميكيد ياز حاالت بارگذار يكهر  يبرا يتبزدار باشد , نرم افزار ا يچش. اگر سازه پيكنيمم

  يم؟چطور عمل كن يدبا ينامكي)به دEx,Ey( يكيبازتاب استات
---------  

  ).ييددانلود نما يدتوان يم ي(در قسمت جزوات طراح ييدبخش دوم بنده مراجعه نما يتبسبه جزوه ا يدتوان ي: با سالم، مپاسخ
---------  

و در  نيميكبار را انتخاب م يبترك يداري،كدامشاخص پا ياو  يمكان نسب ييرتغ ي:::در محاسبه ي: با سالم خدمت استاد گراميلطفصمد  -93/8/21
  ::با سپاسيم؟روابط مربوطه قرار ده

---------  
  شود. يمحاسبه م يبتحت بار زلزله بدون ضر ينسب ييرمكان: با سالم، تغپاسخ

  شود.  يمحاسبه م يبزلزله بدون ضر يروين يز) و نيبمرده و زنده (بدون ضر يبراساس مجموع بارها 2800طبق استاندارد  يداريپا شاخص
 يصتشخ يبرا يداريپا يبضر ينشود. ا يدار محاسبه م يبضر يمبحث نهم بر اساس بارها 3-16-9طبق بند يبتن يدر سازه ها يداريپا شاخص

  شود. يمهارشده بودن طبقات استفاده م
---------  

 2800نامه  يينبند ث آ 1-1-8-1موضوع بند  يچشيپ يبا سالم حضور محترم استاد گرانقدر ، در مورد كنترل نامنظم 93/08/19: يانشا -93/8/19
 شدهونه حل نم يكبصورت گام به گام و با  يحات. اگر توض ييدنامه بفرما يينبندآ ينو كنترل ا يتبسكامل در مورد نحوه استخراج اعداد از ا يحتوض

  كمال تشكر را دارم. ييدارائه نما
---------  

  سازه در قسمت  يلپس از تحل ETABS-2013: با سالم، در پاسخ
tables\Analysis\Results\Displacements\Story Max/Avg Displacemets 

در هر  يانگينم مكان ييرمكان حداكثر به تغ ييرنسبت تغ ين.  همچنييدمكان هر طبقه را مشاهد نما ييرتغ يانگينو م ييرمكانحداكثر تغ يدتوان مي
 نامنظميتوان گفت كه سازه  يبودند م 1,2ها كمتر از  ratio يشود. اگر تمام يداده م يشنما ratioپارامتر جداگانه تحت عنوان  يكطبقه به صورت 

  خواهد داشت. ييچشپ يداشت، سازه نامنظم 1,2از  يشترب ratioاز طبقات  يكيندارد. اگر  يچشيپ
---------  

كرده و به عنوان  ييرتغ ي، بار زنده سقف منازل مسكون92 يرايشو 6: با عرض سالم و احترام خدمت دكتر.:: طبق مبحث يطاهر ينحس -93/8/10
 يرايياست اتاق پذ يم؟ممكنبار زنده رو وارد كن ييراتتغ ينا يدچگونه با etabsهست كه در برنامه  ينو راهرو . سوال من ا يراييمثال قسمت پذ

 يدفضا رو هم به عنوان راهرو با يندر پالن مشخص هستند، ا Uاتاق خواب و آشپزخانه كه بصورت 2 ينماب يفضا يزنداشته باشد و ن يمنظم ندسهه
  يم؟بار جدا اعمال كن

---------  
كل كف را  و محافظه كارانه يبيبه صورت تقر ينكها ياكم شود) و  يااضافه  يريت ينكه(بدون ا ييدنما يمدو كف مجزا ترس يدتوان ي: با سالم، مپاسخ

  .ييدنما يدست باال باگذار
---------  
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 يدر وبالگم مطلب يوار برش??تراز طبقه داخل د يرنبودن ت يا. در مورد بودن يزعز يدكتر و هم دانشگاه ي: سالم آقايقهرمان ينفخرالذ -93/7/31
  .::با تشكرييدمورد بفرما ين::لطفاً نظرتان را در اhttp://tikinti.blogfa.com/post-510.aspxدهم :  يقرار م ينجاآن را ا ينكرا نوشته ام كه ل

---------  
كه  يشود. به خصوص در موارد يم يوارموجب اتصال بهتر سقف به د يوارتراز طبقه داخل د يروجود ت يداشاره كرد يز: با سالم، همانطور شما نپاسخ

  خواهد بود. يشتردر تراز طبقه ب يربه وجود ت يازباشد ن يكم م يبرش واريضخامت د
---------  

 5 ياالساختمان ب يك يفيط يناميكيد يلدر صورت تحل ياسوال داشتم: آ يك. يزعز يدكتر و هم دانشگاه ي: سالم آقايقهرمان ينفخرالد-93/7/31
 شبا رو تاًيو نها يمده يكه انجام م يكيو استات يناميكيد يبرش ها يساز يهاست؟(همپامعادل الزم  يكياستات يلدر تحل يشالق يرويطبقه اعمال ن

  ).::با تشكريمكن يم يطراح يفيط
---------  

 يرويز نا يشتريشوند درصد ب يدهد و موجب م يم ييرزلزله را در ارتفاع ساختمان تغ يروين يعتوز يشالق يروي: با سالم، در نظر گرفتن نپاسخ
 استفادهردن ك يههمپا يتنها برا يكياستات يلكه از تحل يدر صورت يندهد. بنابرا ينم ييركل را تغ يهمقدار برش پا يزلزله به تراز بام وارد شود ول

  حاصل نشد. يجدر نتا ييريكه تغ يدد يخواهد ييداگر منظور نما ينخواهد بود. حت يشالق يرويبه منظور نمودن ن يازيشود ن
---------  

بار اصالح  يباتو بعدا در ترك يكنيمزلزله قائم رو وارد نم load casesدر  30-100هنگام اعمال  يلبه چه دل 2013 يتبس: با سالم: در ايعل -93/7/28
 2013جزوه  ز::( برداشت بنده ا 1,2DL+L+(ex+0.3ey+ez) يدكرده ا يبو كل بار قائم را ترك يدرا اعمال نكرده ا % 30؟؟؟ آن هم  يديمرا انجام م
  ييدبفرما ييراهنما يشم) ممنون م

---------  
  شود: يبار ساخته م يبدو نوع ترك يتبس: با سالم، در اپاسخ

  هستند. يرايششوند و قابل و يم يفتعر load combinationاست كه در قسمت  ييبارها يببارها همان ترك يبترك ين. ايطراح يبار عاد يبترك -1
  .يستيدشوند و شما قادر به مشاهده آنها ن يساخته م يتبستوسط ا يككه به صورت اتومات يلرزه ا يژهو يبارها يبترك -2

كه در قسمت  يكند. در صورت يجمع م يثقل يرا اومگا برابر كرده و با بارها seismicاز نوع  يبارها يتمام يلرزه ا يژهبار و يبدر ساخت ترك ايتبس
load case يبر تركد توماتيكشده و به صورت ا ييشناسا يبه عنوان بار لرزه ا يتبسبارها توسط ا ينا ييد،وارد نما يبار زلزله قائم را به صورت لرزه ا 

  شود (زلزله قائم به صورت اومگا برابر منظور خواهد شد).  يمنظور م يلرزه ا يژهبار و
 يياشناس يبه عنوان بار لرزه ا يتبسبارها توسط ا ينا ينكها ياومگا برابر شوند. برا EYو  EX يا بارهابار قائم زلزله همراه ب يستنامه الزم ن يينآ طبق

  .ييداضافه نما يعاد يبارها يبدر ترك يآنها را به صورت دست يدنشوند با
شوند. از آنجا كه جزوه بر  يم يبترك يفقزلزله ا يبا بارها %100سوم) به صورت  يرايشبار قائم زلزله (بر خالف و 2800استاندارد  4 يرايشو در

  جمع شده است. %100باشد. زلزله قائم به صورت  يم 4 يرايشاساس و
---------  

 يكنسول به چه شكل يرهايراه پله و ت يريشمش يبرا يتدر سقف كامپوز يناودان يرهايبرشگ يحمحمد: سالم جناب دكتر::جهت صح -93/7/28
  ).::با تشكر فراوانيگربه شكل د ياباشند  يدپشت به پشت با يرهامثل ت يااست؟(آ

---------  
 تحت كشش خواهد بود و عمال بتن سقف كمك يرت يطره، قسمت فوقان يردر ت يبودن لنگر خمش يطره به علت منف يرهاي: با سالم، در مورد تپاسخ
  .ندارد يتياهم يرهابرش گ يريكند و جهت قرار گ يطره نم يربه ت يچندان

 يشنهاديپ يشهمان آرا يد،منظور كن يتكامپوز يدكنم. اگر بخواه يم يطراح يتكامپوز يرراه پله بنده به شخصه آنها را غ يشيريشم يرهايمورد ت در
  ها ( پشت به پشت) مناسب است. يرچهت يبرا

 يينها ضرورت آ يرچهدر ت يشكل حت ينآنها به ا ينكرده است و اجرا ينامه اجبار يينآ يرهاپشت به پشت برش گ يشدر مورد آرا ينكهآخر ا نكته
  است. يشنهادپ يكندارد و تنها  ينامه ا

---------  
تر از بزرگ يبار متمركز يدار يريكه ت ياستاد در صورت يد،ده يهمه قرار م ياردر اخت يغدر يكه ب يبابك: با سالم و تشكر از نكات فن -93/7/25

 ينا وبه چه نح يم؟اختصاص بده يرت يبرا يدهم با يرويين يا. آيمكن يم يفقائم رو در برنامه تعر يبارها بيوارده باشد، ترك ينصف مجموع بارها
  شود؟ يداده م يرتاث يرون

---------  
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با توجه به  يد)، بايردقرار گ يرت يستون طبقه آخر بر رو ي،مثال در اثر عقب رو يوارد شود (برا يربه ت يكه بار قابل توجه ي: با سالم، در صورتپاسخ
كرده و  اسبهمح 2800) را بر اساس استاندارد EVقائم زلزله ( يرويرا محاسبه كرده و ن Wpمقدار  D+L يرويمورد نظر تحت اثر ن يرنمودار برش ت
  .ييدوارد نما EVبار  يرت يبر رو يبه صورت دست

---------  
 يچ،در جدار سوراخ پ ييمقاومت اتكا 7-3-9-2-10نامه فوالد بند  يينآ يافوالد در مورد جزوه  ي،هومن: با سالم خدمت شما استاد گرام -93/7/16
 يلدارد(به دل به كنترل يازن ييرابطه فقط در اتصال اتكا ينبود كه ا يدگيقسمت مشابه با رابطه كنترل له ينرابطه مربوط به ا ينامه قبل ييندر آ

اگه جواب  -2است؟  يدگيهمان كنترل له يدو جد يمينامه قد يينبند در آ ينمنظور ا -1:سئوال يد،به آن اشاره كرد يزلغزش) كه شما در جزوه ن
 يناا منظور يه،اگه جواب منف -3كنترل بشه؟؟؟  يدبا يدگيكه در آن صفحات لغزش ندارند له ياتصال اصطكاك يبرا يدنامه جد يينمثبته، چرا در آ

  از زحمات شما... :: با تشكريكنه؟؟؟رو كنترل م يو چه خراب يستبند چ
---------  

  باشد. يم يالزام يو اصطكاك ييدر هر دو نوع اتصال اتكا يدگيكنترل له 7-3-9-2-10: با سالم، طبق بند پاسخ
 نياز حد بارها ا يشب يشدر صورت افزا يرخ نخواهد داد، ول يشده لغزش ينيب يشپ ياست كه تحت بارها ينفرض بر ا ي: در اتصال اصطكاكعلت

  برخوردار باشد. يكاف يياز مقاومت اتكا يدصورت با ينشود كه در ا يم ييبه اتصال اتكا يلتبداتصال 
---------   

 ينطبق جزوه خودتون،ا 2013يتبسدر ا يخصوص يدر بار زنده قابل كاهش اتاقها 0,5 يباعمال ضر ي. برايد: با سالم و خسته نباشينحس -93/7/13
) وارد Lred0.5بار مربوطه آن (  يبترك يبرا load casesدر قسمت  يمتوان يرا م 0,5 يبضر ينا يم؟آياد كنبارها وار يبرا چگونه در ترك يبضر

  شود.. يبار لحاظ م ينا يبرا 1 يبفرض ضر يشچون در حالت پ يم؟كن يبه برنامه معرف يرا بصورت دست يباتتمام ترك يستبا يم يا كنيم؟
---------  

اگر  ني. بنابرايستيممجاز به كاهش آن ن يثقل يبارها يبقابل اعمال است و در ترك يلرزه ا يبارها يبتنها در ترك 0,5كاهش  يب: با سالم، ضرپاسخ
  بارها اثر خواهد كرد. يبدر تمام ترك يد،آنرا كاهش ده load caseدر قسمت 

  باشد. يم يبه صورت دست بارها يبترك يمو اصالح مستق ييررسد، تغ يكه به نظرم م يتنها راه حل بنابراين
---------  

 يو ستون در قاب ها يرت يبرا ياز مبحث نهم اثر ترك خوردگ 4-8-10-9: با سالم و درود فراوان خدمت استاد ارجمند، در بند يجواد -93/6/11
مطلب  يرد؟وگ يرا در بر م يبرش يوارد يدارا يتمام قاب ها ياآ يست؟بند چ ينعنوان شده است. منظور از قاب مهار شده در ا 1و  0,5مهار شده 

  وارد كرد؟ با تشكر يدبا يو ستون را چه مقدار يرت يترك خوردگ يبمقدار ضر ي،برش يوارد يقاب دارا %25كنترل  يلدر فا ينكه،ا ديگر
---------  

طبقه محاسبه شود.  يداريپا يبضر يدند باب ينشود. طبق ا يم يينمبحث نهم تع 1-3-16-9مهارشده بودن قاب بر اساس بند  يار: با سالم، معپاسخ
محاسبه كرد (از  يتبسا يهايتوان بر اساس خروج يرا م يبضر ينشود. مقدار ا يباشد، طبقه مهار شده محسوب م 0,05كمتر از  يبضر يناگر ا
  .يدرا بخوان يروهان يدتوان ي) مstory forces تقسم

  .يستبند ن ينبه كنترل ا يازيشوند و ن ي) مهارشده محسوب مي(كاف مهاربند ياو  يبرش يوارد يدارا يسازه ها عموما
و ستونها ترك خواهند  يرهاسازه مهار نشده محسوب شده و ت ينرفته اند و بنابرا يناز ب يبرش يوارهاياست كه د ينفرض بر ا %25 يلكنترل فا در

  ).0,7Iو ستونها  0,35I يرهاخورد (ت
---------  

به صورت  0,9DL+ Exشود ؟ مثال  يساخته نم يبه درست ACI 318-08نامه  يينآ يبارها يبترك 2013 يتبسم :چرا در امحمد: با سال -93/6/10
0,8DL+EX  1,2وDL+EX+LL  1,3به صورتDL+EX+LL 1,3به صورت  يزن يبار اضاف يبمجموعه ترك يكشود ؟ و  يساخته مDL+EX  ساخته

  شود ؟ يم
---------  

  شود. يبارها وارد م يبدر ترك يكباشد كه به صورت اتومات يبه منظور در نظر گرفتن اثر زلزله قائم م ييرتغ ين: با سالم: اپاسخ
  :يدعمل كن يربه شرح ز يدبارها با يبكردن زلزله قائم در ترك يرفعالغ براي

  .ييدر وارد نمارا برابر صف  Sds... پارامتر Design\Concrete Frame Design\View Revise Preferencesدر قسمت  
  .ييدنما يجادفرض را ا يشپ يبارها يبسپس ترك 

---------  
شده به نرم افزار،  يمعرف يبارها يببار مرده در ترك يبرا يتبسجزوه ا 113كه در صفحه  0,69و  1,41: با سالم::احتراماً ضرائب يمهد -93/5/30

  است؟ يپياشتباه تا ياچگونه بدست آمده است؟ آ
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---------  
 ياعمال شود. برا "كل سازه"به  يدباال با يزيمناطق با لرزه خ يچهارم، اثر زلزله قائم برا يرايشو 2800استاندارد  يب: با سالم، در صورت تصوپاسخ

قائم  زلزلهمنظور كردن  يآن برا 0,21Dوارد كرد كه  1,41Dبرابر  1,2D يبار مرده را به جا يبتوان ضر يحالت م ينمنظور كردن زلزله قائم در ا
  شود. يم 0,69D+Eبه  يلتبد 0,9D+Eبار  يببودن زلزله ترك يبا توجه به رفت و برگشت ينباشد. همچن يم

---------  
.(طول يدبده يحمعمول توض يرو در ساختمان ها يحرارت يوارد كردن بارها يحنحوه صح يشهزحمت م يدكتر. ب ي: با سالم آقايصادق -93/5/28

  ستون ها؟ با تشكر يا يرهاكف ها، ت يم؟اختصاص بده يدبا يو چه عدد يياز حد مجاز است). به چه عضوها يشترساختمان ب
---------  

  انتخاب شود: يدبا يراز دو روش ز يكياز حد مجاز باشد،  يش: با سالم، اگر ابعاد سازه در پالن بپاسخ
  يمستون داشته باش يفدر مرز مشترك دو رد يكهبه سازه به دو سازه مجزا، به طور يماستفاده از درز انبساط و تقس -1
  و عدم استفاده از درز انبساط يحرارت يبارگذار -2
 T يبارها مانند زلزله از مثبت منف يبدرجه اعمال شود (در ترك 30و البته كف ها حرارت  يبتن يوارهايستونها، د يرها،ت يهبه كل يدحالت دوم با در

 يافراگمبا د راهانتخاب كرد. اگر هم semirigidنوع آن را  ينكها ياكفها را حذف كرد و  يافراگمد يدحالت با يناستفاده خواهد شد). دقت شود كه در ا
  شود. يصلب مانع انبساط و انقباظ سقف سازه م يافراگمبر سازه نخواهد گذاشت. علت: د يريتاث ييد،اعمال نما يصلب بار حرارت

---------  
 ياجرا يكل يابطوراجرا كرد  يمتر12دهانه مثال  يبرا يدبلوك را نبا يرچهسقف ت يگويندكه م ينزاده::ا يندكترحس ي: سالم آقاينمت -93/5/10

ر هم دارد؟::باتشك يگريد يلدال يا يزتيرهاستفقط بحث خ يااست؟ آ يليبه چه دال يقادق يكنندمحدود م يدهانه خاص يزانم يكرا به  يهرسقف
  شما يدومف يعال اسخگوييازپ

---------  
 يباشد ول يم  "8mحداكثر "بلوك  يرچهها در سقف ت يرچه) طول مجاز تييددانلود نما يدتوان يم يتسا ين(در هم 543يه: با سالم، طبق نشرپاسخ
  شود. ينم يهتوص "7m" يعنوان شده كه باال يهنشر يندر هم
 يزتوان خ يارتفاع نم يمترسانت 30باشد و با  يم يمترسانت 30ها عموما  يرچهت يباشد. ارتفاع كل يم يرچهت يزتا كنترل خعمد يتهامحدود ينا علت

  را كنترل كرد.
---------  

ذكرنشده  يمقدار مستقل Cp يبضر يبرا يذكر شده ولCg يبضر يبرا يريباد مبحث ششم اگرچه مقاد يدر بارگذار-: باسالمينحس -93/5/7
را Cp يبتوان ضر ينم ينكهاشكال استفاده شود(با توجه به ا ينازا يدبا يشههم يعنيآمده، 7-10-6 يال 2-10-6در اشكال Cg*Cpوحاصلضرب 
نه اول آخر مثل دها يمتقارن نبوده و دهانه  يبارگذار ياب،آ ي،حالت بارگذار2-10-6در شكل  ينكهتوان محاسبه نمود)؟؟::سوال دوم ا يجداگانه نم

  يست؟ن1E يهبارباد ناح يدارا
---------  

  شود: يم يم(بار باد) سازه ها به دو بخش كوتاه و بلند تقس يدجد 6: با سالم، در مبحث پاسخ
باشد ( كه عمال شامل سوله ها  يم يكنسبت ارتفاع به عرض آنها كمتر از  يزمتر است و ن 20كه ارتفاع آنها كمتر از  ييكوتاه: سازه ها يسازه ها -1
  شود) يم
  باشد. يم 1از  يشتركه نسبت طول به عرض آنها ب ييسازه ها يامتر است و  20از  يشتركه ارتفاع آنها ب ييبلند: سازه ها يسازه ها -2
ارائه  7-10-6در شكل  Cp يبضر بلند يسازه ها ي) و برا6-10-6تا  2-10-6 ي(شكلهاييداستفاده نما  Cp*Cgيباز ضر يدكوتاه با يسازه ها در

  به صورت مجزا ضرب شود. Cg يببه ضر يدشده است كه با
ثر به سازه ا يداز چهار گوشه با يكيبار باد از  يدچهار بار كنترل شوند و هر بار با يدشكلها با ين: هر كدام از ا2-10-6شكل الف و ب در شكل  توضيح

  .باشدداشته  يشتريبار ب يداز چهار گوشه سازه پرفشار محسوب شده و قسمت هاشور خورده با ييك ي). در هر بارگذاريبارگذار 8كند (جمعا 
---------  

باشد  يبرابر با صفر م RIGID ZONE يجهباشد در نت ي: سالم::در مبحث نهم اشاره شده كه طول دهانه همان وسط به وسط ميامن خان -93/5/6
 يرصال تات ينو ساده و همچن يرداربا اتصال گ يسازه بتن ينو ساده و همچن يرداربا اتصال گ يسازه فوالد يبرا يرخ يااست  يحصح ينبه نظر شما ا

  البته با ذكر علت مشخص .::متشكر يدمناسب را مشخص كن يبو ضرا يدبفرمائ يحاتيتوض يرت به
---------  

 ينگره اتصال نكرده است. مقدار ا يهناح يبه نحوه مدلساز ياشاره ا 9 باشد و مبحث ياتصال م يهناح يمربوط به سخت rigid zone: با سالم، پاسخ
 داكثرتواند ح يم يجاتصاالت را يمقدار برا يناشاره شده است كه ا يتبسنرم افزار ا manualشود. در  يينتع "يقضاوت مهندس"بر اساس  يدبا يبضر
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 يمنظور م 0,5برابر  يرداراتصاالت گ يرابطه وجود ندارد و اكثر طراحان مقدار آنرا برا يندر ا يحيصر ينامه ا يينآ يهباشد. متاسفانه توص 0,5برابر 
  كنند.
در  يريآن وارد شود، تاث يهم برا ياگر عدد يندارد و حت يمعن يربه ت يرت ياتصال مفصل يابه ستون و  يرت ياتصاالت مفصل يبرا يبضر ينا مقدار

  نخواهد داشت. يجنتا
---------  

حذف شده است لذا به نظر  يشالق يرويظاهرا ن v4 2800 يسنو يشطاعات و عبادات. ::با توجه به پ يقبول ي: با سالم و آرزويگيب يول-93/4/29
 هنام يينآ يدجد يرايشمطابق با و يروش يفتاستفاده از آن جهت كنترل در ي) و حتft.7بار( مخصوصا در زمان يعدر توز ubcرسد كه استفاده از  يم

  . متشكرمييدفرما يياست. لطفا راهنما يكاف يفتو هم در كنترل در يلدر تحل user loadكه استفاده از  يرسد. و به نظر ميست)ن2010ها (
---------  

شده است كه مقدار  يزلزله معرف يروين يعدر توز Kبه نام  يبيچهارم حذف شده است و در عوض ضر يرايشدر و يشالق يروي: با سالم، بله نپاسخ
كرد. در صورت استفاده  يماستفاده خواه User coefficientاز  UBC يزلزله به جا يروين يفمحاسبه كرده و سپس در تعر 4 يرايشآنرا بر اساس و

  د.نحواهد بو UBCبه استفاده از  يازين يگرو عمال د يدكن يرا به نرم افزار معرف Kمقدار  يدتوان يم user coefficient زا
---------  

بار قائم زلزله استفاده كرد . لطفاً  ياثر برا ينتوان از ا يم ياباشد آ يمربوط به چه م يطراح يماتدر تنظ SDs يبسولماز: باسالم ، ضر -93/4/27
  . يدده يحمحاسبات و مراحل را توظ

---------  
  شود. يم يينباشد. كه زلزله قائم بر اساس آن تع يم يكاآمر ينامه بارگذار ييندر آ يلرزه ا يباز ضرا يكي SDs يب: با سالم، بله ضرپاسخ

 يبا بار متمركز قابل توجه اعمال م يرهايبلند و ت يرهايبالكنها، ت يشود و تنها برا يزلزله قائم شامل كل سازه نم 2800سوم استاندارد  يرايشو در
  .ييدبرابر صفر وارد نما يدرا با Sds يبشود و ضر يموارد  يحالت بار زلزله قائم به صورت دست ينشود. در ا

ق صورت مطاب ينبه كل سازه وارد شود كه در ا يدبار زلزله قائم با يادز يليخ يزيچهارم زلزله قائم در مناطق با لرزه خ يرايشو 2800استاندارد  در
 ركيباز ت يد. اگر بخواهيدده يشبارها افزا يبه را در تركبار مرد يبضر يدموجود است) با يتسا ين(كه در هم ينجانبا يتبسجزوه ا 88صفحه 

  رابر Sdsمقدار  يدتوان ي. مييدخود نرم افزار استفاده نما يكاتومات يبارها
Sds=1.05*I 

  ).ينيدرا بب يتبسجزوه ا 88سازه است (ص  يتاهم يبضر Iكه در آن  يدده قرار
---------  

 يطراح يماتآورده شده است در قسمت تنظ 2800 يدجد يرايشو اومگا كه در و cd يبضر -فراوان : با سالم و سپاس يجالل يعل يدس -93/4/23
 يبتن يقابل اعمال است لطفا در مورد سازه ها يفوالد يسازه ها يماتدر تنظ يمشاهده نشد ول يبيظر ينچن يكانامه آمر يينآ يبرا يبتن يسازه ها

  ييدفرما هنماييرا
---------  

  اومگا::با سالم، پاسخ
شود.  يشود اعمال م يدهاز كاربر پرس ينكهو ستونها بدون ا يرهات يباشد و برا يم 2برابر  ACI2008و  ACI2005 يبرا يبتن يدر سازه ها يبضر اين

 اررم افزن جهت ينمتفاوت است و به هم يبضر يندوگانه) ا يستمس ياو  يقاب خمش ياشده و  يمهاربند( يستمبسته به نوع س يفوالد يدر سازه ها
  خواهد. ياز شما مقدار اومگا را م يفوالد يدر سازه ها

 يينآ  ETABS2013جهت اگر در  ينباشد (متفاوت است) و به هم يم 2برابر  يرهات يو برا 3ستونها برابر  ياومگا برا يبمقدار ضر ACI2011 در
  شود. يخواسته م يهمانند سازه فوالد يبضر ينمقدار ا ييد،انتخاب نما ACI2011را  ينامه طراح

  :Cd ضريب
طبقات)  ينبمكان جا يير(تغ يفتشود. ما كنترل در ياستفاده م يمكان واقع يير) به تغيتبس(حاصل از ا يطراح ييرمكانتغ يلتبد يبرا يبضر اين

  ندارد. يبضر ينبه ا يازي. و عمال نرم افزار نيمده يانجام م يرا به صورت دست
ضوابط  يكنترل برخ ينرم افزار برا ييد،استفاده نما EBF مهاربنداگر از  يفوالد يپرسد؟ در سازه ها يرا م يبضر ينا يفوالد يازه هاچرا در س پس
 نستنبه دا يازين يبتن يدر سازه ها يپرسد. ول يآن را از شما م يجهت در قسمت طراح يندارد و به هم يبضر ينبه ا يازها نمهاربندنوع  يندر ا

  پرسد. يندارد و نم يبضر ينا
---------  

. چون نيديكطبقه راه پله رو چطور مدل م يمن يرت يبتن يبدونم خود شما در ساختمانها يخواستم. ميد: باعرض سالم و خسته نباشيعباس -93/4/22
 يمعمول يرها هم بصورت ت يليبشه و خ در نظر گرفته يددال راه پله هم با يگنها هم م يو بعض يگيرنها اونو بصورت دوسر مفصل در نظر م يبعض
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 يليخ ؟يهراه حل چ يترينو عمل ين. بهتريشهم يادز يليو برش ستونها خ يشهم يلحالت هم ستون كوتاه تشك ين. تو ايكننمدل م يرداردوسرگ
  ممنون.

---------  
  :يمدار يمختلف يروشها يراه پله در سازه بتن ياجرا ي: با سالم، براپاسخ

 يواره ددقت كرد ك يدحالت با ينمنتقل شود. در ا يرينز يركوتاه به ت يوارد يقبار پله از طر يكهدال پله به طور يردر ز يكوتاه بتن يوارد ياجرا -1
  آنها فاصله قرار داد تا در زلزله مانع حركت ستون نشود. ينبه ستون متصل نباشد و ب يبتن
  پله يباال يرگرفتن از ت يزآو -2
 نصب يفوالد يپله به ورقها يفوالد يرهاي( ت يراه پله به صورت فوالد يدو طرف راه پله و اجرا يستونها يانهدر م يفوالد  يورق نصب ياجرا-3

  شوند. يشده در ستون جوش م
  ستونها يانم يبتن يرت ياجرا -4
هند. د يعمل كردن آن ارائه م يمفصل يبرا يلهاييدتا يزكنند و در نقشه ها ن يمدل م يآن را در نرم افزار مفصل يناز مهندس يحالت چهارم برخ در

  .يرت يلگردهايم يعدم استفاده از قالب در انتها ياطبقه و  يانم يرت يدر دو انتها يطول يلگردهايم  ياز جمله عبور ضرب در
مدل شود  يردارگ يدطبقه با يانم ريعمل كند. اتصال ت يشوند كه اتصال مفصل يموجب نم يچگاهندارند و ه يهيتوج يلهادتا ينگونهنظر بنده ا از

  است).  يردار(چون در عمل گ
) توسط ياثرات (لنگر و برش اضاف ينشود كه ا يدر ستونها م يانيلنگر م يجادتوان گفت موجب ا يمنظور كردن آن م يردارگ يرابطه با اثرات منف در

  . يستن ينگران يشود و جا ينرم افزار منظور م
--------  

اعمال شود  يرهاكل ت يبرا 0,15قاب مهار نشده  يبرا يچشيثابت پ يدكه با يدعرض كرده بود يتسا ينسالم مهندس در سواالت همرضا: -93/4/20
ه ك يعدد را وارد كرد در صورت ينا يرهاهمه ت يدارد برا يرا وارد كرد . چه لزوم يچشيثابت پ ينا يفرع يرت يفقط برا يدبا يادرست است ؟  ينا

  . يدده يحشوند . لطفا ً توظ يم ياصل يردر ت يچشباعث پ يفرع يرهايفقط ت
---------  

ده است). متصل ش يفرع يركه به آنها ت يرهاييقرار دارند (ت يچشوارد شود كه تحت اثر پ يرهاييت يبرا يدمقدار تنها با ين: با سالم، منطقا اپاسخ
قدار را م ينا رند،قرار دا يفرع يراز ت يناش يچشكه تحت اثر پ يرهاييت يو تنها برا ييدوارد نما يكبرابر  يرهات يتمام يرا برا J يدتوان يشما م يعني
  .ييدوارد نما 0,15برابر 

مقدار  نيوارد نكردن ا ياهستند)، وارد كردن  ينگونها يرهاشود ( كه اكثر ت يبه آنها وارد نم يچشيكه لنگر پ يرهاييتوجه داشت كه در ت يدبا يول 
 يم،ده هشاآنها را ك يچشيپ يو سخت يمدر سازه بگرد يچشپ يدارا يرهايبه دنبال ت ينكها يكار به جا يراحت يبرا يننخواهد داشت. بنابرا يريتاث
  را كاهش داد. يرهاتوان كل ت يم
  گذار باشد. يرتواند تاث يمورد م ينالبته ناگفته نماند كه در محاسبه دوره تناوب ا 

---------  
 يبرش يواراطراف د يحذف ستون ها يا، آ SEC DESIGNERشكل در قسمت  I يبرش يوارد يدر صورت مدلساز -1ام: با سالم، ::بهر -93/4/13
 يواردر داخل د يرت يمترس ياآ -2زلزه خواهد بود؟:: يرويدرصد ن 25قادر به تحمل  يبرش يوارقاب بعد از حذف د ياصورت آ ين::در ا يباشد؟م يالزام
  ::با تشكر ير؟خ ياباشد  يم يحصح يامر شيبر

---------  
 يوارد يتنها مقطع طراح SDكه در  ييدآنها منظور شود. دقت نما يبمانند تا سخت يدر مدل باق يدبا يبرش يوارد يانتها ي: با سالم، ستونهاپاسخ

 SD در قسمت يلگردهام يدمانبر اساس چ يتبسشود و ا يمعرف يتبسآن به ا يدو انتها يو ستونها يوارد يلگردهايم يتشود تا موقع يم يينتع
  بمانند. يباق يواراطراف د يستونها يدبا يتبسدر ا يدر مدل سازه ا يننه. بنابرا يادارد  يمقاومت كاف يواركه د يدنما نترلك
اسب سقف اتصال من ينمونه برا يبرا ،ييبه لحاظ اجرا ينباشد، ول يوارداخل د يربه ت يازين يدشا ياگر چه از نظر محاسبات يوارداخل د يررابطه با ت در

  شوند. يدر مدل منظور م يرهات ينمعموال ا يواربه د
---------  

 يشدن فاب آن م يو مورب باعث مهاربند يريشمش يوجود اعضا يشود؟مدل م ياتاق پله به صورت خمش يا: با سالم وادب::آيكسر -93/4/12
  شود؟

---------  
به صورت  يشمشر يرهايت ينكهشوند. با توجه به ا يبه صورت دوسرمفصل به ستونها متصل م يريشمش يرهايت يفوالد ي: با سالم، در سازه هاپاسخ
 يك يبه جا يدداشته باشند. تصور كن ييباال يمحور يسخت مهاربندتوانند مانند  يهستند نم يشكستگ يباشند و در طول خود دارا ينم يممستق
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 مهاربندوسط  در يم،مستق يرغ مهاربند ينو فشار به ا يصورت با اعمال كشش ين. در ايمداشته باش يممستق يرغ دمهاربن يك يم،مستق يقطر مهاربند
ن آ يدر اثر فشار وارد بر دو انتها يبه راحت مهاربند ينا يخمش ييرشكلهاي. با توجه به بزرگ بودن تغيمحور يرويداشت و هم ن يمهم خمش خواه

عمل  بندمهارراه پله به صورت  يشيريشم يگرفت كه اعضا يجهتوان نت يم ينرا نخواهد داشت . بنابرا يممستق مهاربند يك يو سخت شوند يخم م
  آنها را منظور كرد. يتوان اثرات سخت يآن در نرم افزار م يدهند كه با مدلساز يم يشرا افزا يجانب يسخت يكنند. البته مسلما قدر ينم

---------   
 يوارد ينكه)ا1::يبرش يوارمتوسط+ د يقاب خمش يبيترك يستمبا س يدر اسكلت بتن يبرش يوارد ي::در طراحيخدمت دكتر گرام با سالم -93/4/11

 يخوردترك م يواركه د يمو ستون متصل به آن دارد؟::اگر دارد چطور بفهم يبرش يوارد يترك خوردگ يبدر وارد كردن ضر يرينه تاث يا يخوردترك م
ه چه ك يدباز كن يكميواسم  يوترك خوردگ يبضر يهقض ينو ستون متصل به آن چطور است؟::استاد لطفا ا يوارد يترك خوردگ يبمقدار ضر و

  يم؟وارد كن يدرو با يمقدار
---------  

 يابتدا در مدلتان تمام ين. بنابرايابدكاهش  0,35به  0,7آنها از  يسخت يبضر يدكه ترك خورده باشند با يوارهاييد ACI: با سالم، بله طبق پاسخ
 يبررس هرا تحت زلزل يوارهاد يدانلود قرار داده ام) و سپس  تنشها يبرا يتسا ينبنده كه در هم يتبس(مطابق جزوه ا يدقرار ده 0,7را  يوارهاد

  .يابدكاهش  0,35به  آنها يانتخاب شده و سخت يدباشند با يبتن م يبزرگتر از مقاومت كشش يكشش يتنشها يوارهاكه در د ي. طبقاتييدنما
---------  

 يروهايدرصد ن25نتواند  يمختلط چنانچه قاب خمش يستمهايمبحث ششم (در س 51ص  3در خصوص تبصره  ي: سالم ::استاد گراميعل -93/4/9
قاب  يستمدرس-1در ست است يرز ياز جمله ها يكساده است) كدام يقاب ساختمان يستموجزء س يستدوگانه ن يستمرا تحمل كند س يجانب
انتخاب  يبه ستون مفصل يراتصاالت ت يشوندم يطراح يوارهاكه د يليودر فاR=6در محاسبات زلزله  يدبند باالست با جزكه  يواربتنيبا د يخمش
  .متشكر يستكاف يابدكاهش R يباگر فقط ضر-2شود

---------  
شكل  يآن برا Rدرصد زلزله را تحمل كند، مسلما  25نتواند  ييب به تنهاقا ي،برش يوارهمراه با د يبتن ي: با سالم، اگر در سازه با قاب خمشپاسخ

 حتيصرا 2800شوند. البته در استاندارد  يمفصل يتبسبه ستون در مدل ا يراتصاالت ت يستالزم ن يمنظور شود ول R=7برابر  يدمتوسط با يريپذ
  باشد.  يبنده م ينظر شخص ينرابطه وجود ندارد و ا يندر ا
  رسد. يبه نظر نم يخواهند شد و منطق underdesignو ستونها  يرهادر عوض ت يخواهد شد ول overdesign يوارشوند، گرچه د يمفصل يرهات اگر

---------  
تحت عنوان  يديكتاب جد يداجد يكدوم بهتر و مناسب تره؟ و ازهر يو ازهر يكتاب فوالد طاحون ينخواستم بدونم ب ياحمد: با سالم::م -93/4/9

lrfd يبهتر ابتك يست؟آياچهار جلد قبل كه بر اساس تنش مجاز نوشته شده ن يدبه خر يازين يگهنامه فوالد د يينآ ييربا توجه به تغ يابه بازار داده آ 
  . ممنونيدكن ييمفوالد وجود دارد؟لطفا راهنما يهم برا

---------  
نامه منتشر كرده اند. از نظر خود بنده كتاب  يينآ يدجد يرايشو و LRFDبر اساس  يهر دو كتاب يو دكتر ازهر ي: با سالم، مهندس طاحونپاسخ

  باشد. ي) پربارتر و به روز تر مييدنما يداريخر يد(جلد پنجم آن را با يدكتر ازهر
---------  

شده  جاديگرفت؟ لنگر ا يرا مفصلستون ها  يچگونه ممكن است پا يقاب خمش يستمخواستم بدونم در س يدكتر م ي: با سالم اقايموسو -93/4/7
  شود؟ يدر ستون چه م

---------  
 يرداريرصد گستون كوچك باشد، د يزسخت كننده ها نسبت به سا يزسا ينكها ياستون) و  يدر پا ي: با سالم، اگر اتصال توسط نبش باشد (نبشپاسخ

وده و بر باال ب يسخت كننده ها به صورت نسب يزسا يددن اتصال بامحسوب ش يردارگ يشود. برا يدر نظرگرفته م يدرصد بوده و مفصل 20كمتر از 
  دارند. يردارياز گ ياتصاالت درصد يوجود ندارد و عمال تمام يتكه مفصل كامل در واقع ييدستون محاسبه شوند. دقت نما ياساس لنگر انتها

---------  
 يبراساس لنگرها يدبا يااند؟ يارماتور حداقل و حرارت يشنكه استفاده م ييمتال دك ارماتورها يا يتكامپوز ياحسان: باسالم.در سقف ها-93/4/4

  يشوند؟ارماتور ها در دو جهت پخش م ينمحاسبه بشوند؟ا يمثبت و منف
---------  

در  يدباشند و با يم يباشد، آرماتورها حرارت يم يمترسانت 8متر است، و ضخامت بتن  يكحدود  يرچهكه فاصله ت يت: با سالم، در سقف كامپوزپاسخ
 با فرض دوسرمفصل فرض كردن يكار كند و از طرف يفوالد عرشه به عنوان عضو كشش ينكهبا فرض ا يزن ي. در عرشه فوالديرندهر دو جهت قرار گ
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 يدباشند. البته با يتوانند حرارت يآرماتورها م ينمتر باشد)، ا 3,5تا  2است و ممكن است  يشترب ينها در ا يرچهها (فاصله ت يرچهت ينعرشه ماب
  .دآن منظور كر يبرا يآرماتور كشش يدمثال اگر عرشه به صورت طره باشد با ينه. برا يا يمدار يبه آرماتور خمش يازن يامحاسبه شود كه آ

--------  
وجود ندارد.....  يراننامه ا يينموضوع در ا ينمتر باشند.... ا يليم 10كمتر از  يدتنگدار نبا يكه خاموت ها در ستونها يدم: سالم. شنيصالح -93/3/30

  چرا؟
---------  

 ACIباشد. كه طراحان معموال  يم يليمترم ACI 10طبق  يباشد. ول يم يليمترم 8حداقل قطر خاموت  4-2-2-3-23-9: با سالم، طبق بند پاسخ
  دهند. يقرار م ياررا مع

---------  
در  يدجد 6زنده در مبحث  يدر گروه بارها يشنپارت يوارهايد يبند يمخوبتان::با توجه به تقس ريابس يتمسعود: با سالم و تشكر از سا 93/3/29

  ينماييم؟؟مذكور م يوارهايبا د يكاهش سربار و بار زلزله چه برخورد
---------  

موضوع  يندرصد منظور شوند. ا 100درصد به صورت  20 يبه جا يدبارها با ينا mass sourceدر قسمت  ي: با سالم، در محاسبه بار لرزه اپاسخ
 لقاب يبارها به جهت ماندگار بودن آنها جزو بارها ينا يرجوع كرد. از طرف يتوان به منابع خارج يم ياست ول يامدهنامه ن يينگرچه صراحتا در آ
موجود است مراجعه  يتبنده كه در سا يتبسمباحث به جزوه ا يدجد يرايشبارها طبق و يفبا نحوه تعر ييآشنا يشوند. برا يكاهش محسوب نم

  .ييدنما
---------  

 يرويازن يبهمراه برش ناش يچشاز پ يمقابله با برش ناش يخاموت الزم برا يزانمربوط به م يرابطه  ينكهدانشجو: سالم استاد؛باتوجه به ا -93/3/26
 ينيرهاتعيآرماتور رادر ت يزبحث؛نوع وسا ينمربوط به هم يجبه نتا باتوجه يخواهيمم يكههم وقت ETABS يادراست، آ Av+2Atدرمبحث نهم ...=  يبرش
 يدرباره نشر علم جهان ينكهاز ا ير؟ممنونخ يا يموبا مقدارمربوط به برش جمع كن يمضرب كن 2در  يدهدرام يچشپ يكه برنامه برا يدعدديبا يمكن

  .يكنيدفكر م
---------  

  دوبرابر شده و با اعداد مربوط به برش جمع شوند. يچشاعداد مربوط به پ يد: بله باپاسخ
---------  

سطح در  يكاهش سخت يبدر قسمت ضر M11,M12,M22,F11,F12,F22منظور از  ييداگه امكانش هست بفرما يخواستمسما: با سالم::م -93/3/23
 يم يفچه طور تعر يسخت ين! ا يهبرش يواردر طول د يسخت F22جا نوشته بود  يه. اخه يخوامم ياضيشونور يفتعر يبه طور كل يه؟چ SAPبرنامه 

  يست؟ن 3از بردار  يخبر ينطوره؟چراهم هم ينجابه طول بود ا ينرسينسبت ممان ا يكه سخت يلبدونم مث تحل يخوامم يه؟به چ يشه؟ نسبت چ
---------  

بنده  يتبسجزوه ا 79را وارد كرد. صفحه  ينرسيممان ا يسخت يمتوان مستق يو ستون، نم يرت يبر خالف اعضا يوارد ي: با سالم، در المان هاپاسخ
 ينا شداد. با كاه ييرپارامتر را تغ ينتوان ا يم يوارد يالمان ها يخمش يسخت ييرتغ يباشد. برا يقائم م يدر راستا يكشش يسخت f22. ينيدرا بب

  .يابند ي) كاهش مEI( يخمش ي) و هم سختEA( يمحور يپارامتر هم سخت
---------    

 92آزمون آذر 28: سالم استاد بزرگوار من از مطالب شما بسيار سود برده ام و اول خواستم سپاس گذار باشم::دوم در سوال يغالم اسد -93/3/22
كه  طالمان مرزي نياز ندارد من فكر ميكنم استنباط شما اشتباه باشد چون آن را براي حدشكل پذيري زياد گفته است و در حد شكل پذيري متوس

  سوال گفته شده اصوال نياز به جز مرزي نيست . نظر شما چيست ؟ در
---------  

  شود. يترعا يدبا يزدر سازه متوسط ن يژهسازه و ي) ضوابط مربوط به المان مرزيدجد يرايشمبحث نهم (و 1-3-3-23-9: با سالم، طبق بند پاسخ
---------  

به  اياست، آ يعدد قابل مالحظه ا " يعرض پ"به  " يضخامت پ"نسبت  ينكهبه ا يت،با عنا ينوار يها يپ ي: با سالم ::در طراحيسهراب -93/3/22
 يدبا تيره مربوط ب ينامه ا ييناست حداقل آ يرمشابه ت يعملكرد پ ينكهبا توجه به ا ياها در نظر گرفته شود  يحداقل ارماتور پ يدبا ينظر جنابعال

  گردد.؟ يترعا
---------  

باشد مقدار  ينوار يبند گفته شده است كه اگر پ ينشود. در ا يمبحث نهم محاسبه م 5-20-9ها بر اساس بند  يالم، آرماتور حداقل پ: با سپاسخ
-9شود (بند  يترعا يدبا يمنفرد حداقل آرماتور حرارت يزگسترده و ن يها يپ يبرا يباشد. ول 0,0025كمتر از  يدنبا "يكشش يهناح"آرماتور در 



 slhttps://telegram.me/hoseinzadeha         www.hoseinzadeh.net      بالمانع است "با ذكر منبع"انتشار مطالب اين جزوه        7/5139

551 

تواند تفاوت  يتفاوت م ينباشد). علت ا يراگر ابعاد آن مشابه ت يشود (حت يترعا يرهاآرماتور حداقل ت يستالزم ن يونفونداس يبرا ينبنابرا ).20-8-1
  باشد. يو پ يرت يرفتار يتعملكرد و ماه

---------  
به آن  يكبرابر بار اتاق نزد 1,5بار زنده  يدت كه بابالكن مشخص شده اس ي) برا 92( سال  يدجد يرايش: سالم::::در مبحث ششم ويدحم -93/3/20

بالكن طره هم  يبرابر شدن برا 1,5مقدار  ينهستش كه ا ينمن ا يمتر مربع و اما سوال اصل يبر سانت يلوگرمك 300=  200*  1,5 يعنيباشد 
  باشد .:::: يچقدر م يد؟ بار زنده بالكن طره طبق مبحث ششم جد يرخ يادارد و  اربردك

---------  
 يلبرابر در نظر گرفتن بار بالكن، احتمال انبار كردن وسا 1,5برابر خواهد بود. علت  1,5: با سالم، بالكن چه طره باشد و چه نباشد، بار زنده آن پاسخ

  باشد. يدر آن م
---------  

 يشهفرمول هم ينا يعالمت ها ينمت. خواستم بببرش در چشمه اتصال داده شده اس يرابطه برا يه 10مبحث  187: با سالم.صفحه يدسع -93/3/12
 21-9-2-10فرمول رو با توجه به شكل  ينا 187صفحه  1بسته به شكل اتصال ممكنه عالمت ها عوض بشن. چون تبصره  ياشكل هستن  ينبه هم

  تشكر يشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بام ييرفرمول دچار تغ ينبرش ستون عوض بشه ا ياداده است و اگه جهت لنگر ها 
---------  

 يرمربوط به ستون تاث Vu يروين 36-9-2-10در رابطه  يكهنامه خواهد بود به طور يينمطابق همان شكل آ يروها: با سالم، تحت اثر زلزله نپاسخ
  .يابدشود، برش در چشمه اتصال كاهش  يكاهنده دارد و موجب م

---------  
ال در بر ستون(مث ي) در قسمت محاسبه برش طراحيم(و واقعا متشكريدقرار داد يتدر ساكه  يردار: با سالم . در محاسبه اتصال گينحس -93/3/11

 اثرچرا  يدر نظر گرفته شده ول 321knمتمركز  يروين يكمترمربع با  50 يربا سطح بارگ j1 يرچهاز ت ي) اثر بار متمركز ناشPG1 يراتصال ت يطراح
  در نظر گرفته نشده است؟ با تشكر PG1 يرت يرو يتكامپوز يرت 8از  يمتمركز ناش يبارها

---------  
  درنظر گرفته شده است. qبار گسترده از نوع  يكبه صورت  يتكامپوز يرچهت 8: با سالم، بار مربوط به پاسخ

---------  
 يا::آير؟خ ياشوند  يطراح تيكامپوز يربه صورت ت يدهم با ياصل يرهايت يتسقف كامپوز يدر طراح يا.::آيد: با سالم و خسته نباشينيام -93/3/9

به صورت  ياو  يتشود؟به صورت كامپوز يم يچگونه طراح يباشدم EBF يبرون محور مهاربندكه متصل به  يريت يتسقف كامپوز يدر طراح
  ي؟معمول

---------  
) يتكامپوز ير(غ يفوالد يربهتر است به صورت ت مهاربندمتصل به  يرهايت يزهستند و ن ياز قاب خمش يكه جزئ يرداردوسرگ يرهايي: با سالم، تپاسخ

 نينمچكنند. ه يهمراه با بتن كار نم يرهات يناز ا ييو عمال قسمتها يمندار يراجازه نصب برش گ يرهات ينا يبحران يمنظور شوند. علت: در نواح
به شوند. علت: بتن ل يطراح يتكامپوز يرغ يالدفو يربهتر است به صورت ت يرندگ يسازه قرار م يطكه دو سرمفصل هستند و در مح يرهايشاهت

  نشود. يزيبتن ر يممكن است به خوب
---------  

دو (  نيندارد ، تفاوت ا يلزوم يرخ يادر نظر گرفته شود و اجرا گردد  يبرش يواردرون د يرت يدبا يبرش يوارد ي: سالم::الف : در طراحيوانك -93/3/5
دارد ،  ريطرف ت هكه از س يكنسول بتن يتواند داشته باشد .::::ب : در طراح يدر سازه م يريكه چه تاث يدبفرما) را  يرو اجرا نشدن ت يراجرا شدن ت

  . يددو را بفرمائ ينا يسهسازه دارد . كدام مورد بهتر است ، مقا يدر طرح يرندارد چه تاث يرامونيپ يرت يچكه ه يبا كنسول دال بتن
---------  

مهار سقف وجود  يبرا يكاف ياجرا شود تا فضا يربهتر است ت يي،است. از لحاظ اجرا يحهر دو حالت صح ينامه ا ييننظر آ : با سالم، الف: ازپاسخ
  . يابد يشافزا يكپارچگيو  يابندادامه  يوارندارند) بتوانند در داخل د يوار(كه د يدهانه كنار يرهايت يآرماتورها يداشته باشد و از طرف

عموال دارد. م يهستند و به نظر طراح بستگ يح. هر دو طرح صحيابد يم يشافزا يزن ينههز ي. منتهيابد يم يشمقاومت افزا يرت يب) مسلما با اجرا
كان ام هك يتر است). و در موارد يشود (اقتصاد يبالكن استفاده م ياجرا يبلوك برا يرچهدال از ت يوجود داشته باشد، به جا يرت ياگر امكان اجرا

  شود. يوجود ندارد از دال طره استفاده م يرت ياجرا
---------  

ردن دو دوبلكس ك يبلوك ساختمان دو طبقه در حال استفاده را برا ??يرچاز سقف ت يتوان قسمت يم ياآ يدبابك: با سالم و خسته نباش -93/2/28
  .يدآ ينم يشپ ياز لحاظ بار گذار يمشكل ياكرد ؟ آ يبطبقه برداشت و تخر
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---------  
رفتن  نيموجب از ب  ينكند. عالوه بر ا يجشپ يجادمركز جرم شده و در سازه ا يتموقع ييرتواند موجب تف ياز سقف م ي: با سالم، حذف قسمتپاسخ
 صلسازه مت هيسقف به بق ينها ازطرف مهاربندكه  ييدكنترل نما يدبا يدداشته باش مهاربندشود. به خصوص اگر در سازه  يسقف م يافراگماز د يفسمت

كند و با  يكه سازه را بررس ييدمسائل در خواست نما ينمهندس با تجربه و آشنا به ا يكاست. بهتر است از  يمنف يپاسخ كل ينبماند. بنابرا يباف
  .ييداقدام به حذف نما يشانا يصتشخ

---------  
 يدر مدلساز يشهدكتر م يآقا - يبرش يها يوارد يمدلساز يه داشتم در مورد نحو ي. سواليدراستكار: با سالم و خسته نباش ياوشس -93/2/18
 مشرو  يوارد يگهكه د يها از آن استفاده كرد بطور يواركرد، و در محل د يفرا مانند ستون تعر يواراستفاده كرد و مقطع د SDاز مقطع  يبرش يوارد

  مربوطه با تشكر يبالبته با اعمال ضرا يمكن يو عرض كم مدل ساز يادستون با طول ز يكرو بصورت  يبرش يوارو د يمنكن يبند
---------  

 يهب به بقصل يرهايستون معادل را با ت يدصورت با يناست. در ا يبتقر يكار دارا ينسازه مد نظرتان است، ا يلتحل يج: با سالم، اگر تنها نتاپاسخ
  در ين. عالوه بر ايدسازه متصل ساز

ها به  يغهبار ت mass source ييناعمال كرد، در تع يتبسزنده در ا يجزوه بارها يدها را با يغهوزن ت ينكهم و تشكر، با توجه به ا: باساليعل -93/2/16
  درصد؟ 20 يادرصد  100شود؟ به صورت  يدچه صورت با
---------  

و  ييدنما يف) تعرLPARTITIONنام جداگانه (مثال  يككاهش) با قابل  يربار زنده از نوع بار زنده (غ يك يدزنده با يبارها يف: با سالم، در تعرپاسخ
  . ييددرصد منظور نما 100را برابر  LPARTITIONبار  يبمقدار ضر mass source. سپس در قسمت ييدنوع وارد نما ينها را از ا يغهزنده ت يبارها

---------  
قسمت  ين؟كدومبد يحمقدار توض يكبام تخت ممكنه  يبرا 1392 يرايشو 6مبحث : با سالم::در رابطه با بار متمركز نوشته شده در ياك -93/1/10

  بشه.منتظر پاسخ شما هستم يدبا يو به چه شكل وارد محاسبات بارگذار
---------  

ا در وسط ز زنده ربار متمرك يكبتوانند  يدبا يبه صورت تك يرچهاز ت يكهر  يعنيباشد.  يها م يرچهت يموضع يطراح يبار برا ين: با سالم، اپاسخ
 ينا نبه وارد كرد يازيانجام شود، ن يها دست يرچهت يكه طراح يخواهد بود. در صورت PL/4برابر  يرچهصورت لنگر وسط ت ينخود تحمل كنند. در ا

  بار در نرم افزار نخواهد بود.
---------  

وجود داره.اگه  يدر مقررات مل يظوابط وبند خاص ييبا آجر بنا ينزم يرحائل ز يوارد ياجرا يبرا ياسال نو.::آ يك: عرض سالم وتبريدمج -93/1/6
  .يشم.ممنون مينهست لطفا بند مذكور ر اعالم كن

---------  
فشار خاك  يدبا يزن يطراح يتوسط طراح محاسبه شود و برا يدبا يوارد يام. منتها ضخامت الزم برا يدهاگر هم باشد بنده ند يك،: با سالم و تبرپاسخ
 محاسبه ييبنا يوارمقاومت د يمقدار مناسب برا يكوارد شود و با فرض  يوار) محاسبه و بر د92 يرايشمبحث ششم (و 2-4-6طبق  يوارپشت د وارد
  شود.

---------  
نم خواهش ك يخواستم از جنابعال يشما، م يعال ياربس يتو وب سا ي.::::ضمن تشكر از سخاوتمنديد: جناب استاد سالم، خسته نباشيعامر-92/9/7

 ينهايت.::::از لطف و محبت شما بيدنامه ها قرار بد يينآ يسترو هم در ل ASCE 41-06 ينامه  يينآ pdfو  يددر صورت امكان لطف كن
  يسپاسگزارم.::::ارادتمند شما، عامر

---------  
  اضافه كردم. يكاآمر ينامه ها يينرا در قسمت آ يلفا ينشما ا يشنهاد: با سالم، بنابه پپاسخ

---------  
است ،حال yبزرگتر از مولفهxكه مولفه  يمدار vyوvx)دو مولفه sxزلزله (مثال جهت  يفيط يدر حالتها يدانيدطور كه م ين: سالم::هميثمم -92/9/2

 يهپا يرش-1.::ييدمابفر ياست؟چرا؟در صورت امكان كتاب معرف يحصح يرز ياز روشها يككدام يفيوط يكياستات يهكردن برش پا يهجهت همپا
 يكياستات يه) را با برش پاvyوvxجمع توان دوم  يكال(راد يفيط يهبرش پا يندبرا-2::يمكن يههمپا يكياستاتxجهت  يهرا با برش پا يفيط x همولف

  . متشكرمxجهت 
---------  
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ود و كل برش ش يههمپا يكيبا برش كل استات يدبا يفيط يلحاصل از تحل يهاز روش دوم استفاده شود. مسلما كل برش پا يد: با سالم. مسلما باپاسخ
  شناسم. ينم ي. كتاب خاصيدشود كه خودتان اشاره كرد يمحاسبه م يبه صورت جمع بردار يزن

---------  
 يادر قاب مدل شوند  يدبا يبعنوان المان مرز يبرش يواراطراف د يستون ها etabsدر نرم افزار  يا: با سالم و ارادت جناب دكتر آيمابراه -92/8/30
  دهد يم يمتفاوت ياربس ينكردن آن جواب ها ياكند چون مدل كردن  يم يتكفا sdمقطع در  يفتعر

---------  
را بر  يروهاكند و ن يسازه به انچه كه مدل شده است توجه م يلشود. نرم افزار در مرحله تحل pier يوارمدل شود و همراه با د يد: با سالم، بله باپاسخ

 يچك م ار يوارد يدكه رسم كرده ا يسازه در مرحله بعد با توجه به مقطع طراح يلكند و پس از انجام تحل يرسم شده استخراج م ياساس اعضا
  كند.

---------  
  هم ارتفاع باشند؟ يدطبقه در اتصال به ستون با يكدر  يرهات ي،سازه فوالد يك: با سالم،چرا در ينرام -92/8/1

---------  
مكن الزم شوند، م ي) وصل ميرداربا ارتفاع متفاوت به ستون (گ يرهاييو ت يد،داشته باش ي. تنها اگر قاب خمشيستدر كار ن يدي: با سالم، باپاسخ

  هم ارتفاع باشند. يرهاشود تا حد امكان ت يم يهاستفاده شود. پس توص يشتريب يوستگيپ يشود از ورقها
---------  

 يههم پا كيياستات يهرا بر اساس برش پا يناميكيد يهبرش پا يدهمواره با يناميكيد يلتان:::::: در تحل يعال ياربس يتتشكر از ساجواد:با  -92/7/23
  .::::يستن يمقدار درست يدا يبدست م يفيط يلكه با روش تحل يا يه؟ مگر برش پا يستكار چ يننمود.::علت ا
---------  

 باشد كه  در مدل نرم يم يموارد يگرو د يوارهامانند د يسازه ا يرغ ياجزا يدر نرم افزار بدون منظور كردن سخت يناميكيد يل: با سالم، تحلپاسخ
نامه  يينآ(كه با دوره تناوب  يكيبا برش استات يدجهت با ين. به هميستدوره تناوب سازه كامال قابل اعتماد ن ينشوند. بنابرا ينم يمترس يافزار

  شود. يعدر ارتفاع سازه توز يشده، به صورت بهتر يهشود برش همپا يباعث م يناميكيد يلشود. استفاده از تحل يهمحاسبه شده) هم پا
---------  

 الزم جهت ستون طبقه باال يلگردافتد كه مساحت م ياتفاق م يگاه يبتن يدر طرح سازه ها يد،: با سالم و خسته نباشيمسعود اصالح -92/7/21
است ،  نيطرح همان ستون در طبقه پائ يروهاياز ن يش، ب يزطرح ستون طبقه باال بدست آمده از آنال يروهاين ياست به عبارت يناز طبقه پائ يشب

   يست؟شما چ يدارد ؟ نظر شخص ينامه ا يينجهت آرماتور ستون در طبقه باال منع آ يشتردر نظر گرفتن قطر ب آيا
---------  

كه  ييدهند همان آرماتورها يم يحمعموال طراحان ترج ي. وليمندار يمنع ينامه ا يينشود. از نظر آ يم ينچن موارد ي: با سالم، بله در برخپاسخ
  تر كمتر از آن قرار ندهند. يينپا يستون ها يمنظور كرده اند، برا يستون فوقان يبرا

---------  
 نيمتداول شده است. طراحان محترم ا يليخ يبتن يامروزه در سازه ها يرهدا يمو ن يبه شكل سهم يبتن يلو: سالم::دالها ياله قاض ينع -92/7/18

مربع  ياو  يلطشكل مست يك يدبا ياكرد  يدال ها را رسم و مدلساز ينا يتوانم يتبزدر برنامه ا يكنند؟آيابرخورد م يتبزدالها، چگونه با آن در برنامه ا
  معادل آنها را رسم و مدل كرد؟ 

---------  
به محاس يشانو بر اساس حداكثر طول طره آنها آرماتورها يدالها معموال به صورت دست ينكند. ا ينم يدال طراح يتبس، نرم افزار ا: با سالمپاسخ

امكان  2013 يتبسمدل كرد. در نرم افزار ا يتوان به صورت چند ضلع ياثرات آنها م يگرمنظور كردن وزن و د يشود. البته در نرم افزار تنها برا يم
  شده است. يا) معيچندضلع ي(به جا يدالها به صورت منحنرسم 

---------  
ت نرم توجه داش يداند كه با يدهمختلف پرس يدر رقوم ارتفاع يونراجع به فونداس يسؤاالت ياناز دانشجو ي: سالم جناب دكتر::بعضياوش/ س92/7/9

را در  نآ يدجد ينداشته و ورژنها يكاربرد ةدار، جنب يباعمال حالت ش يلاز قب يو موارد يگيردتراز در نظر م يكرا در  يروهاافزار مربوطه تنها ن
  فعال است و توان محاسبه را ندارد.  يرغ يو تنها در نرم افزار قرار داده شده و به گونه ا يگيردنظر نم

---------  
استفاده كرده  يبدارش يكه از پ يوجود دارد و در صورت يگاه يهمتفاوت تك يستونها با ترازها يفامكان تعر ETABS: با سالم، در نرم افزار پاسخ
تراز مختلف  دو يفبه تعر يازين SAFE. البته در نرم افزار ييدمدل نما "در دو تراز مختلف" يآنرا به درست يزحتما الزم است كه در نرم افزار ن يد،باش
االعات انتقال اط ينخواهد داشت. منتها برا يتفاوت چندان يتبا واقع يزآن ن يجاتراز مدل كرد و نت يكها را به صورت  يپ يتوان تمام يباشد و م ينم
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  importآنرا  SAFEه در ينككرده و سپس قبل از ا exportجداگانه  يلهايرا به صورت فا ETABSدو تراز مختلف در  يدبا يز، نSAFEبه  ETABSاز 
  .ييدوارد نما SAFEكرده و سپس در  يكيرا در دو تراز با هم  يروهاگرهها و ن يمتن يرايشگرو يكتوسط  ييد،نما

---------  
 مشخص يبتن يرت يخمش يو در مرحله مشخص كردن شماره آرماتورها يتبزدر ا يسازه بتن يك يپس از طراح -: باسالم و احتراميبخط -92/7/3

و  ريابدييتغ يرهاآن ت يمقدار كاور بتن در مدلساز يدبا ياتفاده شود. آبتن اس يكشش يهآرماتور در ناح يفاز دو رد يدبا يرهااز ت يشد كه در برخ
 يشود؟امل مش يز(دوبله آرمه) را نيفشار يابتن(تك ارمه) است  يقسمت كشش يتنها برا يتبزشده در ا يفمقدار كاور تعر ياًكنترل شود؟ ثان طراحي

  با تشكر 
---------  

شود كه در  يم يينتع يلگردهاپوشش بتن تا مركز م يتحتان يلگردهايو هم م يفوقان يلگردهايم يهم برا ETABS: با سالم، در نرم افزار پاسخ
  مقدار  يدبا يد،داشته باش phi28 يلگردم يف. مثال اگر دو ردييدوارد نما يلگردهافاصله را تا مركز م يدبا يلگردم يفصورت استفاده از دو رد

4+1+2,8+2,5/2=9,05   
  .دييوارد نما را

---------  
: سالم آقاي دكتر::ضوابط ضخامت پليت هاي زيرسري و روسري در اتصاالت گيردار چيست؟::آيا درسته ضخامت اين پليت ها يرضا مقبل -92/6/25

از بر اتصال را به سازه تحميل كنيم)::از طرفي افزايش  dحداقل مساوي ضخامت پليت بال تيرخواهد بود؟(تا محل تشكيل مفصل پالستيك در فاصله 
  ازحد ضخامت پليت زير و روسري چه اثراتي دارد؟::باتشكر::::  شبي

---------  
در قسمت  يدتوان ينوع اتصال را م ينا ي. مراحل طراحيدآ يبدست م يربرابر ضخامت بال ت 2تا  1,5 ينمعموال ب ي: با سالم، ضخامت ورق روسرپاسخ

  .ييددانلود نما يو طراح يجزوات نرم افزار
---------  

   يرم؟در نظر بگ يدرا با يمناره مسجد چه نكات يونفنداس يطراح ي: با سالم . براياپر 92/6/25
---------  

  باشد. يم يمسئله كشش در خاك و واژگون ين: مهمترپاسخ
---------  

كه طول دهنه مورد  يي. اما از آنجايمهست يقطر مهاربندسازهناچار به استفاده از  يك::سالم ::::در يطلوع: باسمه تعال ينجمال الد يدس -92/6/21
 ياخواستم بدانم آ ي. ::حال ميرسدم 0,5هرچند كه نسبت تنش در آن مقطع به حدود  يشوداز حد مجاز م يشب يعضو قطر ياست الغر يادنظر ز

طول مهارنشده را  ينصورت. در ايابدكاهش  يرا به گره وصل كرد تا طول مهارنشده عضو قطر يطردستك مركز عضو ق يكتوان با استفاده از  يم
  در نظر گرفت؟ با تشكر  0,7و  0,5 يتوانم

---------  
رد آن را كرده و عملك يكمفصل پالست يجادا ياصل مهاربند يانهتواند در م يدستك م ين. وجود ايدباش ينم يكار ينمجاز به چن ير: با سالم، خپاسخ

  .يابد يكاهش نم 0,7و   0,5 يرطول موثر به مقاد ي،دستك ينبا افزودن چن يزن يكمختل كند. از لحاظ تئور
---------  

 ياحه طرب يازين يگرد ياكامل استفاده شود ا يبا جوش نفوذ يمدكتر ، اگر در وصله ستون از وصله مستق ي:با عرض سالم و احترام آقايافر -92/6/20
 تهاشد يدوجودورق وصله با يكارگاه يجوش نفوذ ينباشد و در كارگاه انجام شود چطور؟ اگر برا يجوش، جوش كارخانه ا يناگر ا يست؟ورق وصله ن

كم شود؟  6ZcFyeشود از . يتحمل م يماتصال مستق يكه توسط جوش نفوذ يرواز ن يبخش يدبا يارا برآورده كند  Zs.Fy.6ZcFyeرابطه  يدباشد با
  با تشكر 

---------  
  به ورق وصله نخواهد بود. يازينباشد)، ن ياگر كارخانه ا يبا نفوذ كامل و انجام تست جوش (حت ي: با سالم، در صورت استفاده از جوش نفوذپاسخ

---------  
ما مي بايست يك تير در لبه دال ( لبه كنسول) دانشجو: با سالم. در يك كنسول با سيستم دال و با ابعاد مشمول دال دو طرفه، آيا حت -92/6/10

پيش بيني كرد يا خير؟( اين موضوع مورد بحث ناظر و طراح معماري در يك ساختمان مسكوني است كه محاسب از ارايه جزييات خودداري كرده و 
  ناظر معتقد به تعبيه تير در لبه دال است.) با تشكر  يل

---------  
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 يا هر ابعادحالت ب ينلبه و به صورت طره به سازه متصل كرد كه البته در ا يكتوان تنها از  يبالكن را م ي. دال بتنيستالزم ن ير: با سالم، خپاسخ
  شود. يطرفه محاسبه م يكآن بر اساس خمش  يشود و آرماتورها يطرفه محسوب م يككه باشد، 

---------  
 eyو  exاز بار زلزله  يطره ناش يرهايلنگر ت يشههم يتبس, استاد چرا در ايو گرام يزبه استاد عز يد: با عرض سالم و خسته نباشيوبا -92/6/10

مرده  يروهايو فقط ن يشودنم يدهاز زلزله در طره د يرويين يچه يراز ينيمك يطراح 30-100بار  يبترك يطره ها رو برا يدصفر هستند پس چرا ما با
  . يمو زنده دار

---------  
 و يكنند. در طره بار قائم زلزله به صورت دست يدو سرمفصل اثر نم يرهايت يزطره و ن يرهايبر ت yو  xمانند زلزله  يجانب ي: با سالم، بارهاپاسخ

  .ييدرا كه زلزله قائم دارند استفاده نما ييبارها يبترك يدآنها با يطراح يشود و برا يمشابه بار مرده وارد م
---------   

طبقه  يرباشد.(هم ت يتواند مفصل يپله م يرآبا ت -1آمده است.:: يشبرام سوال پ يبتن ياتصاالت در سازه ها يفعر: در مورد نحوه تيخالد -92/6/7
ه ل آن به چيتاياست ؟ د يياجرا ياتواند باشد؟ (آ يم يبه صورت مفصل يربه ت يراتصال ت-2بالكن چطور ؟:: -است ؟) يياجرا ياطبقه) (آ يمن يرو هم ت

  صورت است؟؟) 
---------  

را  لهاييياز طراحان دتا يطبقه راه پله به ستون، برخ يانم يراتصال ت ياو  ياصل يرهايبه ت يبتن يفرع يرهايپاسخ: با سالم، در رابطه با اتصال ت
را  يفرع ريت نيو تحتا يانفوق يلگردهايمردود است). از جمله م يلهادتا ينا ينجانب(از نظر ا يرندگ يكرده و آنها را دو سر مفصل در نظر م يشنهادپ

را بدون  يرعف يرت يفوقان يلگردهايم يانتها ينكها ياكنم از نظر بنده نادرست است). و  يم يدكنند (كه تاك يگاه خم م يهدر تك يبه صورت ضربدر
 يرت يهاانت يو لنگر منف ردهاز داخل بتن سر خو يكم ينشده و در اثر لنگر منف ينتام يبرند تا طول مهار آنها به اندازه كاف يبه كار م ييخم انتها
  و دو سر مفصل منظور شود. يافتهكاهش 

 يچشود، عمال پش يينتع يبه صورت مناسب ياصل يرهايت يچشيپ يترك خوردگ يبكه ضر يدر صورت ي،اصل يربه ت يفرع يرهايرابطه با اتصال ت در
عمال  يرعف يردر مدل نخواهد بود (دقت شود كه در صورت دوسرمفصل كردن ت يفرع يرن تبه دو سرمفصل كرد يازو ن يافتهكاهش  ياصل يروارد بر ت

كه باز  يو در صورت ييدوارد نما 0,15برابر  يدتوان يرا م ياصل يرهايت يچشيپ يسخت يبشود كه نادرست است). ضر يصفر م ياصل يرش در تيچپ
  .يدكاهش ده يشتررا ب يچشيپ يترك خوردگ يبمبحث نهم مقدار ضر 2-11-12-9بند  يتبا رعا يدتوان يباشد، م يادز يچشهم پ

---------   
مل ع ييكه به صورت غشا يبرش يوارهايعنوان شده : در د ي::در كتاب دكتر باجيبرش يواردر د يرهااتصال ت يف: در مورد نحوه تعريخالد-92/6/7
در جهت خارج از صفحه قادر به تحمل  يبرش يوارهايد يرااست ز يهستند به صورت مفصل يبرش يواركه عمود بر طول د يرهاييكنند اتصال ت يم

نم كه ك يفآن تعر يمناسب برا يتايلتوانم د ياست چطور م يياست؟؟؟اگه اجرا يينوع اتصال اجرا ينا يفتعر يا. ::(سوال =آيستندن يلنگر خمش
  داشته باشد؟؟)  يعملكرد مفصل

---------  
ر گرفته در نظ يزن ياصل يرت يوار،شود، بهتر است در تراز طبقات، در داخل د يمتصل م يفرع يرت يبرش يواركه عمود بر د يسالم، در موارد: با پاسخ

  كنم. ياستفاده م shellاز المان  يبرش يوارهايد يمدلساز يمتصل شود. در ضمن بنده به شخصه برا يربه ت يوارد يبه جا يفرع يرشود تا ت
---------  

 يبرش يوارد ياز المان ها يناش يالزم است سخت يا، آ يشده در محل پ يجادا يموضع يدر نظر گرفتن سخت يدكتر::برا ي: سالم اقايهاد -92/6/5
  كرد؟  يگسترده مدلساز يپ يبر رو يزن

---------  
  دهد. يم ييررا تغ يجو نتا داده ييررا تغ يرا پ يسخت يواردر نظر گرفته شود. وجود د يد: با سالم، باپاسخ

---------  
ز خواستم بدونم كه ارتفاع ا يم يمكن يوارد م يتبسكه در ا يلوت.در خصوص ارتفاع طبقه پيددكتر و عرض خسته نباش ي: سالم آقايرام -92/6/3
 ياقا نكهيدارند)؟ و ا ينتفاوت يها يقهاز كنترل كننده ها سل ي( چون بعضيلوتسقف پ يرتا اكس ت ياشود  يحساب م يلوتسقف پ يتا رو يپ يرو
  است؟  0,35اعمال گردد و مقدار ان  يرهادر ت يدر چه مواقع يدبا يچشيپ يكاهش سخت يبضر تردك

---------  
  .ييدمااعمال ن 0,15 يبضر "يرهات يتمام"به  يچشيپ ياست. در رابطه با سخت يار) معي(نه كف ساز يرت يتا رو يتبس: با سالم، در نرم افزار اپاسخ

---------  
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 يرورمحاسب ض يبرا يبرش يوارباشد كه استفاده از د يو ستونها به گونه ا يرهاابعاد ت يبتن يسازه خمش يك: سالم. اگر در يبافروز خط -92/6/3
 وبرده  يپ يقاب خمش يدر طراح يواربرشيبه وجود د يتبزبرنامه ا Concrete Frame Designدستور  يو اجرا يواربرشيبا اضافه كردن د ياباشد آ
Ratio يعنيدارند  يتبزدستورات جداگانه در ا يبرش يوارو د يقاب بتن يكه طراح يددار يتعنا يايد؟م يينستونها پا Concrete Frame Design  و

   Shear wall Designدستور 
---------  

از تحمل  يمنتقل شده و سهم قاب خمش يواربه د ير عمال عمده بار جانبتوسط نرم افزا "سازه يلتحل"با انجام  ي،برش يوار: با سالم، با افزودن دپاسخ
  شوند. يم "يطراح"و قاب جداگانه  يوارد يروها،. پس از استخراج نيابد يكاهش م يبار جانب

---------  
 يينامه ا يينجامع آ يطبا ( طراح ييبهزاد طال يددكتر س يدكتر::در كتاب آقا يرضا ::سالم و عرض ادب خدمت آقا يد: حميدرضاحم -92/5/31

صفر  ينحس يكه آقا يدر صورت يدهد،رامالك قرار م 1,2عدد  summury reportاز بخش  يچششيپ يكنترل نامنظم يبتن آرمه) برا يسازه ها
  باشد ؟  يم يحصح يككدام  ينستچك شود ، سوالم ا يدست يدوبا يستدرست ن يتبسقسمت ا ينا يدويگمردانلو م

---------  
 ييرمكانتغ 1-1-8-1-7-6طبق بند  يكنترل نامنظم يبرا يكهشود. در حال يكل ارائه م ييرمكانتغ summary report: با سالم، در قسمت پاسخ
 يتنكات حائز اهم يدفترچه راهنما 21در صفحه يزهمانطور كه جناب مهندس مردانلو ن يناست. بنابرا يارمكان دو طبقه) مع يير(اختالف تغ ينسب
 ينسب رمكانييكنترل تغ يطبقه برا يكمكان  ييركل تغ يتوان از اعداد ارائه شده برا ي) عنوان كرده اند نمييددانلود نما يدتوان يم يتسا همين(در 

  استفاده كرد.
---------  

 ي. ::برايدارائه بد يشتريب يحتوض طبقه 8از  يشب يساختمانها يدر خصوص مقدار درز انقطاع برا يشممهران: سالم جناب دكتر::ممنون م -92/5/30
 يا. آيدآ يبه دست م يمترسانت 3حدود  يعدد يكنمرا حساب م "طرح طبقه يمكان بسب ييرتغ"برابر  0,5R يوقت يمثال در طبقه هشت ساختمان

  ت!:: كرده اس يانرا كه عرض كردم ب ينامه صراحتا حالت اول ينجمع شود.::جمله آئ يينبا درز طبقات پا يدبا يامقدار درز كل در آن طبقه است  ينا
---------  

منظور  يزرا ن يينطبقات پا يدحاكم نخواهد بود. با يچگاهضابطه ه ينصورت ا ينباشد چون در ا يم يمنطق يرغ يمحاسبه ا ين: با سالم، چنپاسخ
  .ييدنما

---------  
 يگهد يزچ اي يشه؟قاب ساده در نظر گرفته م يستمهست؟ س ستميي) چه نوع سير(بدون ت يو دال بتن يستون بتن يستمرضا: سالم:س -92/5/30

  ::  ي؟ا
---------  

را تحمل  ياستفاده شود تا بار جانب يبرش يواراز دهانه ها از د يو الزم است در برخ يستن يقادر به تحمل بار جانب يستميس ين: با سالم، چنپاسخ
  كند.

---------  
 يحلطفا توض يرخ يااست  يحصح يو طراح يزدر نرم افزار جهت انال fram insertion point ينهاعمال گز يارضا: با سالم و عرض ادب. ا-92/5/29

  . با تشكر ييدبفرما ينهزم يندر ا يشتريب
---------  

است و  يفرض مناسب يشكه پ يردگ يو ستونها را در مركز آن در نظر م يرت يرا در باال يرهات يريآكس قرار گ ETABS: با سالم، نرم افزار پاسخ
  .يستآن ن ييربه تغ يازين

---------  
مدل كردم.  ينوار يپ يك Safe8. استاد من در يدباش يرامردم سخت كوش جنوب پذ ياردكتر سالم گرم مارا از د يخلچ: سالم آقا يوكل -92/5/27

وتها خام يطراح يمحافظه كارانه برا ياربس يوش ساده و حتر يك. لطفا يكندنم يرا طراح يپ يورژن نرم افزار آرماتور عرض ينا يدمكه شن ينطورا
  نداره؟ با تشكر از اهواز  يازگسترده خاموت ن ي. در ضمن پيدكن يانب

---------  
 ينيدر باال و پا يعرض يبه خاموت نداشته باشد، آنچه كه به عنوان آرماتورها يازكه ن يرندگ يرا چنان در نظر م ي: با سالم، معموال ضخامت پپاسخ

 ورتص ينداشت كه در ا يمخواه يزن يخمش عرض ينقاط از پ يشوند. در برخ يينالزم تع يبر اساس حداقل آرماتور حرارت يدشود با يمنظور م يپ
 يرماتور حداقل خمششود كه ممكن آ يينتع يبر اساس خمش وارد شده، مقدار آرماتور عرض يدبا ياستفاده از ضوابط مربوط به آرماتور حرارت يبه جا

  الزم را بدست آورد. يمقدار آرماتور عرض يعرض ينوارها يمتوان با ترس يم SAFEحاكم شود. در نرم افزار 
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---------  
از  يدارد، قسمت ينزم يركه ز يپروژه مسكون يكمدل كرد؟ (آخه در  baseدو تراز  etabsدر  يشهچطور م-1دكتر:: ي: سالم آقايبانك يمان -92/5/25

  منتقل كرد؟::با تشكر فراوان.  safeبه  يشهچطور م -2قرار دارد.):: ينزم يردر تراز ز يدر تراز همكف و قسمت يونفونداس
---------  

 يدبا SAFE. در انتقال به يدگاه قرار ده يهكه الزم است تك يدر هر گره يدتوان يم ي. به راحتيمندار يخاص يكه مشكل يتبس: با سالم، در اپاسخ
آنها  يدتوان يون ميآن را. سپس بسته به نوع طرح فونداس يتراز باال يگرو بار د يدرا انتقال ده Baseبار تراز  يك يعني. يدترازها را جدا گانه انتقال ده

 ينه در اكنند ك يدار به هم متصل م يبش يها را با پ ي. اگر اختالف تراز كم باشد معموال پيدكن يببا هم ترك ينكها ياو  يدكن يرا جداگانه طراح
را در  يمتن يلهايفا يدبا يزن SAFE8وجود دارد. در  يگرد يلبه فا يلفا يككردن نقاط از  يامكان كپ SAFE12. در يدكن يكيرا  يلدو فا يدصورت با

Notepad يريدبگ فرد آشنا كمك يكبار اول از  يبرا يدو با بوده يروقت گ ي(كار ييدمنتقل نما يگريبه د يلهااز فا يكينقاط را از  يباز كرده و دست .(
نند كه در ك يكار م يبتن يوارنباشد. معموال د دار يبش يفاصله كم دهانه ها امكان استفاده از پ يلبه دل ياباشد و  يادكه اختالف تراز ز يدر صورت

  .ييدها را جداگانه مدل نما يپ يدتوان يصورت م ينا
---------  

چرا حداقل  -1.يدجوابشونو به من بد يدممنونم چند سوال داشتم لطف كن يديدو جواب ما رو م يذاريدكه وقت م ين: با سالم از ايدحم -92/5/25
 يكدال  ياو يرچرا در به دست اوردن حداقل ارتفاع ت -2شدن باالتر كمتر است؟  يبا تنش جار يلگردهايم يافت وحرارت برا يلگردهايدرصد م

   يابد؟ يم يشباالتر استفاده شود ضخامت عضو افزا fyد با اگر از فوال هطرف
---------  

بر اساس  ير: حداقل ارتفاع ت2قرار داد.  يتوان مساحت معادل كمتر يشده و م يشترفوالدها، مقاومت آنها ب يمتنش تسل يش: با افزا1: با سالم، پاسخ
شود  يشترب يكشش يلگردهايدارد كه در آن هرچه مساحت م يرت يافته يلطع تبدمق ينرسيبه ممان ا يبستگ يزن يرت يزشود. خ يم يينتع يرت يزخ

استفاده خواهد كرد و به جهت كاهش  يكمتر يلگرد، طراح از مساحت مFy يشداند كه با افزا ينامه م يينخواهد بود. آ يشترب يزن ينرسيممان ا
  .يابد يشافزا يارتفاع مقطع كم يدگو يكاهش، م ينجبران ا يبرا ين. بنابرايافتكاهش خواهد  يزن ينرسيممان ا يلگرد،مساحت م

---------  
ازه جرم س يستيبا يزلزله م يرويكه جهت محاسبه ن يمدار يدرس يزاده: سالم و درود خداوند بر شما و گفتار شما. دركتابها يگانه يمهد -92/5/24

داشته  .چنانچه دوطبقهيدآ يبدست م يينيودر نظرگرفتن نصف طبقه پا يي.جرم سازه هم بااحتساب نصف طبقه باال يمدرترازهرطبقه رابدست آور
دوارتفاع جهت بدست آوردن جرم طبقات  ينا يصقادربه تشخ sap/etabs يطراح يها يابرنامهباشد آh2 يگريود h1به ارتفاع يكيكه  باشيم

  حساب ولحاظ شود  يصورت دست يابايدبههستند.و
---------  

هر طبقه به صورت  ي) در محاسبه وزن لرزه امهاربند ياو  يبرش يوارهايد ياشوند (مثال ستونها و  يكه مدل م يينرم افزار اجزا: با سالم، در پاسخ
) در بتني ير(غ يرامونيپ يوارهايد ي. وليستن ينگران يشود و جا يمنظور م يينطبقه پا يبرا يگرطبقه باال و نصف د ينصف بار آنها برا يكاتومات

ا به ر يوارعمال كل وزن د ينشود. بنابرا يآن (توسط كاربر) محاسبه و وارد م يرز يرشوند و وزن آنها به صورت بار گسترده بر ت ير مدل نمنرم افزا
 otherبار از نوع  يكن مورد ياصالح ا يكند ( كه نادرست است). برا يآنرا به عنوان وزن طبقه منظور م يزو نرم افزار ن يمخود وارد كرده ا يرينطبقه ز
ام گام به گ يبا نحوه عمل، به جزوه راهنما ييآشنا ي. برايمكن ياز آن استفاده م يوارد ياصالح تفاوت بارها يكرده و برا يفتعر Mass يا wallبا نام 

  .ييدمراجعه نما يتسا يندر هم يفوالد و بتن مهندس جعفر يانجام پروژه ها
---------  

) مقاطع دوبل ستون ها رو چطور به نرم افزار LRFD(ييحالت حد نها يبرا etabsستون در  يدر طراح يددكتر::ببخش يقا: سالم آيرهبر -92/5/23
 يچ يكنه؟::حاال روش كار قطع يمقطع رو كنترل نم يروش نرم افزار فشردگ ينگن تو ا يباشه كه م SD section::اگر به روش يم؟كن يم يفتعر

  . ينه جواب بدشم اگ يممنون م يلي::خ؟هستش
---------  

 يلنرم افزار به صورت فا ين. اييداستفاده نما properاز نرم افزار  يدتوان يكار م ينا ي. براييدمعادل نما SD يرمقطع غ يكآنرا با  يد: با سالم، باپاسخ
excel با پسوند  يلفا يكموجود است. و قادر است  يزنpro خود  يها يل(همانند فا يدنما يدتولETABSيدفشرده منظور نما ا) كه نرم افزار مقاطع ر .

  .ييدسازه جستجو نما يرانا يتدر سا يدتوان ينرم افزار را م ينا
---------  

 يمترسانت 35متر طول و به عرض  2مدل شده است مثال  يتبسدر ا يكنواختكه بصورت  يبرش يوارد يك ييمقطع اجرا يا: با سالم::آيمهد -92/5/21
 يشودبزرگتر درنظر گرفته م يكم ييطول مقطع اجرا يشودآكس به آكس مدل م يوارد يتبسدر ا ينكهبا توجه به ا يا يباشدع مدل شده مهمانند مقط

   يشودم 2,4متر در اجرا حدودا  2مدل شده به طول  يوارد مثال



 slhttps://telegram.me/hoseinzadeha         www.hoseinzadeh.net      بالمانع است "با ذكر منبع"انتشار مطالب اين جزوه        7/5139

558 

---------  
 يازيشود و ن يمنظور م يو با ابعاد واقع يقبه صورت دق يوارمقطع د ييد،استفاده نما general reinforcing pier section: با سالم، اگر از روش پاسخ
  نخواهد بود. ييربه تغ

---------  
؟ و اگر  يمده يانجام م ياسانسور هم بارگذار يبرا يدر قسمت بارگذار etabsدر  ياالناز: با سالم و تشكر از زحمات استاد گرانقدر::استاد ا -92/5/18

  .با تشكر  يكنيمدر كدام قسمت سازه وارد م ينكهنحوه محاسبه بار اسانسور و ا يدهيمانجام م
---------  

. در يدي) طبقه آخر وارد نماياگر به ستون متصل است، به ستونها يا( يرهايبه ت ينان: با سالم، وزن كل آسانسور و ملحقات آن را در جهت اطمپاسخ
 يند. بدييتن منظور نما 3ضربه دو، كل بار را  يبتن فرض كرده و با احتساب ضر 1,5بار كل را  يدانتو يكوچك، به حداقل بار م يمسكون يسازه ها

  .ييد) وارد نماياصل يرهاي) و به چهار گوشه آسانسور (به تيلوگرمك 750كرده ( يمبار را به چهار قسمت تقس ينا يبترت
---------  

اشتم. د يبند يغهو سربار ت يراييجداگر راهپله از پذ يوارراجع به بار د يسوال يه يددكتر ببخش ي: با درود و سالم:: آقايمحمد يكرضا ن -92/5/15
و  يدنبر متر مربع م يلوگرمك 100به اندازه  يبند يغهساختمان سربار ت يبه كل كف ها ياناكثر دوستان من، م يا يتبزآموزش ا يتو اكثر كالسها

 يك يزن 100عدد  ينا ينكهاست؟ وا يعرف مهندس يك يااست  يحكار صح ينا ياآ يكنندوارد نم يتبزدر مدل ادور راهپله را  يغهت يا يوارد يچه يگهد
  است؟  يعرف مهندس
---------  

باشد، به  يبرمترمربع م يلوگرمك 150كه وزن متر مربع آنها كمتر از  يوارهاييآمده است. د 6مبحث  3-2-2-6در بند  100: با سالم، عدد پاسخ
 يم ينگونهاجرا شوند ( كه معموال ا يسانت 20اطراف راه پله اگر  يوارهايمبحث ششم). د 5-2-2-6(بند يريمگ يصورت  گسترده بر كف درنظر م

 يرا معادل ساز آن يدآن وارد شود و نبا يرز يربه صورت بار گسترده بر ت يرامونيپ يوارهايمانند د يدخواهد بود و با 150از  يشتر)، وزنشان بشدبا
 يكدر  گرباشد. مثال ا 100از  يشترباشد، ممكن است وزن مترمربع وارد بر كف معادل آنها ب ياد) زيسانت 10ها ( يغهاگر ت يزكرد. در كف طبقات ن

 يلوگرمك 150برابر  يوارسطع د متر و وزن مترمربع 3ها برابر  يغمتر باشد. با فرض ارتفاع ت 15ها برابر  يغهمتر، طول كل ت 10متر در  5كف به ابعاد 
  بر متر مربع، وزن معادل وارد بر كف برابر خواهد بود با:

q= (15*3*150)/(5*10)=135. 
  .ييدمنظور نما 135ها را برابر  يغهبار معدل ت يدبا 100بار  يصورت به جا ينا در

---------  
 يتو LRFDدر روش  يمقاطع فوالد يلرزه ا يرفع مشكل فشردگ يبرا يشهاستاد:: م يبرا يسالمت يمحمد طالپسند: با سالم و آرزو -92/5/15
 يسبرر يمقطع را دست يتا بعداً فشردگ يشهكنترل م يصورت باز ضوابط لرزه ا يندر ا ياآ يم؟بزن yesرو  Ignore seismic codeنامه  يينآ يماتتنظ
  است.) با تشكر از تمام زحمات شما  No در حالت Ignore special seismic loadكه  يدداشته باش يت(عنايم؟كن

---------  
 يستد يد(از جمله فشرده بودن) توسط نرم افزار كنترل نخواهد شد. و شما با يضوابط لرزه ا ينهگز ينفعال كردن ا ير: با سالم، در صورت غپاسخ

  اشاره كرد. 1-6-3-10بند  يزو ن 4-2-1-8-3-10توان به بند  يضوابط م ينا ين. از جمله مهمترييدضوابط را كنترل نما ينا
---------  

فاصله مركز جرم از  يگهم 3-5-1بند  يسازه ا يكربنديدر قسمت پ 2800نامه  يين. آيزمزاد: با عرض سالم حضور استاد عز يشهجواد پ -92/5/15
. يكنهم يدرصد بعد ساختمان معرف 20مقدار رو  ينب ا-1-1-8-1در قسمت پالن منظم بند  يدرصد بعد ساختمان كمتر باشه ول 5از  يمركز سخت

زلزله جهت متعامد رو به  يرويدرصد ن 30 ينامنظم تا در صورت نامنظم ياكه سازه منظم است  يمكنترل كن يكبا كدوم  يه؟ما چ تكليفحاال 
  . با تشكر يمبارها اضافه كن يبترك

---------  
باشد.  يم 1-8-1منظم بودن همان بند  يارسازه ندارد. مع ينامنظم يا يبه منظم يباشد و ربط يم يهتوص يكتنها  3-5-1: با سالم، اوال بندپاسخ

(چه منظم و چه نامنظم).  يمدرصد هست 30سازه ها عمال ملزم به منظور كردن زلزله  يشترب) در ب 4-1-2(طبق بند  يزمنظم ن يدوما در سازه ها
 يددرصد با 30بوده و زلزله  يباربر جانب يستمستونها در محل تقاطع دو س ي) باشد، تماميبتن يا ي( فوالديمثال اگر هر دو جهت قاب خمش يبرا

  اعمال شود.
---------  
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 يدده يحآن توض يساختمان جهت طراح يرزمين: سالم. لطفا در مورد نحوه به دست آوردن فشار خاك پشت ديوار حائل زيرسول يدسع -92/5/14
 ر،يگفته شده كه اگر از چهار طرف به ت يآن در كتاب بتن مهندس طاحون ي. (در مورد طراحييدنما يباشد معرف يمورد موجود م يندر ا يو اگر كتاب

  نمود)  يتوان به صورت دال دوطرفه طراح ياتكا داشته باشد م يونو فنداس ن،ستو
---------  

زارش، گ يابشود. در صورت غ يم يينخاك تع يكو بر اساس  گزارش مكاناست  ير: با سالم، فشار پشت خاك بر اساس نوع خاك منطقه متغپاسخ
 يزخود ن ينتن بر متر مكعب باشد (كه ا 2وزن مخصوص خاك  ينكهدرنظر گرفته و با فرض ا 0,5را برابر  K0 يبتوان ضر يم "يبيتقر"به صورت 

مثال اگر  يبرا يبيتقر ياتفرض ينرا محاسبه كرد. با ا يفشار جانب يبيتوان مقدار تقر ينبودن آن دارد)، م يامحل و اشباع بودن  خاكبه  يبستگ
  خواهد بود.  يوارتن بر مترمربع د 4برابر  يوارد يينداشت كه حداكثر فشار در پا يدخواه يبار مثلث يكمتر باشد،  4 يرزمينارتفاع ز

---------  
 يرو به ما معرف يگيرنسازه و مقاومت مصالح كه در كنكور ارشد مورد سوال قرار م يلدروس تحل يسر فصل ها يشه: سالم استاد.ميهاد -92/5/12

  .با تشكر ييدبفرما
---------  

از قسمت  يتسا يناز هم يدتوان يآن را م يباشد كه سرفصل ها يم 1و مقاومت  1 يلدروس تحل ي: با سالم، سرفصل ها همان سرفصل هاپاسخ
  .ييدسرفصل ها دانلود نما

---------  
همراه  يجانب يرويصد درصد ن يعني( 30-100كنترل قانون  ياهستند آ يدر دوجهت خمش ييكهجوانمرد: باسالم. درسازه ها يدرضاحم -92/5/12
ا سازه ه ي.چرا كه اگر پاسخ مثبت باشد بدان معناست كه همواره در تماميستن يازين ياانجام شود  يدستونها با ي) برايگرد يدرصد در راستا يبا س

   12/5/92باتشكر يردكنترل صورت بگ ينا يدمقاوم در برابر زلزله با يستمهر نوع س با
---------  

 30زلزله  يدقرار دارند، با يباربر جانب يستمكه در محل تقاطع دو س ييستونها يتمام يبرا 2800استاندارد  4-1-2طبق بند  ي: با سالم، بلپاسخ
د هستن يباربر جانب يستماز س يستونها در دو جهت جزئ يهستند، عمال تمام يكه هر دو جهت قاب خمش ييدرصد متعامد منظور شود. در سازه ها

 يكم استثنا قائل م يمحور يرويبا ن يستونها ي) كه برا1تبصره وجود دارد (تبصره  يكبند  يندرصد را اعمال نمود. البته در ادامه ا 30زلزله  يدبا و
  شود.

---------  
 ينبه روش تنش مجاز فرق ب يفوالد ي. از شما بابت زحماتتان متشكرم::استاد در طرح سازه هاي: با سالم خدمت استاد گراميوسفي -92/5/12
شه يهم شود؟ لطفا مثل يبا آنها طراح يدبا ييدو اصال با هم فرق دارند و چه اعضا ينا ياآ يست؟چ يافته يدبار زلزله تشد يبو ترك يژهبار وِ يبترك

  .::با تشكر فراوان يدبفرمائ يياكامال راهنم
---------  

 يبارها در طراح يبترك ينمبحث دهم آمده است. ا 15ص  يزو ن 6باشد كه در مبحث  يم ييبارها يبهمان ترك ي،بار عاد يب: با سالم، تركپاسخ
 يزن يلرزه ا يژهو يبارها يبترك ي،عاد يبارها يبعالوه بر ترك يو موارد خاص يخاص يكنترل شوند. در اعضا يدسازه با ياعضا و بخشها "يتمام"
 يبارها يبترك يبرا يدمبحث دهم با 1-6-3-10باشد، طبق بند  يادترز يحد يكآنها از  يمحور يرويكه ن ييمثال ستونها يكنترل شوند. برا ايدب

لزله وارد داشته و ضربه ز يكمتر يريص شكل پذتحت اثر فشار خال يفلز ياست كه ستونها ينكنترل مضاعف ا ينكنترل شوند. علت ا يزن يلرزه ا
  خواهد بود. يشترب آنهابر 

---------  
 يفتپلآ يا يبلندشدگ يروين مهاربندمتصل به  ياز ستون ها يكيشده معموال  يمهاربند ياسكلت فلز ي: با سالم.در ساختمان هايناس -92/5/11
  كنترل آن چقدراست؟؟؟با تشكر  يبرا يبلندشدگ يروي.مقدارمجاز نيمدار

---------  
مثال  يكنترل شوند. برا يدبا يزن يگرشود. البته موارد د يم يينمبحث نهم تع 3-2-4-17-9: با سالم، حداكثر كشش ستون بر اساس بند پاسخ
  داشته باشند. يدر پ يكشش باشند و طول مهار كاف ينقادر به تحمل ا يدستون با يورق پا يبولتها
---------  

 يترعا يمرا بخواه 2tاگر ضابطه  ي،ضربدر يهامهاربندصفحات گوشه در  يدر خصوص طراح ي،گلرخ: با سالم خدمت استاد گرام يدام-92/5/11
نده ها سخت كن ينا يطراح يبرا ينجاستحال سوال ا يم،از سخت كننده استفاده كن يمشوند.پس ما مجبور يطرح م يصفحات با ابعاد بزرگ يمكن

  . با تشكر يماستفاده كن يستبا مي يازچه مرجع
---------  
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 -2 مهاربندمتصل به  يمهن-1كند:  يم يمتقس يهرسم شده ورق اتصال را به دو ناح يممبحث دهم، خط تسل 393: با سالم، مطابق شكل ص پاسخ
موارد  يشترب در يزستون ن يرومتصل متصل به ت يمهباشد. در ن ينم به سخت كننده يازين مهاربندمتصل به  يمهستون. در ن يرومتصل به ت يمهن
ه پروفسور آستانه نسبت طول آزاد ب يقاتبه سخت كنند باشد (طبق تحق يازباشد كه ن يبه گونه ا يهبه سخت كنند نخواهد بود و اگر زاو يازين

از  رييسخت كننده تنها جلوگ ينا يفهام). وظ يده(من ند يمكننده ندارسخت  ينابعاد ا ينامه برا يينباشد)، ضوابط آ 22كمتر از  يدضخامت ورق با
ضخامت سخت كننده را برابر نصف ضخامت ورق  يدتوان يم يهتوص يكشود. به عنوان  يبر آن وارد نم يخاص يرويكمانش ورق اتصال است و ن

  .يريدبرابر ضخامت سخت كننده درنظر گ 15تا  10اتصال و عرض آنرا 
---------  

م را قائ يروياثر ن يبارگذار يباتشود. در ترك ي: با عرض سالم و احترام::در پروژه فوالد من كنسول وجود دارد كه شامل بار قائم ميخالد -92/5/10
ه گام گام ب رتنكردم. اگه ممكنه به صو يداجوابم پ ينا يبرا يقائم را به كنسول ها اعمال كنم؟::منبع مناسب يروين يناعمال كرده ام. حال چگونه ا

  ممنون  يليخ يلي.::خييدنما يانرا ب يتبسنحوه اعمال بار قائم در ا
---------  

مرده و زنده بالكنها،  يبر اساس بارها يدبارها، با يبمنظور كردن آن در ترك يزو ن static load caseدر قسمت  EVبار  يف: با سالم، پس از تعرپاسخ
زنده و  ردهباشد و مجموع بار گست يكبرابر  يتاهم يبو ضر A=0.35مثال اگر  ي. براييدوارد نما 2800ندارد استا 2-12-3-2بار قائم را طبق بند 

بر مترمربع و از نوع بار  يلوگرمك 490بار گسترده برابر با  يك يدصورت با ينبر متر مربع باشد. در ا يلوگرمك 1000) برابر يبمرده بالكن (بدون ضر
EV ار داده قر يواربار مرده د بالكن ياگر در كناره ها ين). همچنيدهمانطور كه بار مرده و زنده را به كف اعمال كرد يقا(دق ييدبه كف بالكن اعمال نما

مرده و زنده  يكه بارهاهر جا  ينكه. خالصه اييداعمال نما يزن يكنار يربه ت EVبار گسترده از نوع  يك يدكنار بالكن)، با يرت ي(بار گسترده بر رو يدا
  . ييداعمال نما يدبا يزن EV يد،را اعمال كرده ا

---------  
 تبسيدر ا يمتوان يم ياآ يمنداشت يگرو در جهت د يمداشت يشالق يرويجهت ن يككه در  ي::در صورتيمحمد: با سالم خدمت استاد گرام -92/5/10
 يياگه راهنما يشم::ممنون ميم؟استفاده كن User Coefficentاز  يمندار يشالق يرويكه ن يجهت يو برا UBC94دارد از  يشالق يرويكه ن يجهت يبرا
  . يدكن

---------  
دام را هر ك يجداگانه به هر روش دلخواه يدتوان يدو جهت متعامد مستقل از هم بوده و م يكياستات ي. زلزله هايستن يمشكل ي: با سالم، بلپاسخ
  .ييدنما يفتعر

---------  
زحمت  يصفر اند .ب يهدر اكثر ستونها به جز چند تا بق shear reinforcingدر قسمت  يهنگام گرفتن ارماتور برش etabsدر -: با سالم يمهد -92/5/9
   ييدرابفرما يلشدل

---------  
 ينبه ا ين. اشود يصفر اعالم م يشبتن ستون باشد، مقدار آرماتور بر يموجود كمتر از نصف مقاومت برش يبرش يرويكه ن ي: با سالم، در صورتپاسخ
. شدبا يتنگ ها در ستون تنها تحمل برش نم يفهكه وظ يدتوجه داشته باش يدبا ي. وليستبه تنگ ن يازموجود ن يبرش يروياست كه از لحاظ ن يمعن

 نيتوسط تنگها مهار شوند. عالوه بر ا يدبا ياندرم يك يطول يمنظور آرماتورها ينا يستون شوند و برا يطول يمانع از كمانش آرماتورها يدتنگها با
نداشته  چه و يمحضور آنها (چه برش داشته باش يندهند. بنابرا يم يشآن را افزا يريتنگها بتن ستون را محصور كرده (در آغوش گرفته) و شكل پذ

  را قرار داد. ينامه ا يينآ يرحداقل مقاد يدكه برش كم باشد و اعداد در نرم افزار صفر اعالم شوند، با ياست. در صورت ي) الزاميمباش
---------  

 يندب يحتوض يمحور يرويبودن ن يادبا توجه به ز يبرش يوارمدفون در د يستون فوالد يركف ستون ز ي: با عرض سالم در مورد طراحيرام -92/5/9
  تشكر. 

---------  
 يپا ابعاد ورق يدكاهش آن با يكه برا يابد يم يشورق افزا يروارد بر بتن ز يروين ي،فشار يروين يشندارد. با افزا ي: با سالم، ضابطه خاصپاسخ

 يپ نبولت ها در بت ينبه مهار ا ينو همچن يدده يشورق را افزا يمساحت) بولت ها ياتعداد ( يد. اگر هم كشش باالست، بايدده يشستون را افزا
  .ييدتوجه نما

---------  
جهت  يكمانش برا يبضر يضربدر يايمهاربند ينقل شده است كه :در طراح يمهندس جعفر يسازه ازاقا يرانا يت: سالم ::در سايعل -92/5/9
كه در  تيسن يتبسبه اعمال دوباره آن توسط كاربردر نرم افزار ا يازيو ن يشودتوسط خود برنامه در نظر گرفته م يبضر يناست كه ا 0,5عدد  ياصل
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در نظر گرفته  0,25عدد  0,5عدد  يكمانش به جا يبكه ضر يشودمساله باعث م ينكه ا يشودلحاظ م ينبه اشتباه دوباره توسط مهندس موارد يبرخ
  جمله درسته؟  ينا ياشود. ::ا

---------  
فرض  يشبه صورت پ Unbraced length ratio(Major)مربوط به  يب، ضرمهاربند ياعضا overwriteاست. در قسمت  ينطورهم ي: با سالم، بلپاسخ
  شود: يمحاسبه م يربه صورت ز مهاربندشود. طول موثر  يدرنظر گرفته م 0,5 يبضر

Le=Unbraced length ratio(Major)*Effective length factor(K Major) 
  خواهد بود. 0,25برابر  يجهنت يد،وارد كن 0,5شود كه اگر هر دو را برابر  يم محاسبه

---------  
 يها يلگردم يدناز قطع و بر يشده ناش يجادا يتبه علت محدود يا: با سالم و عرض ادب حضور استاد ارجمند؛::::آيمحمود مظلوم يدس -92/5/9

آرمه  توان اتصال ستون بتن يباشد؟در صورت جواب مثبت،چگونه م يم يسرم يبصورت فوالد يسازه بتن يكطبقه آخر  يالحاق يانتظار ستون،اجرا
ون طبقه ست يلگردهايبه م يرينكوتاه شده ستون ز يلگردهايتوان جهت اتصال م يم ياآ ي،كرد؟ضمناً در صورت جواب منف ينتام يرا به ستون فلز

   D% يپا ي،درالحاق
---------  

 يكزدفعال هستند از ن يمقاوم ساز ينهكه در زم يي(با شركت ها ييداز كاشت آرماتور استفاده نما يدتوان ياست. م يرامكان پذ ي: با سالم، بلپاسخ
 فوالدي يورق نصب يك ينكها يا ياو  ييدستون اجرا نما يبه صورت بتن يدتوان يستون موجود، هم م ي). پس از كاشت آرماتور بر روييدمشاوره نما

  .يدرا به آن جوش ده يدجد يكاشته شده اجرا كرده و ستون فوالد ي) با استفاده از آرماتورهاbaseplate(همانند 
---------  

به  ازيشده باشد ن يترعا يرهم درت يبوده وطول مهار يمستون بصورت مستق يلگرد: با سالم خدمت استاد محترم::اگر در طبقه بام ميدحم -92/5/9
درجه كه مشكالت  90خم  يامتوسط به چه شكل است وا يريبا شكل پذ يازه هابه ستون در تراز بام در س يرضابطه اتصال ت يخم است ::بطور كل

  است؟ با تشكر  يدارد الزام رايياج
---------  

  خم شوند. يدمهار مناسب آنها با يممكن است و برا يربدون استفاده از قالب عمال غ ييانتها ي: با سالم، امكان مهار آرماتورهاپاسخ
---------  

نامه  يينآ B4.1محاسبه نسبت پهنا به ضخامت حاالت مختلف جدول  يبرا يزاده::از چه مراجع يندكتر حس يا سالم خدمت آقاهومن: ب -92/5/2
ورق منطبق  Kكه من دارم مانند كتاب سالمون  يكمانش ورق استفاده شده است چون مراجع يبدر واقع محاسبه ضر ياو مبحث دهم و  يكافوالد آمر

(جان قطعات تحت 10در آن ذكر نشده مانند حالت  يامطابقت ندارد و  AISCمبحث دهم با  يفهاياز رد يبرخ ينباشد.همچن يفشرده م يرغ لتبا حا
  اثر مشترك فشار حاصل از ..) 

---------  
برگرفته  يزث دهم نمبح يينامه تطابق دارد. قسمت حد نها يينآ ينا يرباشد و با مقاد يم AISC-ASD1989برگرفته از  ASD: با سالم، قسمت پاسخ

 يم يرانمبحث دهم ا 155مربوط به صفحه  2و  1باشد و با آن تطابق دارد. تنها اشتباه رخ داده در مبحث دهم در حالت  يم AISC-LRFD2005از 
  اصالح شده است. AISCمورد بر اساس  ينمبحث دهم ا يدجد يرايشو يشنويستطابق ندارد. در پ AISC2005كه با  باشد

---------    
شمع  يهتعب ياو  يونعمق فونداس يمقطع يش. افزايدهرس 4,5نقاط به  يطبقه در بعض8 يسازه فلز يون: با سالم. برش پانچ فونداسيدريح -92/5/1

   يممنون از حوصله جنابعال يست؟مورد چ ينراه حل شما در ا ينمهم پاسخگو نبود. خواستم بب
---------  

استفاده  SAFE12از  ياو  يدچك كن يكند. برش پانچ را دست يدر محاسبه برش پانچ مشكل دارد و اشتباه محاسبه م SAFE8: با سالم، نرم افزار پاسخ
  .ييدنما

---------  
را در  يشوندو وصله نم يكنندنم يدادر ستون طبقه باال امتداد پ يينكه از ستون طبقه پا يلگردهاييم يمتوان يم يامحسن محشورا: با سالم.ا -92/5/1
   يشوند؟مهار م ياآ ييناز ستون پا ياضاف يلگردهايم يزيم؟اينطوريوبتن سقف را بر يمقف با قالب خم كنس

---------  
 يكه قطع م يلگرديم 1-7--2-18-9حالت طبق بند  ين. در ايابد يكاهش م يرداريگ ي: با سالم، در صورت استفاده از قالب، طول الزم براپاسخ

و  داشب يم يمنطق يرغ يلگردعمال خم كردن م ينو سپس خم شود. بنابرا يابدستون ادامه  ياز انتها يلگردبرابر قطر م 20حداقل به اندازه  يدشود با
  .يابدبهتر است ادامه 

---------  
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 يكال وقت يم؟آن درز انقطاع بگذار يندر ب يدبا ياآ يممتر داشته باش 45با طول  يخواستم بدونم اگه ساختمان ي: سالم. ميمهناز محمد -92/5/1
  است هر چند متر درز الزم است؟  يادطول ساختمان ز

---------  
 ينكها ياو  ييداز درز انقطاع استغاده نما يدبا يا: يدندار يشتردو راه ب ياد، در سازه با طول ز2-7-9-9طبق بند  يبتن ي: با سالم، بله در سازه هاپاسخ

  به درز انقطاع نخواهد بود. يازيحالت ن ينكه در ا ييدظور نماوارد بر سازه من يرا در بارها يحرارت يبارگذار
---------  

ها كف يشده رو مدل كردم. تمام يمهاربند يسازه فوالد يه يتبزدكتر طاعات و عباداتتون قبول:: من در ا يحسن پور: سالم آقا يننوش -92/4/29
400kg/m فرض برنامه)اكثر  يشپ يبارها يب(با تركيدمانجام م يطراح ASD89با ي. وقت)600 يواربار زنده دارند(بار د 200kg/m^2بار مرده و  2̂
 يعيمشكل طب ينا يمتر است. بنظر جنابعال 5,5 يا 5 يا 4هم  يرهااست.طول دهانه ت يزكننده خ يينبار تع يبترك يكهدارن طور يزمشكل خ تيرها

  است؟  يادبار مرده من ز يااست؟ آ
---------  

. مثال دي. احتماال در وارد كردن اعداد اشتباه كرده ايستكننده ن يينتع يزكننده است و خ يينمعموال مقاومت تع يرهاييت ينچن: با سالم، در پاسخ
  .يدوارد كرده باش 2400فوالد را باالتر از  يمتنش تسل ينكها ياو  يدرا كمتر وارد كرده باش يسيتهممكن است مدول االست

---------  
ترك خورده به نحو مناسب محاسبه ومنظور  ياعضا يچشيوپ يخمش يسخت يدسازه با يلدر تحل4-8-10-9سالم.باتوجه به بند: با يحجاز -92/4/27

توان كاهش  يرا م يخمش يبند مشخص نشده كه سخت يندر نظر گرفت شود.اما در ا يد/.با35 يرهامعادلت يمهار نشده سخت يگردد.مثال در قابها
 يز/.ن15ييرهاحتت يچشيپ يكاهش سخت يبابا ضر يكاهش را در نظر گرفت.با توجه به راهنما ينهر دو مورد ا يتوان برا يم ياوآ يچشيپ سختي ياداد 

  شده.  يشنهادپ
---------  

 د،يو همانگونه كه خودتان اشاره كرد يابد يكاهش م يرت يخمش يو هم سخت يچشيپ يهم سخت  ير،ترك خوردن ت يلبه دل ي: با سالم، بلپاسخ
شود.  يبرابر درنظر گرفته م 1,5 يرمقاد ينمهار شده ا يباشد. البته در قابها يمناسب م 0,35 يبخمش ضر يو برا 0,15 يبضر يچشپ يبرا

 شيچپ يبكاهش مقدار آن ضر يتوان برا يبند باشد م ينفراتر از مقدار عنوان شده در ا يچشكه مقدار پ يدر صورت 2-11-12-9 بندطبق  ينهمچن
  كمتر درنظر گرفت. يزن 0,15از  ??را حت

---------  
مبحث  75شامل بند ت صفحه  يشود،حذف م يرهاكوباكس كه درانها ت يسقفها ياو يدهتن يشپ يساختمانها با سقفها ياا-1: سالم::يعل -92/4/26

 يددرست است كه حتما با -3نه؟:: ياهم است است واصال م يبه چه صورت يناودان يرنصب برشگ يحجهت صح يتكامپوز يدرسقها-2::يشوند؟ششم م
 يرهاشاهت يتشده با سقف كامپوز يمهاربند يچرا در سازهها-4::يد؟نما يرا مركب طراح يران ت يتبسدال وجود داشته باشد تا ا يرت فدر دو طر

   يكنند؟نم يوكشها را مركب طراح
---------  

جهت نصب در كتب فوالد آمده است ( در جزوه  -2شود.  يترعا يدبا يشتنيدهدر مورد سقف پ يول يستمبا سقف كوباكس آشنا ن -1: با سالم، پاسخ
ور محص يدهد، بتن در داخل ناودان يم ييرشكلتغ يركه ت ي) هنگاميرهاها (برشگ يجهت ناودان يتآمده است). در صورت رعا يزفوالد ارشد بنده ن

 -3ود. ش يتشود. بهتر است رعا يم يجادا يو دال بتن يفوالد يرت ينب يشتريب يريدرگ هيجو در نت يابد يم يشآن افزا يو مقاومت و سخت دهش
اربر است كه خود ك ينبنده ا يهتوص يطرح دهد (و تنها نصف دال را منظور كند). ول يتتواند به صورت كامپوز يم يزلبه را ن يرهايت يتبس. ايرخ
اتصال  يراگر ت يرها،در رابطه با شاهت -4كند.  يطراح يتكامپوز يرغ يرل در لبه، به صورت تكام يزياز بتن ر ينانرا به جهت عدم اطم يرهات ينا
 يرهايت يدو انتها يبحران يهدر ناح ينموثر است. عالوه بر ا يربوده و عمال بتن دال غ يلنگر منف يراز ت يبه ستون داشته باشد، در قسمت يردارگ
توان  يكه به صورت دوسرمفصل به سازه متصل هستند م يرهايي). در رابطه با شاهت3-4-3-10( بند  يمرا ندار يراجازه استفاده از برش گ يردارگ

رنظر د ختلطآنها م يت) به جهت اهميردارو چه گ يرا (چه مفصل ياصل يرهايدهم كه ت يم يحآنها را مختلط در نظر گرفت. البته بنده به شخصه ترج
  .يرمنگ

---------  
قرار  كييرا با ستون  يرحتما عرض ت يدو ستون ما با يربدونم در پرورِه بتن در انتخاب ت يخواستمدكتر م يآقا-دكتر يانبخت: سال آقاجو -92/4/25
بهتر و  يجوشكار ينكها يسانت برا5 يدحداقل با يرعرض ت يبعد كار است؟چون در سازه فوالد يباييز يندارد فقط صرفا برا يلزوم ياخير يمده

  شما  يبا تشكر فراوان از پاسخ ها ير؟خ ياوجود دارد  يهم در ساختمان بتن يفرض ينبدونم چن يخواستمم يكنيمجام شود كوچكتر فرض مراحتر ان
---------  
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). ستين يرا هم عرض ستون طرح داد (البته در صورت امكان و اجبار يرتوان ت يم  يدر قالب بند يبه جهت راحت يبتن ي: با سالم، در سازه هاپاسخ
رض در ع يتيمحدود يچمتصل است كه ه "يمفصل"به صورت  "بال ستون"به  يفوالد يروجود ندارد. اگر ت يبحث ينچن يول يفوالد يدر سازه ها

كوچكتر از جان ستون باشد تا بتواند داخل آن  يشود، بهتر است كم يمتصل م "شكل Hجان ستون "به  "يمفصل". اگر به صورت يمندار يربال ت
 يچكتر مساوكو يرعرض بال ت يد) بايرداراتصال گ ي(ورق روسر يبا توجه به فرم شكل كله گاو يد،دار "بال ستون"به  "يردارگ". اگر اتصال يردگ قرار

  بال ستون باشد. رضع
---------   

سطح  -3 يتظرف -2مقاومت  -1براساس: ي: طراحيدكن يانرو ب يرز ياز زحماتتون. لطفاً تفاوت طراح يدكتر. مرس ي: سالم آقاييبابا يرهن -92/4/25
 ادهفكالً هر چهارتا كجا است يشه؟كجا استفاده م ينو بگ ينبد يحتوض يشترب يهبرام مهمه. لطفاً اونو از بق يلي. مورد سوم خيفتدر -4عملكرد 

 ينهاربهت يكشيدزحمت م يمنت يچه يبكشور  يجامعه علم يشما كه برا يماه مبارك رمضان برا ينشد) من درا ي(شرمندم كه سوالم طوالنيشه؟م
  . تشكر يكنمرا آرزو م

---------  
ه شود. و با توجه ب ي) استفاده ميموجود (بحث مقاوم ساز يسازه ها ي. روش سوم در بررسيستن يسرم ينجاكامل موارد در ا يح: با سالم، تشرپاسخ

 "سازه ها بر اساس سطج عملكرد يلرزه ا يو بهساز يطراح"شود. به كتاب  ياز آن استفاده نم يدجد يسازه ها يروش، در طراح ينبودن ا يروقت گ
  .ييدنژاد مراجعه نما ينوشته مهندس تق

---------  
 يامهم است  يريما شكل پذ يبرا يفوالد يدر سازه ها يزطاعات و عبادات در ماه مبارك رمضان. استاد عز ي: با سالم و قبوليجعفر نوح -92/4/25

 ژيانر لييرشكتغ ينداده و با ا يادز يها ييرشكلداشته باشد تا در مقابل زلزله تغ يخمش يستماست كه سازه س يناال؟ منظورم اداشتن مقاومت ب
بهتر  يكمهاربند) كه اصال تكان نحورد. كدام ياديبا تعداد ز يو سفت وسخت باشد(مثل قاب حمش يقو يسازه به قدر ينكها يازلزله را جذب كن و

  است؟ 
---------  

 ،يمده يشمقاومت سازه را افزا يمدر عمل هرگاه بخواه يباال باشد. ول يريمقاومت باال و شكل پذ ياست كه سازه دارا ينال ا يده: با سالم، اپاسخ
 زهسا يمقاومت معموال سخت يشدارد. با افزا ياديز يمتاه يزسازه ن يجانب يسخت يريو برعكس. عالوه بر شكل پذ يابد يآن كاهش م يريشكل پذ

داشت.  يدواهخ يفتكمتر باشد، مشكل در يحد يكسازه از  ياگر سخت  ي. از طرفيابد يم يشاز زلزله بر آن افزا يضربه ناش يجهو در نت يافته يشافزا
  وجود دارد. ينهزم يندر ا يديباشد. در كتاب پروفسور مقدم مطالب مف يم يچيدهپ يگسترده و تا حد يارمباحث بس ينا

---------  
كرده  يلم LRFDبه روش  ي(محاسبات)، در درس فوالد به سمت طراح يسؤاالت آزمون نظام مهندس ينكهناصر: با سالم::با توجه به ا -92/4/25

  باشند.)::  يم ASDموجود به روش يكتابها يشترب ينكه(با توجه به ا يدانيد؟آزمون مناسب م يرا برا ياست؛ مطالعه چه كتاب
---------  

وش دانلود موجود است، به ر يبرا يتسا ين.كتاب فوالد سالمون كه در هميمندار ينهزم يندر ا يمناسب يمتاسفانه مرجع فارس يسالم، بل: با پاسخ
LRFD يالسهادر ك يدتوان ي. ميدنامه بپرداز يينباشد. شما بهتر است به مطالعه متن آ ينبوده و ممكن است سنگ ينبه زبان الت يباشد ول يم 
  .ييدشركت نما يززمون نآ يآمادگ

---------   
. ديباشو در جهت باال م ينامه بار باد وارد به سقف آن كشش يينسوله هستم. طبق آ يك ي: سالم جناب دكتر. من مشغول طراحيناس -92/4/23
 يمعنا بودن كشش يب يبه معنا يفقرار دادن عالمت من ياباد را هم بذارم؟ آ يشامل عالمت منف يباتباد، ترك يبارها يببدونم در ترك يخواستمم

   يباشد؟نم rafter يرهايسقف و اعمال فشار اضافه بر ت نبود
---------  

 يدبارها با بيشود، در ترك يبه صورت رفت و برگشت توسط كاربر بر سازه اعمال م يبارها به صورت دست ينكه: با سالم، در سوله ها با توجه به اپاسخ
  شود). يمنظور م يبار آن هم به صورت مثبت و هم به صورت منف يببار باد تنها به صورت مثبت وارد شود (بر خالف زلزله كه ضر يبضر

---------  
 يخواستم::م 2800نامه  يينا 3-10-3-2ارائه شده در بند Ajث و -1-1-8-1بند  ي::در مورد نامنظميز: سالم حدمت شما استاد عزيدحم -92/4/21
 ياراستفاده كرد؟::بس يتبسا ياز خروج يشهم ينكها يعنيمورد مبهمه:: يننامه درا يينهستن با مطلق؟چون آ ينسب يدلتاها ، دلتا ينا يام آبدون

  ممنون 
---------  
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 يبر محاسبه ضرد يهستند ول ي) دلتاها نسب1-1-8-1(بند  ينامنظم يمكان مشخص شده است. در بررس ييرفوق نوع تغ يپاسخ: با سالم، در بند ها
Aj  .دلتاها مطلق هستند  

---------  
  داره؟  يو چه كاربرد يشهم يورق باعث چ يربدون وجود سخت كننده در ت يخواستم: با سالم.ميرام -92/4/21

---------  
 يكه جان آنها نازك است (نسبت ارتفاع مقطع به ضخامت جان مهم است)، در اثر برش وارده شده جان مقطع كمانش م يرهايي: با سالم، در تپاسخ

 نازك ينوع كمانش در جانها يناز ا يريجلوگ ي). علت عمده استفاده از سخت كننده عرضينيدارشد بنده را بب يژهجزوه فوالد و 103كند (صفحه 
  شود. يبار متمركز از سخت كننده استفاده م يرمثال ز ميدار يزن يگريباشد. علل د يم

---------  
 يا ريكم كردن فاصله خاموتها به نصف سطح مقطع ت ينانهاوهمچن يباال بردن ف ياو يلگردهاتعدا د م يشبا افزا يتوانم يا: با سالم اياركام -92/4/19

  را كاهش داد با تشكر  يستون بتن
---------  

 لگرديتوان م يبه باال نم يرا قائل شده است كه از حد ييها يتمحدود يسر يكنامه  يين. چون آيستن يركار امكان پذ ينوال ا: با سالم، معمپاسخ
سازه با مشكل مواجه  يآنها رد نشده و اجرا يناز ب يها: اگر تراكم آرماتور باال رود بتن به راحت يتمحدود ين) قرار داد. علت ايو چه عرض ي(چه طول

  هستند. يلدخ يزن يقهم مانند بحث حر يگريد يلرود. دال يسوال م يرموارد ز يسازه در برخ يريشكل پذ ينشود. عالوه بر ا يم
---------  

علي عبدالمالكي: سالم آقاي دكتر::سوال اول اينكه چرا در سازه هاي بتني آرماتورهاي طولي تيرهاي طبقه اول كمتر از طبقه دوم در مي  -92/4/19
د طبقه اول حدو مهاربنداما در مورد ستون ها اينگونه نيست؟::و يه سوال ديگه اينكه وقتي سازه فوالدي را در ايتبس مدل كردم نيروي محوري آد 
ز ادارند. به نظرتان مشكل  مهاربندطبقه دوم كمتر شده است اما طبقات باالتر روند عادي كاهشي در نيروي محوري  مهاربندتن از نيروي محوري  3

  كجاست؟ 
---------  

ستون اتصال  ياز دو انتها يكي ييناست كه در طبقه پا ينا يلاز دال يكيبه هندسه سازه دارد.  ي. بستگيستن ينگونها يشه: با سالم، البته همپاسخ
در  هاالتر (كب يطبقه ها يستونها يبا سخت يسهدر مقا يينستون طبقه پا يشود كه سخت يباعث م ينداشته و دوران آن صفر است. ا يبه پ يردارگ

را جذب  شترييب يرويداشته و ن يشتريب يسخت يرستون نسبت به ت ييندر طبقه پا يجهشده و در نت يشتردوران دارند) ب يمقدار يشانهر دو انتها
  آمده اند. يينطبقه پا يهاندمهارببه كمك  يينطبقه پا يو ستونها يدكرده ا يردارستونها را گ ياحتماال پا يزن مهاربندكند. در مورد 

---------  
بايد بگيرم؟::من  etabs، نيروي طراحي را از كدوم قسمت مهاربند: سالم آقاي دكتر::ميخواستم بدونم براي طراحي دستي يقاسم يلكم -92/4/18

تن ميده ولي وقتي  70ه نيرويي در حدود طبقه اول ي مهاربندرا مي زنم براي  P-M Colors / Brace Axial Forceگزينه  design outputوقتي از 
از كدومشون  مهاربندتن به اون وارد مي شه؟!!::براي طراحي دستي  20حاصل از تركيب بارها رو نگاه مي كنم حداكثر نيروي محوري حدود  روهايني

  بايد استفاده كنم؟ 
---------  

-3-10طبق بند  مهاربنداتصال  يطراح ي). برايدر قسمت جزوات نرم افزار يتسا ين(در هم ينيدبنده را بب يتبسجزوه ا 93: با سالم، صفحه پاسخ
 مهاربندخود  يطراح يبرا يتن) ول 70باشد (همان  يبار م يبحاصل از ترك يروياز ن يشتركه معموال ب ييداستفاده نما يتيظرف يروياز ن يدبا 9-3-3
  تن). 20(همان  ييدبار استفاده نما يبحاصل از ترك يروياز ن يدبا

---------  
سئوال از 2است) يطبقه است(وسازه مورد نظر بتن7دارم ودر كل سازه  يلحا يوارد 2-و1-: با سالم خدمت شما::استاد در طبقهيمحمد -92/4/17

به  يدصلب به طبقه اختصاص بدم با يافراگمخواهم د يم يوقت ينكهانجام بدم وا يمش بند يدحائل با يوار)بعد از اختصاص د1حضورتون داشتم::
 يبحائل دارم ترك يوار)استاد چون د2كنه):: يرو هم به مركز جرم وصل م يكنم نقاط مش بند يم يكه مش بند يحائل وصل شه(آخه موقع يوارد

  ؟  يشهاضافه م يبار
---------  

سازه  يراحنامه ط يينبا آ يبرش يوارد ينامه طراح يينكه آ يتراز طبقه انتخاب شود. در صورت يگره ها يدكردن تنها با يافراگمد ي: با سالم، براپاسخ
  .ييداستفاده نما يزن يبرش يوارد يطراح يبرا ي،قاب بتن يشده برا يفتعر يبارها يباز ترك يدتوان يباشد، م يكي يبتن

---------  
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جان و بال ستون ها را به هم  يتوان::اتصال ميبرا يشوداستفاده م IPB يلكه از پروف ي: با سالم:: در اتصال ستون به ستون زمانيمرح -92/4/16
  اتصال داشته باشند؟ اگر ستون به صورت باكس بود چطور؟::  يدورق::با يلهبه وس ينكها ياجوش داد 
---------  

رق وصله از و ينكه(بدون استفاده از ورق وصله) باشد و هم ا يتواند به صورت جوش نفوذ يباشد، هم م ي: با سالم، اگر منظورتان وصله ستونها مپاسخ
  شكل) Hاستفاده كرد (هم در ستون باكس و هم ستون 

---------  
شده را مجددا با روش  يطراحASDكه با روش يمهاربند يستم) با س??نامنظ يا(منظم  يسازه فلز يك يم: سالم::چنانچه بخواهيعل -92/4/14

LRFD ؟::در بود يم،ستونها،مهاربندها و اتصاالت خواه يرهامقاطع ت يزدر سا ييراتي) شاهد چه تغيجنابعال يفن يد(د يت كلبه صور يمكن يطراح
  چطور؟::با كمال تشكر وسپاس  يخمش يقابها

---------  
 ييرغموجود است)، ت يتسا ينر همبنده كه د يتبس(مطابق جزوه ا ييداستفاده نما يراننامه ا يينآ يبارها يبكه از ترك ي: با سالم، در صورتپاسخ
 يشافزا يها ممكن است چند درصد مهاربندو در  يابد(در حد چند درصد) نسبت تنشها كاهش  يممكن است قدر يرهاداشت. در ت يدنخواه يچندان

كنترل  به يازيشود و ن يتوسط نرم افزار كنترل م يضوابط لرزه ا ياست كه تمام ينحسن آن ا يكند. ول ينم يبد. به طور خالصه تفاوت چندانيا
  .يستآنها ن يدست

---------  
 sap) با يضربدر مهاربند+  يدوگانه (قاب خمش يستمطبقه با س 25 يقاب دو بعد يك: با سالم خدمت جناب دكتر ارجمند::من يوسفي -92/4/14

 IPE ياست؟ به جا يرعاديغ ياجواب معقول است  ينبه نظر شما ا ياابگو است. آ) جوIPE50( 50نمره  يرآهنت يرهااز ت يليخ يكرده ام و برا يطراح
  :: يژهباال نرود؟::با تشكر و يليآنها خ يزاستفاده كنم تا سا يرهات يبرا يبه نظر شما از چه مقاطع

---------  
  . ييداستفاده نما يرورقاستفاده از مقاطع آماده، از ت يبلند بهتر است به جا يسازه ها ي: باسالم، بله معقول است. براپاسخ

---------  
 يتبزر اد ياآ يد. ببخشيدبه گردن ماها حق دار يلي. شما خيماز زحمات شما تشكر كن يبا چه زبون يدونيم: سالم استاد. ما نميفرخ بدلخان 92/4/10
ما سالم به ش يزاسم؟ دوستانم ن يهبا  يافراگمد يكطبقات  يبه همه  يااص داد جداگانه با اسم متفاوت اختص يافراگمهركدوم از طبقات د يبرا يدبا
  . يكنندو تشكر م يرسانندم

---------  
ند. اگر در ك يافراگمدهد كه طبقات را جداگانه د يم يصخود تشخ يتبس. اييدنام استفاده نما يكطبقات از  يتمام يبرا يدتوان ي: با سالم، مپاسخ

 ينا ردشوند)  يبه هم متصل بوده و در طبقات باال از هم جدا م يين(مثال دو برج دو قلو كه در طبقات پا يدتفاوت داشته باشدو سقف م  يطبقه ا
  كردن آن دو قسمت استفاده شود. يافراگمد يدر آن طبقه خاص از دو نام مختلف برا يدصورت با

---------  
ر كل ها دمهاربنداز  يكيكنم.  يجادا يتبزكف صلب در ا يساختمان فوالد يكدر  يخواممن م . استاديد: با سالم و خسته نباشيعيهما رف -92/4/10

 مهاربند نيتا كف صلب بسازم ا يكنممن كفها رو انتخاب م يوقت يلدل ين(گوشه ساختمان و در محل راهپله). بهميستمتصل ن يكف يچطبقات به ه
 ييبشه. لطفا ما رو راهنما يجادا يدكفها با يقاز طر يافراگمد يگمبساز. منم م يافراگمها دPointبا انتخاب  يگه. دوستم ميشهوصل نم يافراگمبه د
  . با تشكر %يدكن

---------  
 يد. در صورتباش يندارند، نادرست م يافراگمكه اتصال به د ييدهانه ها يندر چن مهاربندكه اصوال استفاده از  يدتوجه داشته باش يد: با سالم، باپاسخ

ف طبقات ك به مهاربنداتصال  يخاص يلبا دتا يبه نحوه ا يدباشد، با يكه به كف طبقه متصل نم يدشو يدر دهانه ا مهاربندكه ناچار به استفاده از 
  .ييدكردن طبقه از گرهها استفاده نما يافراگمد يبرا يدتوان يصورت م ينبرقرار شود كه در ا

---------  
ثال به بخواهند استفاده كنند،م يبزرگتر يزاز سا يلگردطبقه به بعد به علت نبود م يكستون،از  يك يدر كارگاه در اجراساناز: با سالم.اگر  -92/4/9
  تشكر فراوان::  يست؟بان يراديا يااستفاده كرد؟با توجه به عدم تقارن و احتماال سخت تر شدن ستون باالتر،آ 10d28،از 12d25يجا

---------  
باشد و  يم 25از  يشترب 28 يلگردتوجه شود كه طول مهار م يد. تنها بايستن يستون ندارند و مشكل يبر سخت يريتاث ردهايلگ: با سالم، مپاسخ
  .يابد يشافزا يدبا يلگردهاطول وصله م ينبنابرا

---------  
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  گرفت؟با تشكر  يمتصم يتوانم يزبدون آنال يابخواهند استفاده كنند،آ يردر ت AIIاز  AIII يلگردم يساناز: با سالم.اگر در كارگاه به جا -92/4/9
---------  

بحث فواصل و  يلگردهاتعداد م يشبا توجه به افزا يبرابر شود). از طراف 1,33( يابد يشافزا يلگردهاتعداد م يدبا ياست ول ير: با سالم، امكان پذپاسخ
  چك شود. يدمجددا با يزتراكم آرماتورها ن

---------  
مدل نموده ام (  etabsو  sapدر  يكساندكتر من دو ساختمان را با مشخصات  ي: با سالم و سپاس حضور استاد ارجمند . آقايواحد يممر -92/4/9

كم  يليطبقه )اختالف خ 5كه در ساختمان كوتاهتر (  يدآ يزمان تناوب دو مدل در دو نرم افزار متفاوت بدست م ي) ول يكسانو مقاطع  يبارگدار
  تواند باشد ؟  يتفاوت در چه م ين). علت ا 1,88و سپ  1,67 يبسباشد ( ا يم يهثان 0,21طبقه اختالف در حد  8در دو ساختمان  يول

---------  
  ياعضا را انتخاب كرده و از منو يتمام SAP: با سالم، در نرم افزار پاسخ

Assign - Frame - End(Length)Offsets 
  .يدانجام ده يزن يتبسكار را در ا ين. هميدوارد كن 0,5را برابر  Rigid-zone factorرا انتخاب كرده و مقدار  Automatic from Connectivity گزينه

---------  
نامه گفته  يينآ ياز بند ها يكباشد و ضابطه مربوط در كدام يم ياز سازه ها ضرور يكدر كدام  يحرارت ي: با سالم ... اعمال بارهايعل -92/4/9

   شده ؟
---------  

اط قرار توان درز انبس يم يحرارت يزآنال يبه جا ياانجام داد و  يحرارت يزآنال يدبزرگتر باشد با يحد يككه طول آنها از  يي: با سالم، در سازه هاپاسخ
  .ييدمراجعه نما 2-7-9-9به بند  يبتن يداد. در رابطه با سازه ها

---------  
 ETABSبا ارزشتون...خواستم بدونم كه در برنامه  يبخاطر خدمات علم يواحترام خدمت شما وتشكر از جنابعال: با سالم يديرضا س يدس -92/4/8

..با يدتر پاسخ ده ييجز يخواهشمندم در صورت امكان مقدار يكرد . استاد گرام يصلب معرف يمهعضو اتصال ن يدر دو انتها يتوانچگونه م
  سال آخر سازه...  انشجويتشكر..د
---------  

  يمنو يقعضو را انتخاب كرده و از طر يد،كن يم يفتعر يكه مفصل خمش يقيبه همان طر يدتوان ي: با سالم، مپاسخ
Assign- Frame/Line - Frame Releases/Partial Fixity 

  .ييدصلب را وارد نما يمهاتصال ن يدوران يعدد صفر، سخت يبه جا Endو  Start، در قسمت M33از فعال كردن  پس
---------  

تفاوت نسبت به  يناست با ا يدهگرد يجاد، اSAFE12به  يگاه يهتك يانتقال عكس العملها يت،قابل SAP14: ::با عرض سالم.در يندهاق -/92/4/7
ETABS دهد و گره ها را بصورت  يانتقال م يزرا ن يافق يروهايو لنگرها،ن يعمود يرويكه، عالوه بر نRESTRAINT  درSAFE 1دهد.:: يم يشنما-

نر ف يافق ياثر سخت يقيبه طر يا) حذف شود يپ يحركت افق يجاد(با توجه به ايافق يعكس العملها ياآ-2حذف شود؟RESTRAINTيدر پ يدا بايآ
  معادل خاك لحاظ شود ؟::باسپاس 

---------  
  يمنو يقها از طر يپ ياح: در طر2.ييدحذف نما يدگاهها را با يهتك يلكردن فا import: بله پس از 1: با سالم، پاسخ

Run/Advanced modeling options 
   گزينه

2D Plate-... 
  گرفته شود. يدهناد يتا حركت افق ييدفعال نما را

---------  
 1تونها به س يپس از اصالح سخت يبتن يتبسطبقات در ا ييجابجا يمم: با سالم خدمت استاد محترم:در خصوص كنترل ماكزيكالنتر يرام -92/4/6
اصالح گردد و سپس كنترل  يدبا EX,EYفقط  يا يابد ييرتغ يدبا EX,EY,EXP,EXN,EYP,EYN يزمان تناوب سازه در تمام 0,5به  يرهاو ت

  باشد؟  UBC 94در  يبرابر دوره تناوب تجرب 1,25با اعمال يهازمان تناوب سازه قبل از اصالح سخت يدبا ياآ ينكها يرد؟وگ تصور ييجابجا
---------  

  :يبتن يدر فاب خمش يفتكنترل در ي: با سالم، براپاسخ
  يدبرابر كن 1,5و ستونها را  يرهات يكرده و سخت يجادا يلفا يك -1
  يدبخوان يدجد يلدوره تناوب سازه را در فا -2
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محاسبه  يد) مجددا با دوره تناوب جدEX, EY, EXP,EXN, EYP, EYNزلزله ( يروهاين ي،برابر دوره تناوب تجرب 1,25 يتبدون توجه به محدود -3
  .ييدنما
را  ييرا به سازه وارد كرده و جابجا يزلزله محاسبه شده در گام قبل يها يروي) و ن0,35و  0,7و ستونها را كاهش داده ( يرهات يمجددا سخت -3

  .ييدكنترل نما
---------  

 يبارها يبآن اثر ترك يقبل يو احتماال ورژن ها ASCE7-10در  ينكها توجه به ابدونم ب يخواستم::من م يد: با سالم و خسته نباشيدحم -92/4/6
از  يوقت ياآ يبه عبارت يرخ يا يشودم يزن يباشندم IBC2012از  يكه هر دو بخش ACI318-11بارها شامل  يبترك ينا ياآورده شده است آ يژهزلزله و

  . سپاسگزارم يرخ يافعال نمود  Etabsرا در  Special Seismic Load Effect يبايستم ياآ يشوداستفاده م ACI318-08 ياو  ACI318-11مثال 
---------  

 يورت دستبه ص يدبار را با يباتترك ينكهندارد. با توجه به ا يگريد يرباشد و تاث يم يبار لرزه ا يباتجهت اصالح ترك ينهگز ين: با سالم، اپاسخ
 نهيگز ينفعال كردن ا يرندارد. غ يضرورت يبتن يدر سازه ها ينهگز ينباشد)، فعال كردن ا يم 1,4زلزله  ييرون يبضر ينكه(به جهت ا ييدنما يفتعر
  .يستن ينگران يندارد و جا يتبستوسط نرم افزار ا يبر كنترل ضوابط لرزه ا يريتاث

---------  
 يا يمزلزله استفاده كن يروهاين 100-30از  يستيبا SAFEدر برنامه  يونفنداس يبار حذف كشش و طراح يباتترك يبرا يا: درود::آيمهد -92/4/3

  ؟::سپاس  يستبار ن يباتترك ينبه ا يازيانجام شده ن Etabsدر  ينكهباتوجه به ا
---------  

منتقل  SAFEبارها به  يبترك ينا يشده اند ول يمعرف ETABSبارها در  يبكه گرچه ترك ييددرنظر گرفته شود. دقت نما يد: با سالم، بله باپاسخ
  .يدبارها را بساز يبمجددا ترك يدشوند و شما با يمنتقل م SAFE,...) به D, L, EX, Eyشوند و تنها بارها ( ينم

---------  
و با سپ ر يلحا يوارو د يممدل كن يتبسسازه رو با ا يعنيرد؟:: يمدلساز ييرو به تنها يلحا يوارد يشه: سالم استاد::استاد ميزتبر -سهند -92/4/3
 ::  

---------  
با  يداشود)، ب يحائل با فاصله و جدا از سازه ساخته م يوارپروژه ها د يو ستونها ساخته شود (در برخ يربا ت يكپارچهحائل اگر  يوار: با سالم، دپاسخ

 يحائل موجب م يواراعمال شود. وجود د يتبسشود و فشار خاك وارد بر آن در ا يشده و مش بند يمدلساز  يتبسدر مدل سازه در ا يابعاد واقع
ل قاب يمحور يرويممكن است ن يد،دار يواركه د يطبقه ا يرهايدر ت ينعوض شود. عالوه بر ا يرزمينسازه در تراز ز يشكل جانب ييرشود كه تغ

ار را ويچك شود). اگر د يدخاك با از فشار يخمش ناش يزدر ستونها ن ينكننده است (همچن يينشود كه گاه تع يجاد(به جهت فشار خاك) ا يتوجه
نرم  از ينكها يا. و ييدنما يطراح يآنرا دست يدبا يا يل،حا يوارد يآرماتورها يطراح يموارد منظور نخواهند شود. برا ينا يد،حذف كن يتبساز مدل ا
  .ييداستفاده نما SAPمانند  يگريد يافزارها

---------  
باشد،  يم يمعتبر و به روز كه مورد قبول نظام مهندس ينامه ها ييناز آ يكسازه ها (ساختمان ها) از كدوم  يطراح ي: با سالم::براياييآر -92/4/3
  از اون در حال حاضر وجود دارد؟  يا يگهد يها يرايشو UBC97مثل  يينامه ها يينآ ينتوان استفاده كرد؟ همچن يم

---------  
. يدباش وارد كرده يحمربوطه را صح يبضرا يكه تمام ينامه باشد به شرط يينلحاظ انتخاب نوع آاز  يكنم در نظام مشكل ي: با سالم، فكر نمپاسخ

و  تنب يباالتر آن برا ينسخه ها ياو  ACI-05من استفاده از  يهكند. توص ينامه مربوطه را انتخاب م يينخود آ يصو تشخ يقهبنا به سل يهر طراح
از  يكنزد يندهدر آ ASDالزم است كه با توجه به حذف روش  يحتوض ينا يفوالد يفوالد است. در رابطه با سازه ها يبرا AISC-05استفاده از 

 LRFDبا روش  يمطابقت خوب AISC-05. يرندمربوطه را به مرور فرا گ ينامه ها يينو آ LRFDروش كار با روش  ينمبحث دهم، بهتر است مهندس
  مبحث دهم دارد. رد

---------  
گوشه  يكطبقه است. در  6 يساختمان فوالد يك. سازه من يكنمرا كار م يمن پروژه فوالد دوره كارشناس يز: با سالم. استاد عزيوشپر -92/4/2

 ياتن شده است. آ 55شده و  يادطبقه باالتر ز يكستون  يطراح يرويتن است و با تعجب ن 48ستون طبقه اول  يطراح يرويساختمان مقدار ن
  تشكر  يليخ يليمتراست). خ 3,2متر وطبقات باالتر  2,8از اختالف ارتفاع طبقات باشد؟(ارتفاع طبقه اول  يتواندم ياامكان دارد؟ آ التيحا ينچن

---------  
رض ثابت بودن برش در ??ممكن است. به خصوص مقدار لنگر در ستون به طول آن حساس است و با كاهش طول ستون (با   ي: با سالم، بلپاسخ

  .يابد يم يشستون) لنگر آن افزا
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---------  
 35در  35 يستون بتن يگنم يدم. مثالً شنينبد يحتوض "بتن كرمو"از زحماتتون. لطفاً در مورد  يدكتر. مرس ي: سالم آقاييبابا يرهن -92/4/1

   يممنون و مرس يليخ ي؟چ يعنيدرسته؟  ين. ايادناخودآگاه كرمو درم
---------  

دارد از جمله نحوه متراكم كردن آن، تراكم آرماتورها و فاصله آنها از هم (كه بتن بتواند رد  يبستگ يكرمو شدن بتن به عوامل مختلف: با سالم، پاسخ
ه ب ترييشدقت ب يدبتن،... اگر ابعاد ستون كوچك و تراكم آرماتور در آن باال باشد، در متراكم كردن آن و جا دادن مناسب بتن با يروان يزانشود)، م
به عمل  يشتريدقت ب يداست كه در موقع اجرا با يمعن ينكوچك طرح ندهند. بلكه به ا يكه طراحان ستونها يستن يمعن ينبه ا ينا ي. وليدعمل آ

  .يدآ
---------  

كه ما به  يوقت يموارد كن يدرابا 0,4Rدر قسمت آخر كه يمرا وارد كن يضوابط لرزه ا يخواهيمكه م يوقت يتبز: سالم دكتر.در برنامه ايدنو -92/3/30
هر  ايبر يدگفتند با يباج يكتاب آقا يم؟دررا لحاظ كن يكيكدام  يدبا يمدار يرفتار متفاوت يبدر هر دو جهت ضر يسازه ا يستمتفاوت س يلدل

   يمعدد دار يكچگونه؟ما فقط حق وارد كردن  يشود ول يجهت جداگانه طراح
---------  

و  يدمجزا بساز يلدو فا يدتوان يباشد. شما م يم 2,8متوسط برابر  يقاب خمش يمثال برا يباشد كه برا يامگا م بيهمان ضر 0,4R: با سالم، پاسخ
قاب  مربوط به يبضر يگرد يلبار هم در فا يكو  يدها را كنترل كن مهاربند يلشده را وارد كرده و در آن فا يمهاربندمربوط به قاب  يببار ضر يك

را وارد كرده و هردو را با آن  يبضر ينبه صورت محافظه كارانه، بزرگتر ينكها يا. و يدرا چك كن يقاب خمش يو ستونها يرهارا وارد كرده و ت يخمش
  .ييدچك نما

---------  
خ زدن پ االصول يو عل ييدفرما يحباكس توض يستونها يدر اتصال ورقها ي: با سالم.لطفا در مورد تفاوت جوش گوشه با جوش نفوذيژنيب -92/3/30

دو طرف  يكهدر صورت ينوهمچن يگيردچگونه صورت م يكندم يداورق مربوطه اعوجاج پ يكه هنكام برشكار يلم20و 15با ضخامت كم  يورقها
و مرجع  ييدكامل بفرما يحكه توض يباشد؟ممنونمم يوستگيطرف ورق پ 4 يبه جوشكار يازين يامفصل باشد ا يرو دو طرف ت يردارگ يرستون باكس ت

  . ييدفرما يمعرف يداخل
---------  

ورت اگر وصله به ص يبا جوش گوشه خواهد بود ول ي،اصل يورق وصله انجام شود، اتصال ورق وصله به ورقها يق: با سالم، وصله ستونها اگر از طرپاسخ
. يديتفاوتها به كتب فوالد مراجعه نما شود.در رابطه با يبا نفوذ كامل انجام م ياريجوش لب به لب (بدون ورق وصله) انجام شود، به صورت جوش ش

 يوستهپ يوستگي،ورق پ يفهكه وظ ييد. دقت نمايستبه جوش دادن ن يازيدارد ن ياتصال مفصل يركه ت ييدر جهت ها يوستگيدر رابطه با ورق پ
به  يرت بال يباشد. در اتصال مفصل يدر داخل ستون م يرهمان ادامه بال ت يوستگيدر واقع ورق پ يعنيباشد.  يدو طرف ستون م يرت يكردن بالها

  ندارد. يدر آن راستا معن يوستگياتصال ورق پ ينو بنابرا يستستون متصل ن
---------  

 يريطبقه به آن اضافه شود چه مس يه يمحاسبه و ساخته شود در هنگام سفت كار يطبقه فوالد7 يثابت: با سالم جناب دكتر اگر سازه  -92/3/25
  روست؟  يشپ يچك كرد؟چه مشكالت يدرا با

---------  
قاوم كه مشكل دارند م ييستونها ياو  يرهات يازتوسط شركت طرح دهنده مجددا اصالح شده و در صورت ن يدبا ي: با سالم، مسلما مدل نرم افزارپاسخ
  شوند. يساز

---------  
::و ييدفرما ييدارم لطفا راهنما يازآجر ن يسيتهبه مدول االست sapدر  يربه روش دستك معادل فشا يانقابم يمدلساز ي: برايمينگار صم -92/3/24

  رابطه::با تشكر  يندر ا يدر صورت وجود حل مثال
---------  

تست  جيتست انجام شود و بر اساس نتا يدنه خود آجر. به هر حال با "باشد يم يآجركار" يسته: با سالم، البته احتماال منظورتان مدول االستپاسخ
 يلوگرمك 60تا  20  ينب يآجركار يمصالح، مقاومت فشار يفيتبسته به ك ي). در حالت كلييدمراجعه نما FEMA356شخص شود (به دستورالعمل م
  .يريددرنظر بگ يبرابر مقاومت فشار 550 يباتقر يزرا ن يسيتهاست. مدول االست يرمربع متغ يمترسانت بر

---------    
:: يد؟كن يم يرو چطور معرف IPEمقاطع مركب مثال دوبل  يسازه فوالد يبرا يحالت حد يطراح يسالم ::جناب دكتر تو: با ينگجهجواد  -92/3/23

  فشردس  يمقطع IPEكه دوبل  يدر حال يشناسهفشرده م يررو غ SD , Generalشده در  يفبرنامه مقاطع تعر
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---------  
 يبودن م يرفشردهاخطار غ يشناخته و پس از طراح يرفشردهشده اند را به صورت مقطع غ يفرتع SDرا كه در  ي: با سالم، بله نرم افزار مقاطعپاسخ

 يك د ازيتوان ي. مثال مييدنما يمعرف يكرده و به صورت عاد ياز مقاطع استاندارد معادل ساز يكياست كه مقطع را به صورت  يندهد. تنها راه حل ا
 يزجان و ارتفاع آن ن ينطوربوده و هم يردو ت يمساحت بال مقطع باكس برابر مجموع مساحت بالها يكه(به طور ييدمقطع باكس معادل استفاده نما

  معادل باشد).
---------  

شناژ  ياطراحي( آ ير؟خ يا يم، شناژها را بهتر است مدل كن SAFEسوله در  يونفونداس ي: با عرض سالم و احترام.::در مورد طراحيندهاق -92/3/23
) ::در صورت مدل نمودن شناژ ،از يكند؟م يت)، كفاينستون طرف يينها يمحور يروين%10معادل  يكشش يروي(ن9مبحث 2-7-17-9بر اساس بند 

  . ::با سپاس فراوان.  BEAM يا يماستفاده كنSLABاتمشخص
---------  

شناژ را بر اساس كشش ده درصد محاسبه  يكرده و مساحت آرماتورها يترعا حداقل ابعاد بتن شناژ را يدمدل شوند و تنها با يدشناژها نبا ير: خپاسخ
 رينوا يهمانند پ يدصورت با ينآنها حساب كرده و در ا يخمش ينرم افزار بر سخت ييد،مدل نما SLABكه شناژ را به صورت  ي. در صورتييدنما
 يحركت يپ ينوارها ينب SAFEباشد. در  ينم يزن يربه درنظر گرفتن ت يازي. نييدنما يطراح يرسم كرده و آرماتور خمش يآن نوار طراح يبرا يعاد

  باشد. يكار نم ينبه ا يازيو ن ييمشناژ را در آن مدل نما يمشود تا بخواه يمنظور نم
---------  

ستون  2 يدر وجه ها يلگردم يشستون برابر باشد و ستون ها هم اندازه و مربع اما ارا 2در  يلگرد: با عرض احترام اگر تعداد ميرضا جعفر -92/3/23
 نستو 2كه جمع ان در هر  6 يگروجه د2در  4وجه 2در  يگريارماتور در د 5ستون در هر وجه  يكدشته باشد مثال در  يعدد يكبا هم اختالف 

 . يستاشتباه نوع اول با نوع دوم چ يشدر اجرا هنگام ارا يرادنوع ا ينبا هم همچن يسهمقا دو ستون در ينتفاوت در نحوه عملكرد ا يشودعدد م 16
  با تشكر . 

---------  
 يشمحور افزا يكحول  يباشد. در ستون دوم مقاومت خمش يحول هر دو محور برابر م ي: با سالم در ستون اول (ستون متقارن) مقاومت خمشپاسخ
  دو ستون با هم تفاوت دارند. ينا ينو بنابرا يابد يكاهش م يگرو حول محور د يافته

---------  
ست ، ا يلگردسوله كه از م يك يمقا مهاربندبدونم اگر  يخواستم، م يخدمت شما استاد گرام يد: با سالم و خسته نباشيسنچول ينحس -92/3/22

  ؟ ممنون  يدآ يومت سازه سوله بوجود مدر مقا يبرش داده شود و مجدد جوش بخورد ، مشكل يليپس از نصب به دال
---------  

الزم  يي) نصب شوند، معموال الغر محسوب شده و قاقد كاراي(با استفاده از بست قورباغه ا يهاول يدگيتن يشاگر بدون پ يلگردها: با سالم، مپاسخ
به  يالغر يتاطالع از محدود يشوند. برا يدهپس كش مجددا يدو جوش دادن آن با يلگردكنند). پس از قطع م يخواهند بود (شل بوده و عمل نم

  .ييدمراجعه نما 10مبحث  1-3-1-10بند
---------  

 ينر اد يگيرد،قرار م يرت يآن بر رو يستونها يندارد ، بنابرا ينيطبقه ،طبقه ششم در پالن عقب نش 6سازه  يك: درود بر شما ، در يمانپ -92/3/20
هم اعمال  يينطبقه پا يبه ستونها يدزلزله با يرويجمع شود ؟ ن يرت يروارده از ستون وبارگ يروين يدزلزله قائم با يرويمحاسبه ن يبرا -1حالت : 

نترل نرم افزار ك يابه كنترل دارد؟آ يازگاه باشد باز هم ن يهتك يكبرش نزد يروياگر كمتر از ن يرستون و ت يدر محل تالق يبرش موضع -2شود؟ 
   يكند؟م

---------  
(شامل بار ستون و وزن سقف  يركل بار وارد بر ت يدقائم زلزله با يرويمحاسبه ن ي، برا2800استاندارد  2-12-3-2: بله طبق بند 1: با سالم، اسخپ

انده و خو ارز(تحت مرده + زنده) از نرم اف يرت يبرش حداكثر در انتها يدتوان يوزن م ينمحاسبه ا يشود) در نظر گرفته شود. برا يوارد م يركه بر ت
: در محل 2ود.ش يمنتقل م يزن يينپا يسازه به ستونها يلبار بر اساس تحل ينكه ا يدكن يوارد م يرقائم را تنها به ت يروي. شما نييدضرب در دو نما

كه ستون بر  يي(در جا تير يينيبال پا يبرا ينمحاسبه شود) همچن يد(با ييداستفاده نما يراز سخت كننده در جان ت يدحتما با يراتصال ستون به ت
از  يدبا ينييبال پا يمهار برا ينتام يبه مهار ندارد). برا يازمدفون در سقف بوده و ن يرت ي(بال فوفان ييدنما ينتام يمهار جانب يدآن نشسته) با يرو

  .ييدسقف وصل نما يها يرچهو آنرا به ت ييدبند) استفاده نما ينه(س ييزانو
---------  

در  نكهياونم ا يو افق يمقا يهمراه با كالف بند ييبا مصالح بنا يداشتم در مورد ساختمانها يسوال يه ي: با سالم خدمت استاد گراممحمد -92/3/19
 يبارگذار هباصال مجاز  يانه و آ ياكنه)  يرعملگاه شاهت يه(كالف به عنوان تك يفتهب يمكالف قا يرو يتونهم يفوالد يرهايساختمونا شاهت ينگونها
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باشه با  يتونهم يواراز د يتيچه موقع يرهاشاهت يريمحل قرارگ ين) به عالوه بهتر ي(در صورت استفتده از بالشتك چ يرخ ياو  يمكالف ها هست ينا
  تشكر 

---------  
 يراهتكه ش يرند. در صورتتحمل بار سقف  را بر عهده دا يفهوظ ييبنا يوارهاياست كه د ينفرض بر ا يي،با مصالح بنا ي: با سالم، در سازه هاپاسخ
 نوكالف نبوده و ست يگرآن كالف د يرد،كالف قائم قرار گ يآن نشسته اند) بر رو يها بر رو يرچهكند و ت يكه بار سقف را تحمل م يري(شاهت

 يسقف را طور يها يرچهبهتر است جهت ت يشود. به طور كل يبر اساس ضوابط ستونها و بر اساس بار وارد بر آن طراح يدشود و با يمحسوب م
ناچار  هب يرشاهت يدو انتها يرند،قرار گ يرشاهت يبر رو يوارد يها به جا يرچه. اگر به ناچار تيرندحمال قرار گ يوارد يبر رو يكه همگ ييدانتخاب نما

بزرگتر  يمك يدشود) با ين اطالق مبه آن ستو يگركالف قائم (كه حاال د ينكه البته همانطور كه گفتم ابعاد ا يردكالف قائم قرار گ يك يرو يدبا
  بار متمركز وارد بر آن باشد. يگردد تا پاسخگو يطراح

---------  
ورق كه به  يراز ت يماگه بخواه lrfdبه روش  يسازه فوالد يبدونم تو طراح يخواستمم يد: با عرض سالم و خسته نباشيطاووس يدينا -92/3/19
  فشرده بودنشو برطرف كرد؟  يرمقطع غ يرادا etabsتو  يشهم يچطور يمفاده كنساخته شده،است است sd sectionروش  يلهوس

---------  
 section designerاز  يدنبا يدجد ينامه ها يينمشكل وجود دارد و در صورت استفاده از آ يننرم افزار ا ي: با سالم، متاسفانه در ورژن فعلپاسخ

  .ييدنما يفتعر يكرده و در قسمت عاد يمقاطع خود را معادل ساز يدتوان يم ي. البته به راحتييداستفاده نما
---------  

در  -2::ت؟يسچ يجنابعال يه) در نظر گرفت ؟توصيخ(گلميروكشها برشگ يرهاشاهت يالزم است برا ياا يتكامپوز يدر سقفها-1: سالم::يعل -92/3/19
  بارها؟::متشكرم::  يباز ترك يفقط بعض يال نمود بارها كنتر يبتمام ترك يبرا يدها را با يفتاپل يفلز يسازه ها

---------  
  شود: ياجرا م يرهاو شاهت يرهات يدر تمام يرجز در مورد ز يرها:برشگ1: با سالم، پاسخ

-4-3-10ستون). بند  يكنزد ي(در نواح يقاب خمش يرهايشاهت يوجود دارد مانند دو انتها يردر ت يكمفصل پالست يلكه احتمال تشك ينواح در
  .ينيدرا بب 3

آنها (با وجود  يمختلط در نظر گرفته شوند و در طراح يربه صورت ت يد) هستند نباي(قاب خمش يباربر جانب يستماز س يكه جزئ يرهاييشاهت البته
  شود. يصرف نظر م يرو برش گ يرت يرو يدارند) از وجود بتن كمك يربرش گ ينكها

  يبرا يدباشد كه با ي) ميكشش ي(تنش ها يپ يرتنش خاك ز: اگر منظورتان كنترل 2
 )D+L) 0,75) وD+0.75L+0.75Eيو جهت ها يدر حالت مختلف (مثبت و منف يدزلزله را با يروي)كنترل شود. كه البته ن x  وy زلزله  ينو همچن

  ).ييددرصد كنترل نما 30
---------  

 يگذاربار يبات(در تركيشوندنم يطراح يمحور يرويبه ن يرهاساختمان ت يكدكتر چرا در  ياحترام. آقا: با سالم و عرض ادب و يافرسارا پو -92/3/19
  ) يشودوارد م يرهامحور ت يزلزله در راستا يروي( نيكندنم يجادا يمحور يروين يرهازلزله در ت يروي) مگر نيستن يمحور يروياز ن يخبر

---------  
شوند  يم يندارند كه مانع از ا ييباال يو برش يمحور يسخت يجرا ي. سقف هايمسقف را دار يافراگمد يرهار تراز ت: با سالم، در اكثر سازه ها دپاسخ

 نيو ستون باشند) در ا يراز سازه تنها ت يكه سازه شما فاقد سقف باشد (مثال در قسمت يشود. در صورت يجادا ييباال يمحور يروين يرهاكه در ت
 يزن رهايها) در تمهاربندكه بسته به هندسه سازه (مثال محل  يدسازه خواه يلو پس از تحل يدباش ينم يافراگمد يفصورت در نرم افزار مجاز به تعر

  منظور شود. يدبا يشود كه البته در طراح يم يجادا يمحور يروين
---------  

ً دريد: با سالم و خسته نباشيفهم يمينس -92/3/19  كيتحقق  يطساختمانها و شرا يو ثقل يصلب در رفتار لرزه ا يافراگممورد نقش د :: لطفا
  . ينمايمتشكر م يدهيدبا حوصله پاسخ م يانبه سواالت دانشجو ينكه. از ايدبفرمائ ييصلب راهنما يافراگمد

---------  
 يططه با شرا. در رابيستن يسرفضا م ينمباحث، بحث در مورد آن در ا يگستردگ يلصلب به دل يمهن ياصلب و  يافراگم: با سالم، در مورد نقش دپاسخ

 يرچه(ت يج) با دهانه و سقف رايو ادار ي(مسكون يمعمول ي. در سازه هاييدمراجعه نما 2800استاندارد  6 يوستبه پ يدنبودن سقف با ياصلب بودن 
 يصلب محسوب م 2800ته باشد) معموال سقف بر اساس ضوابط استاندارد بتن داش يمترسانت 5كه حداقل  يو هر سقف يدال بتن يت،بلوك، كامپوز

  شوند.
---------  
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نت س يك ينا يباشد؟يام يبلوك اصول يرچهبالكن بصورت ت يبه نظر شما اجرا-هستم  3 يهبنده مهندس ناظر پا -دكتر سالم ي: اقايمهد -92/3/18
 -يباشدبالكن م يبلوك در اجرا يرچهدال و ت ينب يچه فرق يتر حال اجراست. در نهاد يمسكون يدرصد ساختمانها 90است كه هم اكنون در  يغلط
   يجنابعال يغدر ياز زحمات ب ونممن

---------  
(كه به صورت طره به ستون متصل هستند)، متصل  ياصل يرهايخود به ت يها در دو انتها يرچهبلوك، ت يرچه: با سالم، در صورت استفاده از تپاسخ

و  يقطرح كامال منط ينكنند. ا يبار را به ستون منتقل م يزطره ن يرهايطره منتقل كرده و ت يرهايها بار خود را به ت يرچهت ينشوند. بنابرا يم
  است. يحصح

---------   
 يبرا يا. آيدكن ياريرا  يرحق نيا يرا مدل كند؟ممكن است در مدلساز يشمع در پ safe8نرم افزار  يا: با سالم وادب، استاد آينادر ادراك -92/3/18

. يكنددل مم دتنها اثر شمع را وار ياو يكندشمع را محاسبه م يبرنامه آرماتورها يااست؟ آ يكيبه اطالعات ژئوتكن يازشمع ن يداشتن مقاومت اصطكاك
   يرازاز ش -باتشكر

---------  
وارده شده، به صورت  يكند. شما بر اساس مشخصات خاك محل و بارها ينم : با سالم، نرم افزار خود شمع (آرماتورهاو قطر الزم) را محاسبهپاسخ
اطالعات در  ين. اييدوارد نما SAFE) به صورت فنر در نرم افزار يآن را (بر اساس محاسبات دست يكرده و سپس سخت يشمع را طراح يدبا يدست
  .يردگ يدر نرم افزار مورد استفاده قرار م يپ راحيط
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  تلگرام:
  استاد ... يربخ يبح جنابعالسالم ص

  گرفت ؟ 0/7طبقات باالتر را كه ترك نخورده را برابر  يسخت يشهم ياطبقه اول ترك خورده باشد آ يواراگر د يبرش يواربحث د در
  
  خواهد بود. 0,7برابر  كه ترك نخورده اند يگرطبقات د يوارهايو د 0,35آن طبقه برابر  يترك خورده است، سخت يواركه د يسالم، بله تنها طبقات با
  
 

  طبقه) 3از  يشب يدر سازه ها (در سازها يدشد يچشيپ ينامنظم عواقب
  
  كنترل شود. يافته يشدرصد افزا 20با زلزله  يدسازه با ينخواهد بود و بنابرا 1,2برابر  ينينامع يبضر -1
  
  
  است ياجبار يناميكيد يزانجام انال -2
  
  
  شود. يم يههمپا يكيدرصد زلزله استات 100با  يناميكيكردن زلزله د يههنگام همپا -3
  
  
 EXP, EXN, EYP, EYN يبا زلزله ها يدبا يفتدر EY ياو  EX يزلزله ها يبه جا ينانجام شود. و بنابرا يكنار يدر لبه ها يدبا يفتكنترل در -4

  كنترل شود.
  
  
  ينامنظم#
پاسخ  ينو همچن 2800نامه  يينچهارم آ يرايشب و-1-7-1به بند  يتاده ؛ با عناز يندكتر حس يخدمت جناب آقا يدعرض سالم و خسته نباش با

 يكردن مدها srssشود از  ياعالم م Etabsاز  يناميكيهر طبقه در زلزله د يكه برا ييجابجا ينكهبر ا ياز كاربران مبن يكيبه سوال  يحضرتعال
 يل نامنظمكرد كه جهت كنتر يريگ يجهتوان نت يم يانخواهد بود آ يدو طبقه متوال يطبقه برابر تفاضل دلتا ينسب يو دلتا يدآ يبدست م لفمخت

سازه مورد نظر بصورت  يلتحل يكهدر صورت ي,... استفاده كرد حتEXP,EYP يكيحاصل از حالت استات يمكان ها ييراز تغ يدبا يدشد يا يادز يچشيپ
  انجام گرفته باشد؟ با تشكر يكيناميد

—-------  
 يم يطراح ناميكييد يلاگر سازه بر اساس تحل ي(حت ييداستفاده نما يكيبهتر است از زلزله استات يچشيپ يكنترل نامنظم يسالم، بله برا : باپاسخ
  شود).

  
  يزسالم  استاد عز با
شده  يشنهادپ  3n  يب)ضريقترمحاسبات دق يابمركب (در غ يرهايت يزدر نظر گرفتن اثر خزش در محاسبات خ يبرا 88نامه فوالد سال  يينآ در

  يست؟چ يفنشده است!!! تكل يدق يمطلب يچه 92نامه سال  ييندر آ يبود ول
  

  در سقف هاي كامپوزيت وارد ميكرديم  creep factor: با سالم،  بله قبال  چنين ضريبي داشتيم كه در ايتبس هم تحت عنوان پاسخ
  حذف شده و به عهده خود مهندسين گزاشته شده! االن
به كل مقطع ( فوالد و بتن باهم) اعمال ميكند كه براي در نظر گرفتن خزش ميباشد و به نظر مناسب  0,75بس در ويرايش جديد يك ضريب ايت در

  ميرسد
  
 
 يا، آ 2800و استاندار  يشده در مباحث مقررات مل يجادا ييراتبا توجه به تغ يخامزاده . عذر م ينعرض سالم و ارادت خدمت شما دكتر حس با

  نه ؟؟؟  ياشده  يجادا ييراتيبار تغ يبدر ضرا يااستفاده كرد؟؟ و آ ACI318-99بار  يباتابتبس از ترك 9,7,4در ورژن  يشودهمچنان م
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  يشدبر اساس تنش مجاز استفاده م يبترك يناز ا يپ يرقبال جهت كنترل فشار خاك ز ينكها يبعد سوال
D+L 
0,75)D+L+-E( 

  استفاده كرد ؟ يبترك يناز ا يشههمچنان م آيا
  تشكر با
  
  
  

  : با سالم،پاسخ
را قبول نمي   aci99به باال استفاده نماييد. برخي از نظام مهندسي ها هم اكنون   aci2002ميشود براي هماهنگي با ويرايش هاي جديد از  توصيه
  كنند.
تهيه كرده ام استفاده نماييد. بسته به  aci99اي اماده ايتبس كه براي داريد مي توانيد تركيب بارها را مطابق فايله aci99اگر اصرار بر استفاده از  ولي

 يرفبارها منظور شود. از ط يبدر ترك يدبا يزن ينينامع يبضر ينكنند. همچن يم ييربارها تغ يبكمتر از ان، ترك ياباشد  0,35برابر  A يبضر ينكها
  اماده منظور شده است. يلهايدر فا ييراتتغ ينا ي. تماميابندكاهش  يكبار زلزله به  يبضرا يدبا

ممنوع شود و سازه هاي  etabs 9تنظيم شده ) ديگر استفاده از  aci2014ميرود پس از انتشار مبحث نهم جديد ( كه گفته ميشود بر اساس  انتظار
  طراحي شوند ( البته يكي دو سالي احتماال طول بكشد) aci 2014و  etabs2015بتني بر اساس 

  
  صفحه اي) مراجعه نماييد.  290يز اگر طبق مباحث جديد بخواهيد عمل كنيد بايد به جزوه اخير بنده ( جزوه خاك ن براي
  اگر ميخواهيد تنش خاك را بر اساس تركيب هاي قديمي كنترل نماييد به جاي  ولي

0,75D + 0.75L + 0.75E 
  از  بايد

.75D + 0.75L + 0.75*0.7E 
  .ييداستفاده نما يدتنش مجاز مبحث ششم جد  يبارها يبشود از ترك يم يهنماييد. باز توص استفاده
  قابل دانلود است: يرز ينكاماده بنده همراه با جزوه مذكور از ل يتبسا يلهايفا مجموعه

  
http://www.hoseinzadeh.net/hoseinzadeh.htm 

  
  
  
  
مك از خود نرم افزار ك يبار وقت يباتترك يدتول يجهت برا ينسوله  اغلب بار باد حاكم است بد يدر طراح ينكهسالم خدمت استاد: با توجه به ا با
آورده  1,4 يبضر 6كه در مبحث  يدر صورت يشودم يجادا 1 يببار ، بار باد با ضر يباتدر ترك يشودم يدبار تول يباتو به صورت خودكار ترك يگيريمم

  يست؟علت چ -شده است 
  :پاسخ

بارها توسط نرم  يبكتر يدپس از تول ينمتفاوت است. بنابرا يكانامه امر يينباشد و تراز ان با بار باد ا ينامه كانادا م يينسالم، بله بار باد برگرفته از ا با
  ضرب شوند. 1,4شوند و به  يرايشانها و يتمام يدافزار با
  https://telegram.me/hoseinzadehaslدر كانال:        عضويت

  
  دكتر ياقا سالم

دو حالت  ين. نحوه كنترل ايستن يقائم با خاموت در دو حالت الزام يلگردهايمحصور كردن م يبرش يوارهايدر د 9مبحث  7-4-19-9بند  مطابق
  چگونه است؟ يتبزدر ا
  تشكر از زحمات شما با
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  سالم، بله طبقه مبحث نهم: با
  نخواهد بود. يوارقائم د يلگردهايبه محصور كردن م يازيدرصد باشد، ن يكز قائم استفاده شده كمتر ا يلگرداگر درصد م -1
 يفدر تعر يتبسدر ا يدتوان يمورد م ينكنترل ا يمحصور نكرد. برا يتواناستفاده نشود، م يفشار يلگردبه عنوان م يلگردهام يناگر از ا ينهمچن -2

. يابد يكاهش م يواربماند) مسلما مقاومت د يباق يالمان مرز يلگردهاي(تنها م يدرا حذف كن يوارد يلگردهايم section designerدر  يوارمقطع د
بود)  يو محور يخمش يكماكان قادر به تحمل بارها يعنيبوده ( يك( نسبت تنش) ان كمتر از  D/C ratio يوار،قائم د يلگردهاياگر پس از حذف م

  .يستن يازمورد ن يرماتور فشارتوان ادعا كرد كه ارماتور قائم به عنوان ا يم
  

  :ACI طبق
  قائم را محصور نكرد ( بدون سنجاق). يلگردهايتوان م يبرقرار باشند، م "همزمان"هر دو شرط فوق  اگر

نه؟  يا يريدبگ ok يدتوان يوارميدر مقطع د يوارقائم د يلگردهايبدون منظور كردن م ياكه ا يدكنترل كن يعني. يدعمل كن ACIكنم طبق  يم توصيه
  قائم توسط سنجاق محصور شوند. يلگردهايم يدتجاوز كند، با يكنسبت تنش از  يوارجان د يلگردهاياگر پس از حذف م

  
  
  
  
 

  سالم  استاد
 يبرا 4 يرايشو در و  0,02/0,7Rطبقه به باال برابر است با  5) يبا(تقر 0,7بزرگتر از T يساختمانها يمجاز برا يفتدر 3 يرايشو 2800نامه  يينآ در

 يرايشو ركه د يستدرحال ينا يافته يشدرصد افزا 22مجاز  يفتدر "يبادهد تقر يكه نشان م  0,02/1cdطبقه برابر است با  5از  يشب يساختمانها
اند   منتقل شده يادز يليبه خ يادز يزياز شهرها مثل كرمان از منطقه زلزله خ يبعض ينكهاز ا يم، بگذر يافته يشدرصد افزا 40زلزله  يبچهارم ضر
 "ارو نسبت هو ساز يشهم يفتو در ييهاجابجا يشمسئله هم باعث افزا ينشده كه ا يزلزله در ارتفاع به صورت سهم يروينحوه پخش ن ي، از طرف

  .  يكنهم ينترسنگ
  ؟ ممنون يستمسئله درسته و نظر شما چ ينبدونم ا يخواستمم لذا
  
  سالم  با

  خت گيرانه تر از قبل شده و تفسير شما صحيح است.دريفت در ايين نامه جديد س بله
برش پايه  0/9و يا  85براي كنترل دريفت از اناليز ديناميكي استفاده نماييد تا توزيع نيرو بهتر شود و همچنين اگر سازه منظم باشد با / ميتوانيد

  همپايه نماييد تا با نيروي كمتر و توزيع بهتر دريفت را كنترل نماييد.
  ).max/ave drift( اخرين ورژن ان) مي توان به راحتي دريفت اناليز ديناميكي را استخراج كرد (   etabs2015در  نهخوشبختا

اين كار كمي زحمت دارد ( چون اگر دلتاهاي ناشي از ديناميكي را در طبقات از هم كم كرده و دريفت را محاسبه كنيد پاسخ نادرست   etabs9 در
  خواهد بود)

 
كه  يوارهاد يها يدرصد المان مرز 25كنترل  يبرا يبرش يواربا د يبتن يدوگانه قاب خمش يها يستمدر س يابپرسم آ يخواستمدكتر م يآقا سالم

  دارن؟ ينقش ستون در قاب خمش يالمان مرز يستونها ياحذف كرد  يدشدن رو هم با يفبه صورت ستون تعر
 ييرستون موجب تغ يندهم، عنوان شده است كه حذف ا يكه در ادامه قرار م FEMA 751حذف شوند. منتها در متن  يدنامه با يينسالم، طبق ا با

. دبمانن يستونها باق ينباشد، بهتر است ا يكنزد يتبه واقع يجدرصد نتا 25 يلدر فا ينكها يبرا ينشود. بنابرا يم يجشدن نتا يواقع يررفتار سازه و غ
درصد نگه داشت. عنوان كرده كه  25توان انها را در مدل  يدرصد بوده و م 15كه انجا حل شده)  يستونها (در مثال ينكت او عنوان شده كه مشار

  رفتار كنند الزم است. يمنطق يبرش يوارمتصل به د يكنار يقابها ينكها يستونها برا يننگه داشتن ا
 ريدر ان اصول دوگانه بودن را ز يجزئ ييراست) و تغ يقضاوت مهندس يهعمدتا بر پا( يباشدم يبيقانون تقر يكدرصد  25قانون  ينكهتوجه به ا با

  درصد نگه داشت.  25را در قاب  يوارمتصل به د يتوان ستونها يبه نظر بنده م ينسوال نخواهد برد. و بنابرا
  .يمرابطه ندار ينهم در ا يحيصر ينامه ا يينوجود ندارد و بند ا ينهزم يندر ا يا يهمتفاوت بوده و متاسفانه وحدت رو ينهزم ينهمكاران در ا نظر

  
را با  يهاستفده كرده است و با توجه به منظم بودن سازه برش پا يناميكيدرصد از زلزله دم 25 يلاست كه در خود فا ينمثال ا يندر ا يگرد نكته

 استفاده واريمتصل به د ياز كمك ستونها ينكهگونه موارد با توجه به ا ينا كرده است. كه البته به نظر بنده در يههمپا يكيبرش استات 0,25*0,85
  كنترل شود. يكياستات 0,25استفاده نشود و با  ييها يفتخف ينشده است، بهتر است از چن
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باشد  يكنترل ستونها م يمنظم تنها برا يسازه ها يخمش يدرصد زلزله متعامد در قابها 30 يدارا يبارها يبترك ينكهدكتر: با توجه به ا ياقا سالم
  شدن سازه نخواهد شد؟ ياقتصاد يرو غ يرهامقاطع ت يشباعث افزا يرهااعمال آن بر ت ياآ
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  سالم با
  خير
تاثير گزار است و بر راستاي متعامد تقريبا بي تاثير است (  xبيشتر بر تيرهاي راستاي  xتنها از يك راستا تاثير مي پذيرند يعني مثال زلزله  تيرها

  مگر اينكه سازه نامنظمي بااليي داشته باشد)
  اثر ميكند. exتنها  xرا اعمال ميكنيد بر تيرهاي راستاي  Ex+0.3Eyوقتي شما  بنابراين

 
  .يدسالم و خسته نباش عرض
 No ينهگز Stiffness Reduction Metodدر قسمت   يدبا ياسازه آ يليوره تناوب تحلجهت استفاده از د يفوالد يدر سازه ها يفكنترل در براي

Modification  ياانتخاب شود Tau-b Variable انتخاب شود؟  
  تشكر با
  
  

  .يمها را كاهش ده يسخت يمسازه، اجازه ندار ييانتخاب شود. در محاسبه دوره تناوب و جابجا يدبا  No Modification ينه: با سالم، گزپاسخ
 
 
  
  
  
  

  دكتر ياقا سالم
اال و مانند ستونها در ب ياچگونه است؟ ا يواردر ارتفاع د يالمان مرز يعرض يبپرسم نحوه ارماتورگذار يخواستمشما م يقبل يتشكر از پاسخها ضمن

  ود؟ميشفشرده انجام  يخاموت گذار يفاع المان مرزدر تمام ارت يا يشودانجام م يشتربا فاصله ب ياني) بصورت فشرده و در قسمت مL0 يه(ناحيينپا
  
  تشكر با
  
  
  
  سالم، با
  :ييدتوجه نما يربند ز به

  
  

ا و ب يبه صورت سراسر يعرض يآرماتورها يددهد با يباشد كه نشان م يم يژهو يريبا شكل پذ يبرش يوارهايد يمرز يفوق مربوط به اجزا بند
  قرار داده شوند. يدبا يژهو يريبا شكل پذ يسازه ها ينقوان
  عنوان شده است: يرمتوسط بند ز يريباشكل پذ يوارهايد در
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  .ييدفرما ييراهنما  etabs 2015سوله در برنامه يدكتر با سالم خواهشمنئم در مورد نحوه اعمال بار باد رو يآقا
  
  
 ينكه قبال در ا excell يلخودتان بار باد را بر اساس قا يدو شما با يستبار باد ن يكقادر به اعمال اتومات يتبسسالم، متاسفانه در مورد سوله ها ا با

  ييدسقف ها اعمال نما ياكانال قرار دادم، محاسبه و به تك تك اعضا و 
 
  نه . با تشكر. ياشود  يم 2800نامه  يينآ 7-1ساختمان مشمول بند ث  ينا ياكه ا ينمخواستم بب يسالم جناب استاد م با
  

  
  سالم با

  طره باربر جانبي نيستند و كج بودن انها موجب نامنظمي نميشود و سازه فوق شامل نامنظمي سيستم هاي غير موازي نمي باشد تيرهاي
  
  
 
  سالم و تشكر از زحماتتون. با
 Ey+.3Exو   Ex+.3Eyاز  ي)لحاظ شده است و اثريتو...(با خروج از مركز Exn+.3Eyو  Exp+.3Eyتنها  etabs 9مربوط به  يلرزه ا يبارها يبترك در
  دارد؟ يگريد يلدل ياكننده نبوده  يينتع ياباشد.آ ينم
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  سالم با

   بله
Ex+.3Ey   وEy+.3Ex   

  حاكم نميشود هيچگاه
 
  سالم با

  بر كدام است؟ يتاولو يو مباحث مقررات مل2800نكات  يارجمند  در مورد اختالف در برخ استاد
 
  دفتر مقررات ملي بايد پرسيد از

  را معيار قرار ميدهم 2800بنده  ولي
  تاريخ انتشار ان بروز تر است چون

  
  
  
  
  
  
  

  با تشكر يد؟استفاده نكرد column propertiesو از  يداستفاده كرد slab properttiesستونها از  يفتعر يدر جزوه برا چرا
 

  صلب كردن محل ستون است نه ترسيم ستون واقعي هدف
   منظور شدهسختي ستون در ايتبس قبال اثرات

  پس از منظور كردن اثر ستون ها در ايتبس ميباشد safeنيروهاي ارسالي به  و
  الزم نيست ستون واقعي در سيف ترسيم شود بنابراين

 
.آقاي دكتر براي كنترل برش پانچ در فنداسيون راهي جز افزايش ابعاد فنداسيون نيز وجود دارد؟من فايلي در نظام مهندسي تهران دارم كه  سالم

 هم امي پذيرند.متاسفانه مالك تمايلي به افزايش ارتفاع فنداسيون ندارد وافزايش عرض نواره1ومياني راروي عدد 1/3برش پانچ در گوشه ها راروي
  كمك چنداني نمي كند.با تشكر

 
  سالم ميتوانيد از ارماتور برشي استفاده نماييد با

Safe14 محاسبه ميكند  
 
 
 

  اعمال بشه يدبا يينقائم زلزله هم رو به باال و هم رو به پا يرويكه ن ينهكه برام به وجود اومده ا يسوال يك ضمنا
  اعمال نشه !!؟ يدبا ياآ يدجد يرايشطبق و ينباشه ول يحالت ما بحران يدشا 1,11 يبضردرسته با  0,69شده  0,9 يببار مرده با ضر يبرا مثال

  
  هيچگاه حاكم نمي شود منظور نمي كنيم 1,11D+Eتوجه به اينكه  با

  ايين نامه بايد تركيبهاي زير منظور شود: طبق
  

1.41D+L+E+0.2S 
1.2D+L+E+0.2S 

0.99+L+E+0.2S 
  

1.11D+E 
0.9D+E 

0.69D+E 



 slhttps://telegram.me/hoseinzadeha         www.hoseinzadeh.net      بالمانع است "با ذكر منبع"انتشار مطالب اين جزوه        7/5139

579 

  
  تركيب هاي فوق تنها اولي و اخري تعيين كننده است مابين

 
 
  يخدمت حضرتعال يدعرض سالم و خسته نباش با
متر  10كوتاهتر از  ياطبقه و  3با تعداد كمتر از  يساختمان ها يبرا ينكهدر رابطه با ا 2800نامه  يينچهارم آ يرايشو 3-2-3-3توجه به بند الف  با
با  يها نكه منظور ساختما يدآ يم يشپ يبهشا ينا -طبقه  3كمتر از -منظور نمود با توجه به نحوه نگارش متن يكر را براب Pho يبتوان ضر يم

خواستم  يمنظور نمود م يكرا  Pho يبضر يماتوان مستق يباشد و اگر سازه مورد محاسبه سه طبقه باشد نم يمد نظر م يدو طبقه سازه ا يا يك
  باشد) با تشكر ياز ده متر م يشسازه مفروض سه طبقه بوده  و ارتفاع آن ب يمشوم.(فرض كن يارا جو يباره نظر حضرتعال يندر  ا

 
 
  سالم با
  به كار برده "يا"متن كلمه  در

  متر) را بدون محاسبه برابر يك بگيريد 9,6متر ميباشد (كل ارتفاع  3,2طبقه كه ارتفاع هر طبقه ان  3شما ميتوانيد درجه نامعيني يك سازه  يعني
  
 

 ينو حتما ا يشودنم يزدهد و آنال يدلتا را انجام نم يپ يلشوند تحل يمدل م ETABS 2015كه با  يبتن ياز پروژه ها يكه در برخ يمشكل  سالم
 از يرخب يهم مشكل حل نشدالبته فقط برا يدجد يلفا يجادبا ا يآماده شماهم استفاده كردم و حت يافعال شود من از فا يردر برنامه غ يدقسمت با
  مشكل وجود دارد ممنون ينپروژه ها ا

  
  
شود (هنگ  ينم يزهمگرا نشود، سازه انال يكه، به طورفعال باشد P-delta يزباشد، و آنال يداراز سازه ناپا يياگر قسمت ها ETABS 2015سالم، در  با
را  يداريناپا تشكلها عل ييرتغ يكرد  وبا بررس يلسازه را تحل P-deltaفعال كردن  يررا كنسل كرد. و پس از غ يزصورت آنال يندر ا يدكند) كه با يم
  و رفع كرد. يداپ

كه انجام داده بود،  يگام ينرا با اخر يزنرم افزار انال يشد،بود و پس از چند گام، اگر همگرا نم يتمحدود P-deltaمنظور كردن  يبرا ETABS9 در
  داد. يادامه م

 
 
 يذكر شده د  طراح2800نامه يينچهارم ا يرايشسازه كه در و ينينامع يباثر ضر ياسوال داشتم آ يكخدمت شما بزرگوار،  يدسالم وخسته نباش با

  ممنون ير؟خ ياحاظ شود ل يبايستيم يونفونداس
  
  
تراز  وهاييرن يني،درجه نامع يشاعمال شود. به هرحال با افزا يدبه نظر بنده بله با ياشاره نكرده است، ول يحنامه به صورت صر يينسالم، گرچه آ با

  شوند. يمنتقل م يبه پ يزن يروهاو همان ن يابند يم يشوارد بر سازه افزا يينها
  

  ممنون    ينلطفا جواب بد ينخدمت استادارجمنددو سه تا سوال داشتم خدمتتون اگه وقت كرد باسالم
؟در ضمن در  يشودضرب مCكال در Strيبضر يااينچگونه است  آ 2800استاندارد 3-6موضوع بند ياز توپوگراف يناش يينحوه اعمال بزرگ نما -1

  باشد    يم يچ كليفت يستفاصله ساختمان از لبه مشخص ن يرجدول مقاد
       يم؟باش يمubc97مجاز به استفاده از4 يرايشو2800و روش تنش مجاز و استاندارد 88مطابق مبحث ده سال  يسازه فلز يطراح يادرآ-2
  )؟يباشندمتعامد م يباربر جانب يها يستم(سيرخ ياو  يباشدپالن م  يجزو نامنظم هندس يلپالن ارائه شده ذ ياآ-3
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  سالم، با 
بند  ينل اشام ييبه صورت واضح مشخص شود كه چه سازه ها يبعد يرايشهايمنتظر بود تا در و يدو با يستبند كامل ن ينا يحاتمتاسفانه توض -1
اعمال  يزبه زلزله قائم ن يااعمال خواهد شد؟ آ C يببه ضر يبضر ينا ياصراحتا مشخص نشده كه آ ينشوند (مثال فاصله سازه از لبه) و همچن يم

  منظور خواهد شد؟ يز(همراه با اومگا) ن يلرزه ا يژهبار و يبدر ترك ياشد؟ آ هدخوا
باشد كه نحوه  user coefficientچهار و با استفاده از  يرايشبر اساس و يدزلزله با يرويدر صورت استفاده از روش تنش مجاز، محاسبه ن يرخ -2
  ه خود قرار داده ام. جزو ينرا در اخر يتبسدر ا يماتبارها و تنظ يبترك يجادا

(مورد ث) منظم  يمواز يرغ يها يستماز نظر س يز) و ن2800استاندارد  8(مورد الف از صفحه  يباشند، از نظر هندس يمفصل يرهااگر اتصاالت ت -3
  خواهد بود.

 
  ياستاد گرام سالم
  سوال از خدمتتون داشتم يه يربخ وقت

نه و اگر  ايهست  يازن يماصال بفهم ينكه(ا يشهم يينبرچه مبنا تع يبرش يوارد يالمان مرز يهبه وجود سنجاق در خارج از ناح يازبپرسم ن ميخواستم
 يتط تبعيداده كه شرا يحواضح توض 9مبحث  يبرش يوارد يمرز يهناح يقرار داده بشه) (برا يدبا يدر پالن و در ارتفاع طبق چه ضابطه ا يازهستن
 يليمترم 150از  يشترب يطول يلگردهايتوسط سنجاق مهار شوند و اگر فاصله م ياندرم يك يدبا يطول يلگردهايستونها وم يبحران يهحاز نا يكنهم

  كرد) يدچه با يدونمنم يالمان مرز يهخارج از ناح يتوسط سنجاق مهار شوند. اما برا يطول يلگردهايهمه م يدباشه كه كال با
  
  
  

  :پاسخ
  رجوع كرد: 7-4-19-9به بند  يدبا يرمطباق شكل ز يد) بايوار(جان د يالمان مرز يهخارج از ناح يسالم، برا با

  

 
  

  به سنجاق نخواهد بود: يازيبرقرار شود، ن "يراز دو شرط ز يكي"طبق بند فوق اگر تنها  بنابراين
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  درصد باشد 1كمتر از  يوارد يطول يلگرددرصد م  -1
  نباشد. يوارجان د يطول يلگردهايبه م يازين يوارد يدر محاسبه مقاومت فشار  -2
  
  

  دارد: يگرينظر د  ACI 2014 ولي

  
  برقرار شود: ""همزمان يرهردو شرط ز"""صرف نظر كرده كه  يوارتوان از قرار دادن سنجاق در جان د يم يطيتنها در شرا ACI طبق

  درصد باشد 1كمتر از  يوارد يطول يلگرددرصد م  -1
در  ديتوان يضابطه شما م ينكنترل ا ينباشد. برا يوارجان د يطول يلگردهايبه م يازين يوارد يشرط فوق، در محاسبه مقاومت فشارعالوه بر  -2

 نبدون منظور كرد ياشود كه آ يتا بررس يدنكن يمرا ترس يوارجان د يلگردهايم يوارشكل د يمدر ترس section designerخود در قسمت  يتبسمدل ا
  .يستصورت سنجاق الزم ن يننه. اگر پاسخ مثبت بود، در ا يابارها هست  يجوابگو يوارد ها،يلگردم ينا

 
  شود يرا  باعث م x,yدر هر دو جهت  ينامنظم يرت يككج بودن   يرمواريغ يها يستمس ينامنظم درخصوص

  
  

  يك تير ( باربر لرزه اي) در كل سازه در يكي از جهات كج باشد كل سازه نامنظم خواهد بود وقتي ندارد جهت
  
 
 يا,آيگيريمدر نظر م 1رو  ينينامع يبمتر كه ضر 10كوتاه تر از  ياكمتر از سه طبقه و  يساختمانها ي.برايعرض سالم و ادب خدمت استاد گرام با
  ونيشود؟ممنارتفاع شامل ارتفاع خرپشته م ينا
  حاكم است؟ يمدر ساختمان داشته باش يچشيپ يكه نامنظم يحالت يقانون برا ينا ينهمچن و
  
  سالم با

   خير
  بوده و طبقه محسوب نميشود و بنابراين در ده متر منظور نمي شود. 0,25معموال جرمش كمتر از  خرپشته

  اگر سازه پيچش شديد داشته باشدبرابر يك است حتي  rhoكال  10سازه هاي با ارتفاع لرزه اي كمتر از  در
 
از قسمت  1,2 يا 1 ينينامع يبشود اعمال ضر يانجام م ي) طراحACI318-08و با  9,7,4 يتبس(در ا يسازه بتن يككه در  يسالم و احترام. زمان با

Define> Special Siesmic Load Effects اعمال شود؟ يبضر ينا يگرد يبه گونه ا يدبا ياندارد. ا يريتاث يچه  
  
  سالم با

  ايجاد ميشوند 1,2از واردكردن اين ضريب اگر تركيب بار ايجاد نماييد ضرايب زلزله با ضريب  پس
 همان تركيب بار است و تنظيمات اين قسمت به تنهايي بي تاثير است مهم
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  ممنونم ?است يهامحاسبه درز انقطاع در سازه مالك تراز پ يبرا ياعرض سالم و ادب خدمت جناب دكتر. آ با
  خواهد بود. يهسالم، بله تراز پا با
  
  
  
  
  يسالم خدمت استاد گرام با

 يدلسازدر م يامتصل هستند ا يرمشخص شده كه از دو سر به ت يرهاي.تيدمبا چند استاد مشورت شده اما نظرات متفاوت شن يارسال يربه تصو راجع
  انتها ازاد كرد؟ يكرو در  يچشدوسر مفصل و پ يدبا
  يباشد؟مفصل م يلبه چه دل يشود؟واجرا م يلدر اجرا و عمل هم مفصل دتا ايا
  تشكر با

  
  
  
  سالم، با

  است: يرشده است شامل دو اتصال ز يجرا يبه عنوان اتصال مفصل يرانياكثر طراحان ا ينكه ب انچه
  يفرع يرت يفوقان يخم در آرماتورها يروش اول عدم اجرا -1
  )ي(شكالت يبه صورت ضربدر يفرع يرت اييلگردهم يروش دوم اجرا -2
  

  داشته باشد. يوعش يشتررسد ب ياول به نظر م روش
  شود: يم يجادا يدچار لغزش شده و اتصال مفصل يفرع يرت يلگردم يرمبنا استوار است كه مطابق شكل ز يناول بر ا روش
اشد. ب يحتواند صح يبلوك) م يرچه(در حد ت """"ييننمره پا يلگردهايم""""با  يژهو به و """كوچك يزسا"""با  يرهايت يفوق تنها برا فرضيه
  كنند. يرا تحمل نم ياطراف آسانسور  كه بار خاص يرهايمانند ت

  اتفاق خواهد افتاد: يرشكل ز يلگردلغزش م ينخواهد بود و به جا ينوجه چن يچبه ه يدكه شما ارسال كرد يشكل در
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 بيشكل فوق) اشتباه بوده و موجب تخر يلكنند (با دتا يتحمل م يكه بار قابل توجه يفرع يرهايفرض كردن ت يمفصل ينجانب: از نظر انتيجه
  اتصال خواهد شد. يموضع
  دوسرمفصل كردن تيرهاي فرعي توسط برخي طراحان: در صوتي كه تير فرعي به صورت گيردار مدل شود، به علت ايجاد پيچش زياد علت
  تير فرعي ميزان آرماتور پيچشي الزم در تير اصلي باال رفته و پاسخ هاي غير منطقي از نرم افزار مشاهده مي شود. در

  تير اصلي به علت ايجاد تركهاي پيچشي دوران كرده و بنابراين لنگر وارد شده بر آن كاهش مي يابد: درعمل
  

  
اعمال  نامه ) و يين(طبق آ يچشيپ يترك خوردگ يبمنظور كرده و در عوض با محاسبه ضر يرداربهتر است مطابق شكل فوق آنها را گ يرهات ينا در

  كند. يدوران م يفرع يرترك خورده و همراه با ت يچشيپ يدر اثر ترك خوردگ ياصل يربه برنامه فهماند كه ت ير،ان به شاهت
  

  خواهم كرد. يحل تشردر كانا يندهنامه) در آ يين(طبق آ يچشيپ يترك خوردگ يبمحاسبه ضر نحوه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و عرض ادب و احترام  سالم
  يدو سالمت باش يربخ وقت
  بودن اعمال بار به چه صورت بود؟ يراييپذ يااز اتاق خواب  يكه قسمت ييبه طره ها راجع
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  شود. يم يينآن تع يزنده طره بر اساس كاربر بار

به علت طره بودن  ينخواهد بود. و همچن 100kg/m^2 يبند يغهو بار ت 200kg/m^2مثال در شكل فوق بار زنده قسمت طره شامل بار زنده   براي
  اعماال شود. يزبار مربوط به زلزله قائم ن يدبا
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 يحاصل از بارها يچرا نسبت تنش ها -1چند سوال مطرح است:  Rho يبمحاسبه ضر يشده برا ياندر روش ب يد،سالم  و عرض خسته نباش با
المان،  رفتار سازه بر اثرات حذف ييراست كه به علت تغ يدر حال ينفرض شده است؟ ا يكسانشده  يفو سازه تضع يهسازه اول يعنيدر دو سازه  يثقل

نسبت در هر  ينوت وجود دارد. به نظر من ادرصد تفا 40محدود من در حدود  يها يكند. با بررس يم ييرهم تغ يبار ثقل يعكرده و توز تغييررفتار 
استفاده شده است به نظر بنده چند نكته وجود داره، اول  c يبضر يبرا 0,67 يبكه از ضر يدر روش -2سازه جداگانه محاسبه شود درست تر است. 

 يكرا با  c يبما ضر يوقت يعني يستجاصل ن يجدر نتا يخط يرتاث يبه معنا  c يبعدد در ضر يكضرب كردن  ياست ول يخط يلكه اگرچه تحلينا
 يكند. در چند مدل بررس يم يداشده در اعضا هم به همان نسبت كاهش پ يجادا يكه نسبت تنش ها يستمعنا ن ينبه ا يمده ينسبت كاهش م

 نانيفرض در جهت اطم يناست كه ا يدر حال ينو حذف آن مطرح نشده است ا يروش بحث اثر بار ثقل يندر ا يااست. ثان يادار زيكردم اختالف بس
شما متشكرم من منتظر پاسخ  يها يدرصد كمتر است. از تالش و نوآور 39است، در مثال جزوه كنترل كردم در حدود  يادز يزو اختالف آن ن يستن

  شما هستم.
  
  
  دادم) ييرتغ 0,67 يددادم (به روش جد ييربودن تغ يبا سالم، روش اول را به علت طوالن-1
  باشد. يم يثقل يدرحضور بارها يدارد. و منظور ان مقاومت جانب "يجانب"نامه اشاره به مقاومت  يينمتن آ -2

است، پس از  يكه تحت بار ثقل يكه سازه ا يدآ يبر م يچنيننامه ا ييناز متن ا ي) وليستن يخط يحق باشماست رابطه (به علت حضور بار ثقل بله
بهتر است افت مقاومت  يدكن يابي) را ارز0,67 يبروش (ضر ينا يخواهيدرا تحمل كند. اگر م يافتهله كاهش زلز يرهايعضو قادر باشد ن يكحذف 
 يمحافظه كارانه م 0,67كه روش  يدد يد. خواهييدنما يسهآنرا با روش بنده مقا يجو سپس نتا ييدنما يبررس push overرا با روش  يسازه ا دقيق

نشان دهد.  0,33ممكن است افت مقاومت كمتر از  يدانجام ده pushh overپاسخگو نبود اگر شما  0,67با روش  يحت ياگر سازه ا يعنيباشد. 
  باشد) يقابل استفاده است (محافظه كارانه م يخوب يناناطم يهروش با حاش ينا ابراينبن
  
  
  
  

از  نيينامع يبمحاسبه ضر يمتوسط برا يبرش يوارساده با د سوال دارم . در قاب يه ينينامع يب. در مورد ضر يرجناب مهندس . وقتتون بخ سالم
 يواريد يكانامه آمر يينبا توجه به آ يدبشود و شما فرمود يكبشه كه رو برابر  2 ينامه گفته هر طرف مركز جرم طول به ارتفاع باال يينطرف آ يك

محاسبه  نمونه از يك. اگه يريم! كدام را مالك بگ يكارتفاع بشود هر طرف مركز جرم طول به  يعني يشودم يكباشد رو  يشتركه طولش از ارتفاع ب
  يشمممنون م يدبگذار يبرش يوارقاب ساده با د يرو برا

  
  
  سالم، نكته مهم: با

  با روش ب كنترل شود يدالف را ارضا نكند، با يطشرا يسازه ا اگر
  الف را ندارند. يطكه شرا ييسازه ها يعنيباشد.  يم "سازه ها يرسا" يژهب و روش

  
  كند. يالف را ارضا نم يطشرا يدكه شما اشاره كرد يا سازه

سازه  كه يبه حذف ندارند. و در صورت يازياز ارتفاع آنها باشد، ن يشب يوارهااگر طول د يزتوان طبق روش ب كنترل كرد. در روش ب ن يم بنابراين
  اهد بود.خو يكآن  يعنينام يبنداشته باشد، ضر يدشد يچشيپ ينامنظم

  
   



 slhttps://telegram.me/hoseinzadeha         www.hoseinzadeh.net      بالمانع است "با ذكر منبع"انتشار مطالب اين جزوه        7/5139

586 

  سالم
  يكنم؟هست. درست عرض م 1 ينينا مع يبسازه ضر يندكتر با توجه به مطالب مطرح شده در كانال در ا آقاي

  
  
  
  
  "اگر پيچش نداشته باشد"سال م با

  درصدي نخواهد داشت و رو يك خواهد بود33احتمال زياد پس از حذف تير دچار پيچش شديد نخواهد شد و افت مقاومت  بله
  ديوارها طولشان زياد است ونيازي به حذف ديوار نيست)( 
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 يارلب بشن.آاو يدبا يينسفره باال و پا يگهنظام م يداك جد ينوار يپ يعرض يلگردهايداشتم در مورد م ي.سواليدزاده خسته نباش يندكتر حس سالم
  يه؟كنه كاف يدادرجه ادامه پ 90ب اندازه همون خم  ياالزمه؟ ينكارا

  
  
  
  نامه صراحت ندارد. يينآ ينوار يها يپ يعرض يلگردهاي، متاسفانه در رابطه با مسالم با

  يينشكل در باال و پا Uآرماتور  -2) يرهاتنگ بسته (مانند خاموت درت -1شود:  يبه دو صورت در كشور اجرا م ينوار يها يپ يعرض ميلگردهاي
  باشد. يمنظور شما حالت دوم م احتماال

 يدر انتها به صورت كامل خم شوند و با آمارتورها يدشكل با U يداشته باشد، آرماتورها يچشيپ يا يبرش يلگردبه م يازاسبات نطبق مح ينوار يپ اگر
نامه  يينصورت در آ ينا يرنقش كنند). در غ يفايبه عنوان خاموت ا يعرض ي(تا آرماتورها يستكار الزام ينداشته باشند و ا يهمپوشان يگرجهت د

 ينوار يرا درپ يبه آرماتور برش يازعدم ن يا يازن sade14در نرم افزار  يدتوان يكند. م يم يتآنها كفا يو خم استاندارد در انتها يستكار ن ينبر ا يالزام
. در ديدهالزم را نشان م تكند و مقدار خامو يبرش را خودش كنترل م  safe14در  يول يدانجام ده يمحاسبات دست يدبا safe 8. درييدكنترل نما

safe14 به  يازكه ن يدمحاسبه كرده و نشان ده يانرا دست يتو  ظرف يدبخواه يطراح ينوارها يچشانجام دهد (مقدار پ يدست يدبا يچشكنترل پ
  نه) يادارد  يچشيپ يارماتور عرض

  
  
  

 

 يزاتجهوزن دستگاه و ت يكنند،كه بار دستگاها رو تحمل م ياسكلت كارخانجاته صنعت يطراح ي. برايزخدمت استاد عز يدنباش ەسالم و خست باعرض
و اگر  هستن يرفت و برگشت ياو  يحركت دوران يدستگاها بعضا دارا ينچون ا ؟ەزند يا يريمبصورت بار مرده در نظر بگ يدهستن، با يميرا كه دا

 يبارها يرا ذكر نكرده و تنها برا يبيضر يچباشد. و ه يوت ممسك يميدا يزاتتجه ينچن ەبار مرد يبرا6شوند مبحث ەبصورت بار مرده در نظر گرفت
  ەرو لحاظ كرد يبيضرا ەزند
  
  
  
  يبار زنده دائم -كرد: بار زنده گذرا  يمتوان به دو بخش تقس يزنده را م يسالم، بارها با
  
  .يريددرنظر بگ "يدائم"آنها را بار زنده  يدمورد با ينا در

  باشد.  يم يشود و نوع آن بار زنده دائم يبار زنده محسوب م يككه گرچه  يبند يغهت مانند
  درصد) 20شوند (نه  يدرصد منظور م 100به صورت  Mass sourceدر قسمت  يزنده دائم يها بار
  شود. يآنها خزش محاسبه م يمرده برا يدر محاسبات مربوط به خزش همراه با بار ها يزمثال در محاسبه خ يا و
  شوند. يزنده ظاهر م يبارها يببارها با ضرا يبدر ترك يطرف از
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هست بار جرم  يازن ياآ يماون بار مرده و زنده رو به چهار ستون اطراف اون در بام اعمال كن يو به جا يم) اگر خرپشته رو مدل نكن1دكتر..  ياقا سالم
وارد كرده  mass sourceكه در  ييبارها يبخود نرم افزار بر اساس ضر ينكها يا يمبه اون ستونها وارد كن massخرپشته رو هم به صورت بار  يلرزه ا

 رهاييت يچشيپ يترك خوردگ يبضر ينكها يامدل كرد  يبهتر است انها را مفصل يفرع يرهايمدل كردن ت ي) برا2 يكند؟بار جرم رو محاسبه م يما
  با تشكر فراوان  يريم؟در نظر بگ 0,15حامل آنها رو 

  
  
  سالم با
نخواهد بود. البته اين كار ( عدم مدلسازي خرپشته) كار صحيحي نيست چون ستونهاي ان با طبقه بام اندركنش  massخير ديگر نيازي به اعمال بار  1

  دارند و لنگر مبادله ميكنند كه شما اين لنگر ها را منظور نميكنيد
مگر در تيرهاي بسيار كوچك و ميلگرد قطر پايين كه عمال اتصال تير فرعي  در سازه بتني (بتن درجا ريخته شده) اتصال مفصلي بي معني است -2

براي پيچش يك ضريب تقريبي است  0,15با تخريب جزئي تير اصلي تبديل به اتصال نيمه صلب ميشود. به مطلب قبلي كانال مراجعه كنيد. ضريب 
مقاوم ترك خوردگي پيچشي تير اصلي و لنگر پيچشي وارد بر ان تعيين است مقدار ان محاسبه شود. نحوه محاسبه انهم بر اساس لنگر  بهتركه 

بايد  دميشود. اگر روش محاسبه را نميدانيد ميتوانيد به صورت تقريبي از ان استفاده كنيد ( براي تيرهايي كه احساس ميكنيد اهميت بااليي دارن
  كنيد) اسبهمح
  
  
  
  

هستم.سازه در مشهد هست و بنده زلزله  يژهو يبرش يوار+ ديژهو يباربر قاب خمش يستمبا س يطبقه بتن آرمه تجار 7سازه  يه يدرحال طراح بنده
هارو كه كاهش  يواربرشيد يسخت 2013 يتبزهست كه در ا ين) رو اعمال كردم. اما مشكل بنده ا0,69Dو  1,41Dو قائم رو ( بصورت  30+100 يها
كه  يكشهطول م يسازه به قدر يلكنم، تحل يطراح يدرصد بار جانب 25 يرو برا يتا قاب خمش يكنمم يمتصل بهشون رو مفصل يدم و ستون هايم
 0,35هارو به  يبرش يوارد يسخت ينكهمشكل كجاس. به محض ا يدونمدرصد جلو رفته. نم 5مثال  يلاما تحل يگذرهساعت ها م ينينداره!  يانيپا

 ياستفاده كنم چون بارها 9,7,4 يتبزاز ا يتونم. در ضمن نم يدكن ييملطفا راهنما .يشهبه سرعت انجام م يلو تحل يشهم درست ميگردونبرم
EXALL,EYALL انجام داد.  9 يتبزكارو در ا ينا يشهبارها بر اساس اونها ساخته شده كه نم يبترك يكردم و تمام يفتعر  

  متشكرم خيلي
  
  
  
  سالم  با

  همگرا نميشود و هنگ ميكند  p-deltaسازه ناپايدار ميشود. در ايتبس جديد وقتي ناپايداري داريد  احتماال
  بگيريد و علت ناپايداري را بررسي كنيد runرا خاموش كنيد ميتوانيد  p-delta اگر

  بر اين كنترل كنيد كه ايا سقف را ديافراگم كرده ايد يا نه؟ عالوه
  

  رار دادم پيش مطلبي در كانال ق چندي
ميتوانيد ستونهاي متصل به ديوار برشي را دوسرمفصل  femaدرصد براي حفظ ساختار قابي شكل سازه طبق توصيه مثال  25بر اينكه در فايل  مبني

  نكنيد و فرض كنيد اين ستونها همراه با قاب كار ميكنند تا رفتار قاب خمشي از فرم خود خارج نشود
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  . چند سوال داشتم خدمتتون.يدشجناب دكتر. خسته نبا سالم
 يپاسخگوست اما همانطور يفترا انجام دادم كه در يچشو پ يفتدر يكنترل ها يزرا مدل كردم كه در پالن نامنظم است و بعد از آنال يسازه ا من

  يفتد؟حالت اتفاق م ينا يكنم وقت يكارچ يداست كه با ينهم دارد االن سوال من ا يچشيپ يكه انتظار داشتم نامنظم
  استفاده كردم). ACI2008است و از  ي(سازه بتنيشود؟برابر م 1,2وارد كردم  يمبارها يبكه در ترك ييزلزله ها يب.فقط ضر1
و نبودن چك بشوند؟ و اگر جوابگ يفتو در يچشيپ يدوباره نامنظم يدرا چك كنم؟ با يزهاييچه چ يدبا يم،بارها يبدر ترك يبضر ينا يير. بعد از تغ2
  كنم؟ يكارچ يدبا
  شود؟ 1,44به  يلتبد يدبا يفتداتفاق م يچشيپ ينامنظم يوقت ينينامع يبباشد به خاطر ضر 1,2زلزله  يب.اگر ضر3
  بار زنده برف و حداقل بار زنده سقف را گرفت؟ يممفقط ماكز يتوانم يادر سقف اعمال كرد؟  يدنامه مذكور بار برف را هم با يينآ يبارها يب.در ترك4

  ممنون. خيلي
  
  
  قابل قبول  است: ييدرا پرداخت نما يچشيپ ينامنظم يها يمهجر ياگر تمام يستن يسالم، مشكل با

  متر) 10 يباال يبار(در سازه ها يبزلزله در ترك يبرابر 1,2 ياش* افز
  طبقه) 3 يباال ي(در سازه ها يناميكيد يز*انجام انال

  سازه  يدر لبه ها يفت* كنترل در
  
  بله -1
  نامنظم است. يدكه خودتان گفت يدرا قبال انجام داده ا يچشيپ يكنترل نامنظم يرخ-2
  برابر خواهد شد. 1,2تنها  يرخ-3
ر مقدار  ان صفر منظو يدبارها تنها بار برف حضور دارد كه اگر وارد نكن يبترك ي. در برخيدهردو را اعمال كن يدبا يدجد ينامه ها يينبر اساس آ -4
  يشودم
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  دكتر حسين زاده جناب سالم
  داشتم از خدمتتون سوالي

طراحي كنيم 1387سازه فوالدي به روش تنش مجاز براساس مبحث دهم سال  2800و ويرايش چهارم  92سال6بخواهيم با آيين نامه مبحث اگر
  تقسيم كنيم؟1,4ضريب رفتار زلزله رو بايد بر

  ممنونم
  
  
  سالم با

  با همان زلزله بايد طرح دهيد ( زلزله جديد) خير
  بايد از تركيب بار جديد استفاده كنيد كه در جزوه قرار دادم ( ويژه تنش مجاز) ولي

  
  
  
  
  
  
 

بار  يرادمق يشينهب يبايست.به هنگام اختصاص بار زنده به بام ساختمان ميداشتم در مورد وزن موثر لرزه ا يزاده.سوال ينخدمت استاد حس باسالم
رابطه موجب  ينهمزمان هم بار برف و هم بار زنده را به سقف بام اعمال نمود.در ا يستيبا يانمود  يبرف و بار زنده را بعنوان بار زنده در مدل معرف

  .ييدارائه فرما يحاتيامتنان است توض
  
  
  
  سالم، با

(نوع آن هم مهم  يمكرد يوارد م 200، در نرم افزار ما 150د و بار زنده بو 200. مثال اگر بار برف يشدبود حاكم م يشترهر كدام كه ب ينبر ا سابق
  )يمكرد يوارد م LIVE 200نبود مثال 

  
  شود. يبارها ظاهر م يبدر ترك ييبار زنده بام از بار زنده طبقات جدا شده است و به تنها يدجد يبارها يبترك در
ر آن شود و عمال د يمقدار آن برابر صفر منظور م يداست. اگر شما در بام بار برف وارد نكن يبو بار زنده بام غا يمبارها بار برف دار يبترك يبرخ در
  داشت.  يدنخواه يبار زنده ا يچبار خاص شما از بام سازه ه يبترك

  (همزمان با هم) يدوارد كن يزن 150به مقدار و سپس عالوه بر آن بار زنده بام  يدرا وارد كن 200در پشت بام مثال هم بار برف   يدبا بنابراين
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  دكتر يخدمت شما جناب آقا يدعرض سالم و خسته نباش با
تفاده از آرماتور حداقل اس يرت يدر قسمت فوقان يتوانشود م يفتعر ياگر به صورت مفصل يفرع يرت يندر ا يدكه ارسال فرمود يارتباط با پاسخ در

 نيزا قالب ر يتوانم يباشدكوچك كم م يزبا سا يلگردم يدر حالت قالب كه برا يكرده و با توجه به طول مهار يداصورت قطر كاهش پ ينكرد، در ا
نشده و لغزش اتفاق افتاده و در عمل به اتصال  ينتام يلگردم يرداريگ يشودنم ينتام يكه قالب نداشته باشد و طول مهار ياجرا نكرده و در حالت

  خواهد شد. يكنزد يمفصل
  
  
وجب م "يبتخر" ينشود = ا يم يبتخر يثقل يتحت بارها يفرع ير= ت يفرع يرت يكردن تعمد يف= ضع يفرع يردر ت يلگردبودن مقدار م كم

  شود يم يرشدن ت يمفصل
  
  

در  اتصالكردن  يمفصل يكه برا ييها يدهعمل كند. اكثر ا يدر سازه، مفصل يو خراب يبتخر يجادكه بدون ا يدده ياست: چنان طرح ينا مسئله
  نكته مشترك دارند: يكارائه شده اند.  يسازه بتن يكشور برا

  
  مفصل شود!!!!!! يببعد از تخر >خراب شود ===== ييقسمت ها      

  
  زند؟  ينم يببه سازه آس يخراب ينا آيا
  داده شده است. ياجازه ا يننامه چن يينآ يكجا در
  

 ينندسمورد قبول مه يموضع يبتخر ينها ا يروبودن ن يينبلوك به علت پا يرچهمانند ت ييكه قبال هم در باال اشاره كردم، در موارد استثنا همانطور
 به نيشود. و بنابرا يشود و از تمركز آن كاسته م يپخش م ياصل يردر محل اتصال به صورت گسترده در طول ت يبقرار گرفته است و عمال تخر

  هستند.  يبلوك مفصل يرچهدر حد ت يرهاييت يدفرض كن يدتوان يموارد خاص شما م ينها در ا يبتخر ينبودن ا يزناچعلت 
ده ش يقيفكر انداخته كه به هر طر ينرا به ا ينشوند!) مهندس يكنند و (در نرم افزار سرخ م يرا تحمل م يفرع يركه ت يرهاييدر ت يادز پيچش

 طرحكم  يلگردبدون قالب و با م يادبا ابعاد بزرگ و بار ز يفرع يرهايشده است كه ت يدهد يدر موارد يحت يبترت ينا طرح دهند. به  ياتصال مفصل
 ييالب انتهابا ق يمنطرح ا يكتوانند  ينامه) م يينكنند (طبق آ يمرا تنظ ياصل يرت يچشيپ يكه اگر مقدار سخت يكار خطرناك !.  در حال يكدهند. 

  هم برطرف شود. يرت يطرح دهند و سرخ
  .يدهآن قرار د يبر رو ييرا به صورت اتكا يساخته بتن يشپ يرو ت يدبراكت قرار ده يدتوان ياست. شما م يسردر بتن م ياتصال مفصل التبه
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  يباشد؟؟م طبقات در نرم افزار چگونه يجانب يدر سخت يزاده ضمن عرض ادب و احترام ،روش كنترل نامنظم ينخدمت جناب دكتر حس باسالم
  
  
  

استفاده  يدتوان يارائه كرده است كه م يبيروش تقر يك 4 يرايشو 2800بحث دارد. منتها متن استاندارد  يجا يطبقات كم يجانب يسخت محاسبه
  .يدكن

نقاط را تا طبقه سوم انتخاب كرده و  يتمام يدتوان يم يد،طبقه بدست آور 10سازه  يكرا در  4طبقه  يسخت يدخواه يمتن فوق، اگر مثال م طبق
بار  ينرا تحت ا 4طبقه  ييو جابجا ييدوارد نما 4طبقه  يبار واحد به مركز سخت يك. و سپس يدكن يفثابت تعر يگاه مفصل يههمه گرهها تك يبرا

  و سپس از رابطه  يدواحد از نرم افزار بخوان
F=K*delta 

  .يدرا بدست آور 4طبقه  يسخت مقدار
را  ييرا وارد و جابجا يرواست كه ن ينكه در نرم افزار راحت تر ا يدوارد شده را بخوان يرويوارد و سپس ن يينامه اشاره كرده كه جابجا يينآ * البته
  يمبخوان

  

  
@hoseinzadehasl 
  
  
  
  

  داشتم. يسوال يدفرموده ا ينتدو Rho يبكه بابت نحوه ضر يسپاسگزارم.در جزوه ا يدو پاسخ داد يدلطف نمود ينكهجناب دكتر.از ا سالم
 يبرمحاسبه ض ياز ارتفاع طبقه باشد برا يشترب يبا طول يبرش يواران در هردو طرف د يمهاربند يستمدو طرف مفصل باشد و س يسازه فلز اگر

Rho باتشكرييدفرما ييكه بعلت طول كوتاه حذف شود لطفا راهنما يمندار يبرش يوارد يگرد.  
  
  
  خواهد بود. يك rhoنداشته باشند، مقدار  يدشد يچشسازه ها اگر پ ينگونها در
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 يبرد؟  دنبال مرجع م يسهم م يكطرفهمثل دال  ياباشد؟ آ يم ييناز باال و نصف از پا يوارطبقه عالوه بر كف، نصف د يك ي: چرا وزن لرزه اسوال

  سوال. ينا يگردم برا
  

  
در ارتفاع  بار گسترده به قاب يكآنها به صورت  ينرسيا يرويكنند. و ن يم يهبه قاب نگهدارنده آنها تك يبه صورت جانب يانقابهام يدزلزله شد هنگام

  شود. يطبقه وارد م
به صورت  له)زلز يرويآنها (ن يجانب ينرسيبار ا يندبرآ يشود. ول يآن قرار گرفته اند وارد م يكه رو يريآنها به صورت كامل به ت يبار ثقل يقتحق در

نصف  كي و ييناز پا يوارنصف د يكجهت هر طبقه عمال  ينكند. به هم يم ييرتغ يوارد يرويو محل اثر ن يشودستون طبقه وارد م يانهبه م يجانب
  برد. ياز باال بار م يوارد
  
  
  

   يزمسالم خدمت استاد عز
 يعملكرد ثقل يقابها دارا يبرخ يقاب خمش يستمكه در س يدهتبصره اشاره گرد ينا 8مبحث ده و در سطر  2-5-1-2-10دكتر در تبصره بند  آقاي

  هستند.
قاب  ميستدارند؟ چون اصوال در س يعملكرد ثقل يخمش يو كدام قابها در قابها يستچ يكه منظور از عملمرد ثقل ينها يسوال بنده از جنابعال حال
  . يگردندتمام قابها در مقابل با زلزله طرح م يخمش

  يتشكر از زحمات جنابعال اب
  
  
  جزوه فوالد نظام مهندسي بنده ( لينك ان پيوست شده) 119صفحه  در
  يك ستون باربر ثقلي ميباشد. ABشكل ستون  در

طبقه يك ستون خاصي به صورت مفصلي اجرا ميشود. مثال ممكن يك سردر يك طبقه به سازه  8مواقع پيش مي ايد كه در يك سازه مثال  برخي
  طبقه تامين ميشود 8طبقه كه قاب خمشي است تكيه كند ولي اتصاالت ان مفصلي باشد. پايدار سود يك طبقه توسط سازه  8اصلي 

  
http://www.hoseinzadeh.net/Nezam-Steel93.pdf 
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  يتعال بسمه
  

  زاده  يندكتر حس يجناب آقا يگرام استاد
  .ييدرا بفرما يرخواهشمندم در صورت امكان پاسخ سواالت ز يز،عرض سالم وتشكر فراوان از شما استاد عز ضمن

  كاهش؟ يرقابلغ يا يباشدبل كاهش مگرم برمترمربع) از نوع بار زنده قا يلوك500بار زنده راه پله(-1
  كاهش؟ يرقابلغ يا يباشداز نوع بار زنده قابل كاهش م يبند يغهبار زنده ت -2
  باشد؟2/1آن يبضر يدبا ياكرد 6/0آنرا  يبضر يتوانكه م يستزنده ا ي، جزء بارها يبند يغه) بارزنده ت2-3-2-6(بند2شماره  يبدرترك-3
  يباشد؟مبحث ششم چقدر م يدجد يرايشبق وبار زنده تراس ها وبالكن ها ط-4
  شود؟ يضرب م يززلزله ن يممربوط به زلزله در بار قا1,2X0.7=0.84  يبضر-5
  ياعظم-تشكر واحترام فراوان با
  
  
  سالم، با
  ) دارد.3كه ( ينگقابل كاهش هستند. مانند بار زنده پارك يرشده اند غ يف) تعر3با تبصره (  6مبحث  1-5-6كه در جدول  ييبارها -1

  قابل كاهش هستند (البته تبصره دارد) يرغ 5از  يشزنده ب يبارها 3-7-5-6طبق بند  همچنين
  قابل كاهش است. ينباشد. بنابرا ينم يزن 5از  يشب ي) ندارد و از طرف3پله ( راه
  
  
) قابل كاهش هستند. بار زنده L0(جدول  1-5-6در جدول زنده ارائه شده  يكه تنها بارها ييدقابل كاهش است. دقت نما يرغ يبند يغهبار زنده ت -2
  بند جداگانه آمده است.  يكاست و به صورت  يامدهن L0در جدول  يبند يغهت

  
  
زنده كمتر  يبارها يبرا 0,5 يا 0,6 يب) در رابطه با ضر3-3-2-6و  2-3-2-6مبحث ششم (بند 16و  15زنده در صفحه  يتبصره مربوط به بارها -3

جزء انها  يبند يغهاست كه باز ت L0جدول  يكاهش تنها مربوط به بارها يبضر ين. چون ايستقابل اعمال ن يبند يغهدر مورد ت يزن 5kN/m^2از 
  .يستن

  
از ضوابط  ياريباشد و بس ياز دسته دوم م يبند يغهزنده ماندگار. ت يبارها -2زنده گذرا  يبارها -1شوند:  يم يمزنده به دو نوع تقس ي: بارها نكته

 يه بنديغنداشتن خزش در بتن، در ت يحت ياو  يجرم لرزه ا ييندر تع يدرصد 20 يبضر يازنده از جمله انواع كاهش سربار و  يمربوط به بارها
  شود.منظور  يغهبه در مورد بار ت يدمانند بار مرده با يزاثرات مربوط به خزش ن يحت يبار زنده است و ل يغهگرچه ت يعنيكند.  يصدق نم

  
  منظور شود. 5kPaاز  يشب يستالزم ن يبرابر بار زنده اتاق متصل به ان است ول 1,5، بار زنده بالكن  6مبحث  1-5-6طبق جدول  -4
  
طبق  يبتن يسازه ها يطراح يباشد. و برا يامده است. نادرست م 9و  6كه در مبحث  يبتن يبارها يبمربوط به ترك 0,84 يببنده معتقدم ضر -5

خواهد  ACI2014مبحث نهم كه بر اساس  يبعد يرايشدر و يدوارمكنم. ام ياستفاده م aciقرار داده ام از  يتكه در سا يتبسجزوه ا يبارها يبترك
  برطرف شوند. يراداتا ينا ودب
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  جناب دكتر. سالم
ا شاخص ب يدكه با يمقاب دقت كن يعدم مهاربند اي يبه مهاربند يدبا يمرا اعمال كن يبتن يترك سازه ها يبضر ينكها ينامه بتن برا يينآ طبق

  .يدپاسخ ده يشومبه وجود آمده كه ممنون م يممشخص شود. حال چند سوال برا يداريپا
ت با وجود ممكن اس يعنيشده است؟  يگفت كه سازه مهاربند يتوانم ياكنترل شود  يداريشاخص پا يدداشته باشد باز هم با يبرش يوار. اگر قاب د1
  نشده باشد؟ يسازه مهاربند يبرش يوارد
( چون اگر اشتباه نكنم يم؟را اعمال كن يبيچه ضرا يدبا يفتكنترل در يحالت برا يناست در ا يكو  0,5ترك آن  يب. اگر طبقه مهارشده باشد ضر2

  .)يشودم يكو  0,5كه  يكنيمر مبراب 1,5مقدار آن را  يفتو در كنترل در يكنيماعمال م يزرا در آنال 0,7و  0,35كه مهارنشده است  يوقت
  يدهيم؟م ييرتغ يفتكنترل در يفقط برا ياترك متقاوت است؟  يبضرا يبا مرحله طراح يز.در مرحله آنال3
  يكنيم؟كل سازه را مهارنشده فرض م ياآن طبقه متفاوت است  يترك خوردگ يبطبقه مهارنشده باشد فقط ضر يك. اگر 4
و  يشود؟شده و نشده چند اعمال م يدر دو حالت مهاربند يبرش يوارد يترك خوردگ يبوم سوال اول ضر.در صورت مثبت بودن پاسخ قسمت د5
  يكند؟م يتكفا يمممان آن را وارد كن يبفقط ضرا يا يترك خوردگ يندر ح يمكاهش سطح مقطع را هم اعمال كن يدبا يبرش يواردر د ينكها

  هست؟ يداريبه كنترل شاخص پا يازين يفوالد ي. در سازه ها6
 ياآ يكنند؟را اعمال م 0,7و  0,35 يبو ضرا يكنندنم يداريشاخص پا يرو يسازه بحث يطراح يو جزوات و كتب موجود برا ين.چرا اكثر مهندس7

  دارد؟ يگريعلت د يااست  يناناطم يبكارشان صرفا در جهت ضر
  شد. ياگر طوالن ببخشيد

  
  
  سالم با
بقات كم معموال مهار شده محسوب ميشود و نيازي به كنترل نيست ولي در بلند مرتبه ها اتفاقا بيشتر وقتها در سازه هاي با ديوار برشي با ط -1

  ممكنه مهار نشده محسوب شود يعني حضور ديوار برشي تضميني براي مهارشده بودن محسوب نميشود
خواهد بود مثال ممكن است يك قاب خمشي بتني  1و  .0,5طبق متن مبحث نهم اگر سازه اي مهارشده محسوب شود ضرايب سختي در سازه  -2

 1و  0,5از  0,7و  0,35بدست ايد و مهار شده محسوب شود در اين صورت به جاي  0,05طبقه انديس پايداري ان كمتر از  6بدون ديوار برشي 
  استفاده خواهد شد

  رايج نيست!) معموال كنتلرها اجازه استفاده از اين بند را نميدهند (چون اين كار البته
چه بود در رضرايب ترك خوردگي در طراحي تاثيري ندارد و تنها در محاسبه تغييرمكانها ( اناليز) تاثير دارد. بنابراين كال در مرحله اناليز سختي ه 3

  طراحي نيز همان منظور ميشود
  بله مهار طبقات مجزا بررسي ميشود 4
يا نبودن ندارد طبق ايين نامه بررسي ميشود كه ديوار برسي در كدام طبقات ترك خورده است  ترك خوردگي ديوار برشي ربطي به مهارشده بودن 5

  و بر ان اساس سختي ان تعيين ميشود
  خير معموال الزم نيست 6
-3 ياستناد بندهاهمانطور كه گفتم اين كار عرف نشده و مهندسين اطمينان كافي در اين مورد ندارند و به همين جهت در جهت اطمينان و به  7
  از ان استفاده نمي كنند. 2800از استاندارد  5-5-3 يزو ن 1-6
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در جهت  يليو زمان تناوب تحل يمرو حساب و در نرم افزار اعمال كرد يپروژه ا 1,25ضرب در   ي,,, زمان تناوب تجربيردكتر سالم وقت بخ جناب
x و در جهت  يشتربy مالك عمل  يليمالك عمل قرار داد ؟ اگه زمان تناوب تحل يستيصورت كدوم زمان تناوب رو با ينشده در ا يكمتر از تجرب
  كه از همه كمتره استفاده شود ؟ ينه اون يازلزله محاسبه بشه  يبضر cدو تا  يستيبا
  
  
 يليكه دوره تناوب كمتر است، از دوره تناوب تحل Yو در جهت  يدنامه) استفاده كن يين(آ يبرابر دوره تناوب تجرب 1,25از  يدبا X يسالم، در راستا با

  شود و ممكن است با هم فرق داشته باشند. يزلزله هر جهت كامال مجزا محاسبه م يعني. ييداستفاده نما
  
  
  
  
  
   يدسالم و خسته نباش با

  داشتم. ي، سوال ETABS 9.7در  يفتزاده ، در مورد كنترل در يندكتر حس يآقا جناب
را در مدل  EYDRIFTو  EXDRIFTبار  يبترك 2 يستند،ن يادز يليخ يتكه درجه اهم يدر سازه ها يفتكنترل در يكه برا يدجزوتون فرمود در
استفاده  يفتكنترل در يبار برا يبترك 2است كه چرا از  ين. سوال بنده ايمكن يسازه كنترل م يليتحل يودبدست آمده از پر Kو  Cبراساس  ياصل
 يبترك 2 يفدر تعر ينكهو ا يلي؟تحل يودبدست آمده از پر  Kو  C) با EX , EY , EXN, EXP, EYN, EYP( يبار جانب يبترك 6و نه از  يمكن يم

  يريم؟گ يبه مركز جرم در نظر م يقاو دق ياصل يراستا 2فقط در  ياشود   يدر نظر گرفته م ياتفاق يت، خروج از مركز EYDRIFTو  EXDRIFTبار 
  
  
  م،سال با
  ي؟تصادف يتزلزله بدون خروج از مركز يااستفاده شود  يتاز زلزله با خروج از مركز  يفتدر كنترل در يااست: آ ينسوال شما ا يقتحق در

ان مك ييرتغ يكند با كدام زلزله خوانده شود. ول ينم ياست و فرق يكي يباتقر EXNو  EXPو  EXمكان مركز جرم سازه تحت اثر زلزله  يير: تغدقت
  خواهد بود. EXاز زلزله  يشترب EXNو  EXP يسازه تحت زلزله ها يكنار يلبه ها

  
  :بنابراين

  منظم هستند: يكه از نظر پچش ييسازه ها -1
  محاسبه نمود EXمكان ها را تحت  ييرتوان تغ يم ينمكان مركز جرم سازه مالك است و بنابرا ييرسازه ها  تغ ينا در
  هستند: يچشينظم پكه نام ييدر سازه ها -2
  شوند. يبررس يتبا خروج از مركز يتحت زلزله ها ييرمكانهاتغ يدبا ينسازه مالك است و بنابرا يكنار يمكان لبه ها ييرسازه ها تغ ينا در
  

@hoseinzadehasl 
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  يدسالم و خسته نباش با
 يين، نسبت به آ يبار اعمال يباتانجام بشود با توجه به ترك ACIنامه  يينبر اساس آ يبتن يسازه ها يطراح يكهدرصورت يددكتر ، استحضار دار جناب
  تر طرح خواهد شد. ينسنگ ي، سازه ا 9بار مبحث يباتو ترك CSAنامه 
 ياآ جوابگو خواهند بود ، يدر مراجع قانون يطهح ينساختمان است و در ا يطراح ، عمل به مقررات مل ينمهندس يقانون يفتكل ينكهبا توجه به ا لذا

 فلسفه، پس  يرانجام بشود؟ اگر خ 9مبحث  يبرمبنا يطراح يدنبا ياآ ينكها يگردر صورت اعتراض مالك مشكل ساز نخواهد بود و د ينترسنگ يطراح
  خواهد بود؟ يزيچه چ ينظام مهندس ياز آزمونها يربغ 9وجود مبحث

  تشكر و سپاس فراوان با
  
  
  سالم با

سنگين تر است بهتر است  aciتركيب بارهاي مبحث نهم در فرم فعلي كه زلزله تراز نهايي شده است ايراد دارد و به جاي اينكه بگوييم  متاسفانه
  بگوييم كه تركيب بارهاي مبحث نهم سبكتر است 

  نكته: چند
) 0,84=1,2*0,7بودن ضريب زلزله در مبحث نهم (علت سبك بودن مبحث نهم اين است كه ضريب زلزله ان كمتر از يك است. علت كمتر از يك  -1

هماهنگ كنند كه باعث شده ضريب زلزله كمتر  2800اين است كه خواسته اند تركيبهاي قديمي مبحث نهم را كه تراز نهايي نبود با زلزله جديد در 
  از يك بدست ايد كه ايراد دارد

  
بودن  ممكن است  يرانهسخت گ ينباشد و ممكن است ا يم aciتر از  يرانهخت گس "ياندك"كاهش مقاومت در مبحث نهم  يبدقت شود كه ضرا -2

محافظه  يرشود كه طرح غ يزلزله) و موجب م يبرا 0,85كاهش قابل توجه است ( ينبار در مبحث نهم باشد. منتها ا يبكاهش ضرا يبرا يبهانه ا
  استفاده كنند. يطراح يبرا ACIاز طراحان از  ياريد كه بسشو يمحافظه كارانه بودن موجب م يرغ ينشود. ا يمنطق يركارانه و غ

  
  كانادا ميباشد ولي تركيب بارهاي ان در مورد ضريب زلزله با كانادا يكي نيست! CSAگرچه مبحث نهم برگرفته از  -3
  نماييد كه باز سنگين ميشود  را استفاده csaطراحي ميكنيد قائدتا بايد تركيب بارهاي  CSAضريب زلزله يك ميباشد. شما اگر با  csa در
  
مبحث نهم در حال ويرايش است و احتماال اين مشكل برطرف خواهد شد و تركيب بارهاي ان اصالح خواهد شد تا مهندسين مجبور نشوند خالف  -4

  ان عمل كنند
  
را با تركيب بارهاي مبحث نهم قبول دارند و برخي قبول ندارند. براي مثال  CSAنظامهاي شهرهاي مختلف ساليق متفاوتي دارند برخي شهرها  -5

 ارهايب بميتوانيد به راهنماي طراحي نظام مهندسي تهران مراجعه نماييد تا با سليقه نظام مهندسي تهران در رابطه با مجاز بودن استفاده از تركي
  ندطراحي ميكن aciمبحث نهم اشنا شويد. در تبريز عمدتا با 

  
@hoseinzadehasl 
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  سالم و احترام. با
  .يمبده Red Liveهمان مقدار بار زنده را فقط از جنس  ياباشد.آ يدكتر نحوه اعمال كاهش بار زنده به سقفها به چه صورت م جناب

  
  :ييدكاهش سربار انتخاب نما يبرارا  ASCE7-10نامه  يينآ يدبا يرشكل ز يمنو يقشوند، از طر يفتعر LREDاز نوع  يدبارها با ينكهبر ا عالوه

  

  
  
  
  
(  يبتن يساختمانها يداشتم. در بعض يافراگمو د يهندس ينامنظم ييندر تع يدر مورد تفاوت مفهوم بازشو و پس رفتگ يدكتر سوال يسالم آقا با

له در پ ينكه ا يدرموارد يشوند. حت ياجرا م  يساختمان فلز يكدر يباشد ) پله ها بصورت فلز يم يعشا يارشهرها بس يبالخصوص كه در بعض
شده  يهتعب يبتن يكه قبال داخل ستونها يبه صفحات يفلز يرهاياجراشده و توسط ت يبصورت فلز يزن يستون گوشه ا يشودساختمان واقع م هگوش

  ي؟پس رفتگ يا يشودبخش پله، بازشو محسوب م يموارد ين. در چنيشونداند وصل م
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 شود. و تنها باز شو محسوب يمحسوب نم يراه پله پس رفتگ ينشود و بنابرا يطبقه راه پله موجب دوخت و دوز سازه  م يانم يرهايسالم، وجود ت با
  .يستدرصد است و مشكل ساز ن 50شود  كه انهم معموال كمتر از  يم
  باشد: يم يمت پس رفتگسازه از قس ياز پارگ يدرصد نگران 20 ينامه از بحث پس رفتگ يين.هدف آييدتوجه نما يرشكل ز به
  
  

  
  .يستن ينگران يرخ نخواهد داد و جا يپارگ ينا يگررابطه به هم دوخته شوند د يرت يكتوسط  2و  1 يهدو ناح اگر
دوخت  هيدو ناح ينرابط ب يرهاياست چون توسط ت يشكل سمت راست فاقد پس رفتگ ياست ول يپس رفتگ يشكل سمت چپ دارا يردو پالن ز در

  و دوز انجام شده است:

  
  
  
  .يردرا به عهده گ يفهوظ ينتواند ا يطبقه م يانم يرراه پله ها ت در
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  عرض سالم و خسته نباشيد.در مورد ضخامت ديوار برشي  با
  بيست يا بيست و پنج سانتيمتر اكه از نظر برش جواب بده ايرادي نداره استفاده بشه؟ ضخامت

  
  
  سالم با
  سانتيمتر است 15امه حداقل ضخامت نظر ايين ن از

  اجرا نشود 20از نظر اجرايي توصيه ميشود كمتر از  ولي
  در اين مورد مطالبي قرار داده شده است 2جزوه جديد ايتبس  در
  
  
  
  
  
  سالم خدمت استاد محترم.  با

  ?فعال كرد يرغ etabsرا در  ياز اثر كاهش سخت يدبا ياآ يسازه فوالد يچشيپ يو نامنظم يفتكنترل در براي
  
  سالم با

  تحليل و طراحي ميشوند، direc analysisدر سازه هاي فوالدي كه بر اساس روش  بله
) و 2015قرار دهيد ( در ايتبس  No modificationرا در حالت  Taub) سپس مقدار drift.edbگرفته ( مثال با نام  save asاز فايل اصلي يك  بايد

  دريفت را در اين سازه استخراج نماييد. با اين عمل سختي اعضا به حالت كاهش نيافته بازميگرددسپس دوره تناوب سازه و نيز 
@hoseinzadehasl 
  
  
  
  

  . يددكتر خسته نباش يآقا سالم
ه مجاز ب ياآ يدآ يبدست م يكمتر از زمان تناوب تجرب يلياز ساختمانها زمان تناوب تحل ينامه در تعداد محدود يينچهارم آ يرايشتوجه به و با

  است ؟ يهحدس اول يفقط برا يزمان تجرب يا يمهست ياستفاده از زمان تجرب
  درصد 25 يشبدون افزا حتي

  
  
  سالم با

  راهنماي لرزه اي  بارگذاري امريكا  طبق
  ) بيشتر از زمان  تناوب تجربي باشد، ميتوانيد از تجربي استفاده نماييدT-etabsزمان تناوب سازه ( اگر
  از زمان تناوب تحليلي استفاده كرد و اجبار نكرده است "ميتوان "نيز عنوان كرده  2800استاندارد  متن
  محاسبه ضريب زلزله اي كه در وبسايت خود قرار داده ام اين موضوع منظور شده است excel در
  

@hoseinzadehasl 
در قابهاي خمشي معموال دوره تناوب تحليلي بيش از تجربي بدست مي ايد و اگر چنين نشد نشان دهنده ان است كه شما احتماال ابعاد تيرها  البته

  و ستونها را بيش از مقدار متعارف منظور كرده ايد كه موجب افزايش بيش از حد سختي و كاهش دوره تناوب در سازه شده است

 يدمقطع با ييربعد از هر بار تغno modificationدر حالت  يناميكيد يلبا تحل يدر سازه ها يفت.استاد در هنگام كنترل دريدشاستاد خسته نبا سالم
  شوند؟ يهدوباره برش ها هم پا
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 يفترل در. در كنتييدانم يم يطراح يممستق يز) و بر اساس روش اناليباشد (سازه فوالد يم يناميكيد يزشما بر اساس آنال يسالم، بله اگر طراح با
 يكيتحت زلزله استات -1: ييدكنترل نما يدتوان يرا به دو روش م يفتدر يلفا ين. حال در ايد) بسازdrift.edb يل(مثال به نام فا يجداگانه ا يلفا يدبا
  كنترل شود. يفتمجدد انجام شود و سپس در يدزلزله با يساز يهاعضا همپا يسخت ييركه در حالت دوم به علت تغ يناميكيتحت زلزله د -2

@hoseinzadehasl 
  
  
  
  
 يبرا را يرالمان ت يتواندهم نم يتبسحاكم است و ا يطراح يبرا يرهادر ت يمحور يروين يحرارت يزدر آنال ينكهسالم جناب دكتر. با توجه به ا با
  شود؟ يدهد يچگونه اثر خمش در طراح يمركرد. اگر هم المان ستون بكار ب يدكند اصوال چه با يطراح يمحور يروين

  
  
(عمدتا طبقه اول) را به صورت  يرهاياست، ت يادبار ز يداگر احساس كرد يدكن يرا بررس يرهات يمحور يفشار يموارد  ابتدا دست ينسالم، درا با

  كند يكنترل م يتبسصورت ا يندر ا) يدكن يفتعر columnاز نوع  define sectionرا در قسمت  ير(مقاطع ت ييدنما يفمقطع ستون تعر
@hoseinzadehasl 
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  يسوال فن يه ينجناب دكتر خوب سالم
 يمجبور به حذف ستون ها يمتوسط رو در دست دارم كه به خاطر مسائل معمار يريبا شكل پذ يخمش يبتن يسازه ا يطراح يشكل ارسال مطابق

  يهالزم چ يآن كنترل ها يه ستونها روبادهانه بزرگ و اعمال ادام يرت يهستم برا طراح يانيم

  سالم با 
  زلزله قايم بايد منظور شود-1
  طراحي شود omega*Eتير بايد براي زلزله  2
  از نرم افزار خوانده شود و هركدام كه بزرگتر بود، Eyو  Exحالت دوم بايد نيروي محوري ستون تحت  در
 3-1=2  

  در تركيب بارها با ضريب يك حضور دارد. Evمورد اول) به تير ( به صورت بار متمركز اعمال شود.  Ev( همراه با  Evشود و به صورت  برابر
  اينكه زلزله دو برابر شده و نه سه برابر اين است كه خود ايتبس در تركيب بارها يكبار زلزله را با ضريب يك اعمال ميكند علت

  
  با توجه به بار غير متعارف وارد بر تير خيز ان با روابط دقيق ايين نامه كنترل شود ( در مبحث نهم نحوه كنترل قيد شده) همچنين

  
  تير به حد كافي عرض و عمق داشته باشد تا ميلگردهاي ستون به خوبي داخل ان بتوانند مهار شوند همچنين

  
ي مانده به حد كافي مقاوم نباشند سازه فوق غيرمجاز خواهد بود ( به بحث نامنظمي در استاندارد طبقه ضعيف نيز كنترل شود اگر دو ستون باق ضابطه
  رجوع نماييد). نحوه كنترل طبقه ضعيف در راهنماي بارگذاري امريكا امده است ( در وبسايت بنده قابل دانلود است) 2800

  
اين انتقال عمدتا به صورت نيروي محوري در تير ظاهر ميشود. نيروي برشي را در منتقل كننده نيروي زلزله به ستونهاي كناري خواهد بود.  تير

  بخوانيد. برش ستون تبديل به نيروي محوري در تير ميشود.  exستونهاي باالي تير تحت 
  
  

@hoseinzadehasl 
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  دكتر يسالم آقا
  يو خوش يربخ روزتون
  داشتم از محضرتون سوالي
  مدل شده است shellدال و دال آن بصورت -يرت يستماست با س يا يبتن سازه

  باشه ؟ يتونهم يجمله چ يهدال در قالب  يسازه در حالت با و بدون مش بند يكل تفاوت
  

  سالم با
  مش نزنيد وزن دال به جاي اينكه به تير وارد شود، مستقيما از چهار گوشه دال به صورت بار متمركز به ستونها وارد ميشود اگر
تيرها خوشحال ميشوند! چون در تحمل وزن سقف مشاركت نميكنند بنابراين بايد مش بندي نماييد تا انتقال بار صحيح انجام پذيرد (سختي  و

m11=m22=m12  وارد نماييد) همچنين با توجه به پيچش سازگاري وارد بر تير و ترك خوردگي پيچشي ان، سختي پيچشي  0,25دال را نيز بايد
  وارد نماييد  0,15مربوط به ممان اينرسي) برابر   0,35( عالوه بر  يزنتيرها را 

  به صورت اتوماتيك مشبندي ميكند و نيازي به مش دستي نيست. 9برخالف ايتبس  2015ايتبس  البته
  

@hoseinzadehasl 

  

  عرض سالم و خسته نباشيد. با

خصوص سيستم هاي دال مجوف + ديوار برشي كه در شركت كوبياكس نيزاستفاده ميشود ضريب رفتار قاب ساده+ ديوار برشي لحاظ مي شود  در
  )؟4)يا ديوار باربر بتني متوسط(5(

  

  

توسط  ياز بار ثقل يبود چون قسمت خواهد يبرش يواراست) قاب ساده + د ينگونهدارد (كه اكثرا ا يزستون ن ي،برش يوارسالم، اگر سازه عالوه بر د با
ه باشند داشت هسازه را به عهد يتحمل بار ثقل يفههم وظ يوار(د يدباشد و در سازه ستون نداشته باش يادز يوارهاشود. اگر تعداد د يستونها منتقل م

 يوارو كال د يمكه ستون ندار ييبنا ياشود (مانند سازه ه يمتوسط محسوب م يباربر بتن يوارد يستمصورت س ينتحمل زلزله) درا يفهو هم وظ
  )يمدار

  

  باشد. يو تنها دال تخت م يمندار يراست كه ت ينبحث فوق فرض بر ا در

@hoseinzadehasl 
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شدن  فيدار تعر يهكه به صورت زاو يدرحالت يفط يروهايبا ن يفتنحوه كنترل در يشمدكتر ممنون م ي.آقايربخ يفتوندكتر وقت شر يآقا سالم
  ممنونم يلي. خينرو دركانالتون قراربد

  

  سالم با

  دريفت ربطي به زاويه دار بودن زلزله طيفي ندارد كنترل
  كنترل ميشود yو  xبا زلزله هاي  دريفت

بسازيد و انها را با  spec-drift-yو يك زلزله ديناميكي ديگر با نام  spec-drift-xهاي زاويه دار يك زلزله ديناميكي مجزا با نام  specجداي از  بايد
  همپايه نماييد (همپايه سازي با مولفه انجام پذيرد و نه به صورت برداري) Ey-driftو يا  Ex-driftزلزله استاتيكي 

  طبقات را تحت زلزله هاي ديناميكي از جداول ايتبس بخوانيد "دريف" سپس
خواهند بود و تنها زماني ميتوانيد از ديناميكي استفاده نماييد كه دريفت را  بخوانيد نتايج ديناميكي نادرست displacementنماييد كه اگر  دقت

  بخوانيد
@hoseinzadehasl 
  

  

  

 يتدرصد ظرف 20از دو امتداد مورد نظر كمتر از  يكاز اثر زلزله در ستون، درهر يناش يچنانچه بارمحور 2800نامه  يينآ 4-1-3بند  درمورد
 يداهم ب يتزلزله با خروج از مركز يروين يكنترل بر رو ينگرفت،در مورد ساختمان منظم ا يدهتوان ناد يضابطه را م ينستون باشد ا يبارمحور

 يرار مستون مد نظر ق يفشار يرويفقط ن ياقانون است  ينهم مشول ا يدآ يستونها بوجود م يكه در بعض يكشش يروين ينكها يگرشود؟ د جامان
  با سپاس فراوان يرد؟گ

  سالم با

  كنترل اين بند در ايين نامه قيد نشده جزئيات
  به شخصه با زلزله بدون خروج از مركزيت كنترل ميكنم بنده
كه عمال شامل كشش نيز ميشود ( كه در اين صورت در  "ظرفيت محوري"رابطه با كشش نيز اگر متن ايين نامه را معيار قرار دهيم عنوان كرده  در

  شتر مواقع نمي توان جواب گرفت)سازه هاي بتني عمال در بي
  به شخصه تنها ظرفيت فشاري را كنترل ميكنم بنده

  

را اعمال نمي كنند (كه البته نادرست است).  30-100: عرف رايج در برخي شهرها بدين گونه است كه در قابهاي خمشي منظم كال ضابطه نكته
تغييري  30-100بين مهندسين مطرح شده است (گرچه بند مربوط به اعمال  نيز مجدد  30-100ويرايش جديد بحث اعمال  2800پس از انتشار 

  نكرده است). و بسياري از مهندسيني كه قبال در سازه هاي منظم اين ضابطه را منظور نمي كردند، تغيير رويه داده و انرا منظور ميكنند.

@hoseinzadehasl 
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  وجود دارد. ينظام مهندس ينشدن آن در سازمانها يرفتهو پذ 2015 يتبسا يهعل ياديجو ز ير،دكتر، وقت بخ يآقا سالم

  است؟ يحصح ياتنظر ينا آيا

  

  
  سالم با

  ويرايشهاي اوليه ان باگ زياد داشت متاسفانه
  ورژنهاي اخير ان قابل اعتماد هستند ولي
ردي موطرفي به دليل نااشنا بودن با نرم افزار ممكن است افراد نتايج نادرست از ان بگيرند. اگر ايرادي در نرم افزار مشاهده كرديد به صورت  ار

  بفرماييد تا بررسي كنم.
  

جديد ايين نامه ها ارائه كردم. نحوه تنظيمات را بر اساس ويرايش  2015و هم براي ورژن  9من در جزوه ويژه مهندسين خود هم براي ورژن  البته
  كار ميكنند. 9به طور موقت كار كنند. فعال هم اكثر مهندسين با ايتبس  9تا كساني كه حوصله كار با نرم افزار جديد را ندارند بتوانند با ايتبس 

  
  ميباشد منتشر شود.  aci2014جديد كه بر اساس  9دو سالي طول ميكشد تا مبحث  يكي
در مرحله گذار هستيم. طي يكي دو سال بعد نيروهاي جديد و جوان اشنا به نرم افزار هاي جديد به جمع طراحان ميپيوندند و از طرفي مسن  االن

  تر ها هم به تدريج با نرم افزار جديد اشنا ميشوند و از طرفي ورژنهاي جديدتر نرم افزار نيز عضه ميشود.
جديد مهندسين باالجبار به سمت ورژنهاي جديد روي  اورند (شايد تا ان موقع مشكالت جانبي  9شار مبحث نهايت پيش بيني ميكنم پس از انت در

  نيز برطرف شود) section designerمانند كار با 
  
  ميباشد (از نظر بروز بودن ايين نامه هايش) 9كار كنم و اعتمادم به ان بيشتر از ايتبس  2015شخصه ترجيح ميدهم با  به
 

  دكتر .  يآقا سالم
  يتشكر از زحمات جنابعال با

  متر هست . 35از  يشتربعد ب يادر پالن ساختمان و  3به  1در رابطه با نسبت  سوالم
  شود . خواستم نظرتون و راجع به ابن مورد بدونم يشيدهاند يدينامه ذكر كرده تمه ييندرز وجود نداشته باشد آ يامكان اجرا يكهصورت در
  
  
 يعني يدكن يحرارت يزآنال يدمتر مناطق مرطوب) كه با 50متر مناطق معتدل،  35متر مناطق خشك،  25( يادبا بعد ز يرد سازه هاسالم، در مو با

كه  فوالدي يسازه ها يبارها يب. از تركييدنما يفرا تعر يحرارت يبارها يبو ترك ييدنما semirigidرا  يافراگمدرجه)، د 30( ييدوارد نما يبار حرارت
پس منظور شود). و س يمنف يكبارمثبت و  يكبار(بار حرارت مانند زلزله  ييدبار اخر) استفاده نما يبحرارت امده است (دو ترك يدر مبحث ششم برا

  .ييدنما يبررس يزرا ن يرهات يمحور يروين يننه همچن ياهستند  okستونها  ياكه آ يدكنترل كن
  
  . ييدكنترل نما يناميكيد يزمربوط به آنال يو سازه را با زلزله ها ييدنما semirigidرا  يافراگمباز د يدبا يزن 3به  1مورد نسبت  در
@hoseinzadehasl  
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  سالم آقاي دكتر 
براي  بوابري فقط 1/25هم جايي ذكر نشده افزايش  2800علت اينكه براي طراحي المان هاي سازه از زمان تناوب تحليلي استفاده نميشه چيه ؟ در 

  كنترل دريفته و در طراحي مجاز نيستيم !!! ممنون ميشم دليل فلسفي يا آيين نامه اي رو بفرماييد
  
  

  :يممتفاوت دار يودبا سالم، دو پر
  
  )يليتحل يود(پر يتبسحاصل از ا يودپر -1
  )يتجرب يودشود (پر ينامه محاسبه م يينآ يكه بر اساس فرمولها يوديپر -2
  

  .ييداستفاده نما يتبسا يوداز پر يمادهد مستق ينامه اجازه نم يين. منتها آيدآ يبدست م ياز دوم يشترب ياول معموال
  داشته باشند.) يزلزله كمتر يروياستفاده كنند تا ن يشترب يودعالقه مندند از پر ين(مهندس

 يشزاسازه اف يمدل شوند سخت يزن يسازه ا يرغ يو اگر اجزا يدرا مدل كرده ا ياعتماد ندارد!! چون شما اسكلت خال  يتبسا يودنامه به پر يين: آعلت
  شود. يقائل م يتان محدود يجهت برا ينكند. به هم يم ييرتغ يزن يتبسا يودو پر يافته

  
  

لزله در محاسبه ز يد،متصل به سازه هم داشته باش يانقاباگر  م ياستفاده شود (حت يتبسا يوددهد از پر ياجازه م يفت: پس چرا در كنترل درسوال
  ضرب شود) 0,8به  يتبسدوره تناوب ا يستالزم ن يفتدر

بوده و شل تر از سازه  يشامل اسكلت خال يتبسشود (مدل ا يم يموجب كاهش سخت يتبسدر ا يسازه ا يرغ ياجزا يعدم مدلساز يمدان ي: مپاسخ
 يمهجر يافبه حد ك يناست. بنابرا يتاز واقع يشترشوند ب يمحاسبه م سيتب) كه در اي(خط ييمكانها ييربدان معناست كه تغ ينباشد). ا يم يواقع
  شود. يريدوره تناوب سخت گ ييندر تع يستالزم ن يگر.! و ديما هشد
  

@hoseinzadehasl  
  
  

  درود بر شما استاد گرانقدر
  ين،متقبل شد 2015و  9 يتبسجزوه نكات ا يهكه بابت ته يممنون از زحمات

  ينه،اومده و اون هم ا يشمن پ يبرا يدكتر ،سوال جناب
 ينا mass sourceدر قسمت  يدر جزوه حضرتعال يبدون درنظرگرفتن كاهش سربار باشد، ول يستيبارزنده با يبرا يوزن موثر لرزه ا 2800 مطابق

  جزوه) 60شده اند (صفحه  يهارا يربارزنده كاهش پذ يبرا يبضرا
  ?دارد يخاص يلدل آيا

  يضرتعالاز صبر و حوصله ح ممنون
  
  
  
  سالم با

  نباشيد نگران
  جرم لرزه اي را بر اساس بارهاي خام (قبل از كاهش) محاسبه ميكند ايتبس
  بار در هنگام كنترل اعضا انجام ميپذيرد و هنگام تحليل سازه كاهشي انجام نمي دهد. كاهش

  
@hoseinzadehasl 
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                زاده                                                                                                                          يندكتر حس يجناب آقا ياستاد گرام
  .                                                          ييدبفرما يرراپاسخ سوال ز امكانارزشمندتان، درصورت  يضمن عرض سالم وتشكر فراوان بابت آموزشها

 يستب يزانبار برف به م ي،،جهت محاسبه وزن لرزه ا يشده توسط حضرتعال يهجزوه ارا ينهمچن2800نامه  يينوركشاپ ارزشمند شرح آ يلممطابق ف
 ينطقم يمشاركت بار برف در محاسبه جرم موثر لرزه ا يظر حضرتعالدرست است؟به ن ينا ياآ يشودم دصفر درصد وار يزاندرصد وبار زنده بام به م

  باشد؟ يم
  
  
  سالم،  با

 1-3طبق جدول  Mass source يفباشد، عمال در تعر يزتنها بار برف منظور خواهد شد. و اگر بار برف ناچ ي. در پشت بام در محاسبه وزن لرزه ابله
  د بودمشاركت بار زنده بام صفر خواه 2800استاندارد 

  !!يم؟:  در پشت چه داردليل
  زنده گذرا يثابت)  + بارها يساتزنده ماندگار (وزن تاس يها بار

 ينم يلرا به سازه تحم ينرسيگونه ا يچقسمت دوم هنگام زلزله متحرك بوده و ه يمنظور شود ول mass sourceدر محاسبه  يدقسمت اول با مسلما
  كنند.
  نه؟ يا يمبار زنده بام را منظور كن  يدبا پس
  :يمدار 2800متن استاندارد  طبق

  
متفاوت از  يبا اسم liveاز نوع  يا(و  deadبار جداگانه  از نوع  يكمربوط به بام بهتر است  150عالوه بر بار زنده  يد،ثابت دار يساتاگر در بام تاس

رود  يم حتمالكه ا يهر سازه ا يابلند و  يدر سازه ها ين. بنابرايدوارد كن يدرصد 100 به صورت mass sourceو در  يدكن يفزنده ها) تعر يهبق
  زنده بام) اعمال و منظور شود.  150از  يبه صورت جداگانه (جدا يدثابت با يسات، وزن ان تاسTدر بام ان نصب شود """ثابت""" يساتيتاس

  
درصد بار زنده  20كه  يمكن يفرض م يناننه و در جهت اطم يا يمثابت دار يساتدر بام تاس ياكه آ يستمشخص ن يقاطراحان معتقدند، دق برخي
درصد بار زنده بام را  20 يم،مشابه روال قد ينثابت در بام نصب شوند و بنابرا يساتزنده بام) ممكن است به صورت تاس 150درصد همان  20بام (

نامه  نييدر ا يجزئ ييرات). تغيستنامه صراحتا گفته شده  الزم ن ييندر ا ينكه(با وجود ا يريمگ يدر نظر م يعنوان مشاركت ان در جرم لرزه ا هب
  تواند انجام شود. يطراح م يصو تشخ يدباشد) بنا به صالحد يناندر جهت اطم ي(به خصوص وقت

  
فقط از بار برف استفاده شود و  يدثر خواهد بود كه فرموداز بارزنده بام در محاسبه جرم بام مو يچه سهم ينكهبا سالم ، در مورد نظر شما درباره ا

 3-1 يفكه بام آن مطابق رد يخواستم بپرسم نظرشما در باره ساختمان ينخواهد داشت ( اگر درست متوجه شده باشم) م يريبار زنده بام تاث
بام  ينرسيا يرويبر متر مربع بار زنده بام در ن لوگرميك 500از  ياباغچه و گلخانه است چه خواهد بود؟ آ يجدول بار زنده مبحث ششم بام دارا

 نامه ينئحالت آ يندر ا يستن يقوقتها محاسب قادر به برآورد بار بصورت دق يبعض يستندمتحرك تنها مصداق بار زنده ن يبارها  يم؟صرفنظر كن
ب گلخانه مشخص باشد كه بار مرده محسو ياتگلخانه. اگر جزئ يمثل بام با كاربر يكندم يشنهادپ يرا بعنوان بار زنده متناسب با كاربر يريمقاد

  رسد. يبه نظر نم يحندادن آن در هنگام محاسبه وزن موثر لرزه صح يرشود و اگر بار زنده باشد تاث يم
  

  و بم حاالت مختلف را مشخص كند. يزتمام ر يدتوان ينامه كه نم يينآ يدسالم، ببن با
 "لمتص"و  "ثابت"كه بار زنده  يعاد يطدر شرا يعنيكند.  يها را مشخص م "حداقل"نامه  يين. آيريمبگ يمتصم يداز موارد خودمان با يليخ  در

  ."است ينگونهاكثر مواقع ا"كه البته  يستن يبه منظور كردن ان در جرم لرزه ا ينيا ز يمبه سازه ندار
درصد آن  20ثابت) نه تنها  يساتشود (مانند تاس يبه سازه محسوب م "لمتص"بار خاك  ينكهكند كه در مورد باغچه، با توجه به ا يحكم م منطق

 يبه جا يول يمكن يم يفتعر Lroofصورت بار انرا از نوع زنده  ينمنظور شود.  در ا يدرصد آن به عنوان جرم لرزه ا 100 ينانبلكه در جهت اطم
  را منظور كرد. Lroofصد درصد بار   Mass sourceتوان در  يم "نامه يينا يحداقل ها" رعايت

@hoseinzadehasl  
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  دكتر يسالم آقا
  يدنباش خسته

  مقرون به صرفه تر هست يلبدونم در سازه ها كدام نوع تحل ميخواستم
  يكي؟استات يا يناميكيد تحليل
 يندآ يبهتر م جينتا يم؟استفاده كن يناميكيد ليدرست هست كه از تحل ياآ يمانجام ده يكياستات يلتحل يتوانيمنامه م ينكه طبق آئ يسازه ا براي

  ينتر؟سنگ يا
  يفي؟ط يا يزمان يخچهتار يد؟پسند يكدام رو م يشترشما ب يناميكيد يلتحل يمورد روشها ودر

  دكتر يآقا ممنونم
  
  
  
  سالم با
درصد زلزله استاتيكي وجود دارد (تخفيف ايين نامه  85يا  90ساز هاي منظم، در صورت انجام اناليز ديناميكي  امكان كاهش نيروي زلزله به  در

  جهت تشويق به انجام تحليل ديناميكي) 
  اگر در يك سازه منظم تحليل ديناميكي انجام شود به نفع ما خواهد بود. بنابراين

مشاركت  yو هم در راستاي  xنظمي، از طرفي تخفيف ايين نامه حذف ميشود، و از طرف ديگر حضور مدهايي كه هم در راستاي با افزايش نام ولي
ه ددارند، و يا مدهاي پيچشي موجب ميشود نيروهاي حاصل از تحليل ديناميكي بيش از استاتيكي باشد و نتيجه اينكه در سازه هاي نامنظم استفا

  وجب سنگين تر شدن سازه ميشوداز تحليل ديناميكي م
  لحاظ راحتي كار مسلما تحليل طيفي راحت تر مي باشد و معموال مهندسين از تحليل طيفي استفاده مي كنند از

@hoseinzadehasl  
  
  
  
  

كه دردوران بهره  يزاتيوتجه يالوازم. آ يرسدبنظر نم يمنطق يليباشدخ يربدون تاث يوزن موثر لرزه ا ييندرتع LROOF ينكهواحترام ، ا باسالم
هم اعمال   LROOFدرصد 20 يستبهتر ن يستند؟ن LROOFاز ييجز يشوندمنابع آب كوچك و . . . ) دربامها قرارداده م -(مانند كولر يبردار

. . . )و عدم  و يبند يبش ي،فرض كردن ضخامت نازك كار يرواقعيها(مثال:غ يدرطراح يو سهو يعمد يبه خطاها يتگردد؟                باعنا
هران درت يمشاور ينمهندس يو آشپزخانه دفترمركز يبه غذاخور يمسكون يباكاربر يبهره برداران (پشت بام ساختمان يازهاين يقدق ييشناسا

  ه بود )يدگرد  يلتبد
  
  
  

  با سالم
بارهاي زنده  lroofطبق ايين نامه الزم نيست وارد شود. علت: بار مربوط به تاسيسات ثابت بام به صورت مجزا وارد ميشود و منظور ايين نامه از 

  نيستند هنگام زلزله سر خورده و نيرو ندارند (به سازه نيرو وارد نمي كنند) "متصل"غيرثابت بام ميباشد. بارهايي كه به بام 
  بخشي از بارهاي زنده حالت ثابت و متصل به سازه دارند مانند كابينت اشپزخانه، كمد هاي متصل به سازه و ... در طبقات

  درصد انها در جرم منظور ميشود. 100در پشت بام بار زنده متصل به سازه كم است و اگر هم باشد بايد تحت عنوان تاسيسات ثابت 
ي كه بيان كرديد و به حق هم هستند) راههاي بهتري وجود دارد مثال افزايش بار مرده كفها در جهت براي افزايش ضريب اطمينان (به جهت موارد

  اطمينان. 
) به مقدار mass(يا  wallبه كف قابل توجهي در بام خواهيد داشت ميتوانيد يك بار اضافي از نوع "متصل"اگر در طرحتان احساس ميكنيد با زنده 

 2800را در جرم لرزه اي مشاركت ندهيد تا احترام استاندارد  lroofيكنيد، به كف بام وارد كنيد ولي در عوض بار وزن تاسيساتي كه پيش بيني م
  هم حفظ شود!

@hoseinzadehasl  
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اهتر از كوت ياو  3با تعداد طبقات كمتر از   يساختمانها"بند الف :  2800نامه  ينآئ 3-2-3-3زاده ، در خصوص بند  ينبا سالم خدمت دكتر حس

  ؟ يشهطبقه هم م 3شامل خود  ياآ "ندارن  RHO يببه ضر يازيمتر، ن 10
  
  شود ينم يرسالم، خ با

  خواهد بود يك Rhoمتر باشد،  9,9سه طبقه و با ارتفاع  يسازه ا اگر
  شود "محاسبه" يدبا Rhoمتر باشد،  10,1سه طبقه و با ارتفاع  يسازه ا اگر
  خواهد بود يك  Rhoمتر باشد  9,9ع دو طبقه و با ارتفا يسازه ا اگر
  خواهد بود. يك  Rhoمتر باشد  10,1دو طبقه و با ارتفاع  يسازه ا اگر
@hoseinzadehasl  
  

  دكتر  يسالم اقا
 يبكه در ترك يلحاظ  شود.در حال rho=1.2فعال باشد.و مقدار  ياذكر شده ضوابط لرزه يتبسدر جزوه ا يماستفاده كن 2008نامه  يينكه آ زماني

  .يشوداز نظر مصرف آرماتور و ابعاد مقاطع م ينسازه سنگ ينصورتاست.چون در ا  يحصح ينكارا ايا آورده شده. 1,2 يببارها ضر
  نامه يينآ يبرا ينهگز يناز نظر شما بهتر 

  است؟ 2008
  .سپاسگزارم

  
  
  سالم، با
  ?1,2 يااست  يكزلزله  يببارها ضر يباست كه در ترك ينكند. مهم ا يبارها توجه م يبتنها به ترك يتبس، ا9 يتبسا در

  !يستنه مهم ن يا يمرا فعال كن include seismic load effect  اينكه
 add(وقت  يتبسبارها توسط خود ا يبترك يجادهنگام ا يد،را در انجا وارد كن rho  يبو ضر يدرا فعال كن  include seismic load effectاگر   نكته

default load combination يبضر ي،ارائه شده در قسمت لرزه ا يماتبر اساس تنظ يكبه صورت اتومات يتبس)، ايمزن يرا م rho اعمال  زلهرا  به زل
  بارها نخواهد بود. يبترك يبه اصالح دست يازكند و ن يم

 يشافزا 1,2زلزله را به  يبو مثال اگر الزم است ضر يداصالح كن يبارها را دست يبترك يدبا يد،فعال كن يررا غ  include seismic load effectاگر   ولي
  يدده ييربار مرده را  تغ يبضر ياو  يدده

  است يتبسبارها توسط ا يبترك يكاتومات يجادا  include seismic load effect  يم: هدف از تنظنتيجه
  .يدقرار ده donotرا در حالت   seismic load effect   يدتوان يوارد و اصالح شوند م يبارها دست يباگر قرار است ترك و

@hoseinzadehasl  
  
  

  با سالم 
  است؟ يآمده به چه منظور 10,3,2,3فوالد كه در بند  يداتتول Ry يبضر
  
  :يمدار يمسالم، در فوالد دو نوع تنش تسل با
        Fy=240MPa        ياسم يمتنش تسل -1
  Fye=Ry*240MPa      ياحتمال يمتنش تسل -2

باشد. مثال  ياز مقدار اسم يشب يآن قدر يمدر عمل ممكن است تنش تسل يول يدكن يم يداريخر Fy=240را به اسم  يرآهنشما مثال ت يعني
  باشد 260MPaآن برابر  يماحتمال دارد تنش تسل

  شود يم يلمورد انتظار تبد يمبه تنش تسل يمكه با استفاده از آن تنش تسل يكاست بزرگ تر از  يبيضر Ry ضريب
اتصال  از طرف عضو به يروييچه ن "احتماال" يمبدان يمدار يازكه ن يشود. زمان ياتصاالت استفاده م يمانند طراح يمورد انتظار در موارد يمتسل تنش
  شود. يوارد م

@hoseinzadehasl  
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   يباسالم و احترام خدمت استاد گرام

راجع به مهارشده  يميباشد چه تصم0/05از  يشترب يداريشاخص پا ياز طبقات دارا يكيقات چنانچه درطب يداريمحاسبه شاخص پا درخصوص
  يباشد؟م1و0/5طبقات  يباشد ومابق0/35و0/7طبقه مذكور  يترك خوردگ يبتوان ضرا يم ينكها ياگرفت؟ و  يدنبودن كل سازه با يابودن 
  يزاستاد عز يياز پاسخ گو سپاس

  
  
  سالم، با

  .يستن يترك خوردگ يزانم يينتع يبرا يمناسب يارمع يداريپا يساشاره كردم، بنده معتقدم اند يدكه در جزوه جد همانطور
 1- 0,5از  0,7 - 0,35 يتوان به جا ياست م 0,05انها كمتر از  يداريپا يسهستند و اند "بادبند" يا "يبرش يوارد يدارا"كه  ييدر سازه ها تنها

  )يدمراجعه كن يفصل مربوط به ترك خوردگ يد،داستفاده كرد (به جزوه ج
صورت ممكن است مثال دو طبقه اول مهار شده محسوب  ينكه در ا يدقرار ده ياررا مع يداريپا يستنها اند يدتوان يبه استناد متن مبحث نهم م البته

  استفاده شود. 0,7-0,35از  يفوقانو در طبقات  1-0,5در دو طبقه اول از  ينمهار نشده باشند. و بنابرا يشوند و طبقات بعد
  

@hoseinzadehasl  
  
  
  
  
  
  زاده ينسالم خدمت دكتر حس با

 يزدرصد)ن30(جهتيگرجهت د يالزم است برا يادرصد) آ100(جهتيكنيمچهارم  م يكزلزله اش را  يرويجهت سازه كه ن يكدر  %25كنترل  براي
  ؟ يمچهارم كن يكرا  يرون

  
  
  (شامل زلزله متعامد) يدده يزلزله ها را كاهش م يهسالم، بله كل با

@hoseinzadehasl  
  
  

  يدسالم استاد خسته نباش
  سوال داشتم يهاجازتون  با

  سازه با اختالف ارتفاع اجرا بشه؟ يه يونامكان داره فونداس ياآ ينامه ا ييندكتر به لحاظ آ آقاي
  كرده. ييننامه تع يينآ ييها يتحدودو چه م يممجاز هست ياگر مقدور هست تا چه ارتفاع ينكها و
  تشكر فراوان از زحماتتمون با
  
  
در  يهست ول يتهاييمحدود ييبنا ياختالف سطح منظور شود. البته در سازه ها يناثرات ا يد. منتها بايمندار ينامه ا يينآ يتمحدود يچسالم، ه با

به  شد،بادار ن يبش يكه امكان پ يدر صورت ياو  يددار استفاده كن يبش يدر صورت كم بودن اختالف از پ يدتوان يشما م يو بتن يفوالد يسازه ها
  .يدكن يطراح يصورت پله ا

@hoseinzadehasl  
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  با سالم و احترام

  آزاد؟ يهدر ناح اياعمال گردد  يدبا يژهو يه، فاصله خاموت در ناح2015 يتبزبه منظور اعمال مقدار فاصله خاموت ستونها در ا
  يم؟وارد كن يدكدام مقدار را با يمقطع بتن يفباشد، در تعر 150آزاد  يهو در ناح 100 يژهو يهاگر فواصل خاموت ها در ناح مثال

  سپاس فراوان با
  
  
وارد  يدخواست يباشد و هر عدد يمقدار مهم نم ينستونها ا يخط يها ياست، در طراح يبتن يستونها يفدر تعر يرسالم، اگر منظور تان شكل ز با
  محاسبه شود. يحتا كاور توسط نرم افزار صح يدوارد كن يح) را صحf12 يا f10(مثال  يلگردم يز. تنها سايدكن

ستون را  Av/sستونها  يبرا يكند. بلكه پس از طراح ياستفاده نم يخط يو طراح يلاز انها در تحل يتبسو ا يستمقدار فاصله خاموت مهم ن ولي
  )9 يتبس(مانند ا يدكن يتنقشه ها رعا يمفواصل را هنگام ترس يدكند و شما خودتان با يزارش مگ

  

  
  

..قبل يمبرداشت يفيط يلاز تحل يفكنترل در يك برا يناميكيدTبراساس  يهپس ازواردكردن برش پا يابود ك ا ينسالم..استاد سوال دومم ا با
  متشكر يم؟؟كن يههارو هم پا يهدوباره برش پا يدبا يمرو كنترل كن يفتدر ينكهازا
  
  دادم يحتوض را يناميكيبا زلزله د يفتنحوه كنترل در يددر جزوه جد بله

  شود. يههمپا يفتدر استاتيكي است با زلزله الزم
  

@hoseinzadehasl 
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  طاعات و عبادات، يقبول يدكترسالم،ضمن ارزو ياقا
 )دي(فورواردنكنيد، ذكرنكن لطفانام رادركانال  يگيرهپاسخ راازدست ندهم،اگرسوال دركانال قرارم يدكههپاسخ دpvدر  يشمسوال داشتم ممنون م يك

  متشكرم.
كنترل  افتهي يدتشد يبارمحور يدتحتهم با يشه،فونداسيونكنترل م يديافتهتحت بارتشد يستون به صورت محور يوقت يدذكرشدهدهم جد درمبحث
  يم؟كن يبترك يحالت عاد يو باخروج يمانتقال ده يفس يتبزبهبارراازا يداينبشه،چطوربا يو طراح

  كرد؟ يستپ يتبزكپيا يحالت عاد يخروج يلرادرفا يديافتهتحت بارتشد يلازتحل يناش يمقا يروين يبه صورت دست اياميتوان
  .متشكرم

  
  سالم با

  بند از مبحث دهم ظاهرا به اشتباه نگارش شده است اين
  چنين الزامي نداريم ASCEو يا  AISC در

  اين بند به صورت غير عادي ابعاد و ميلگرد پي را افزايش ميدهد كنترل
 الزم نيست فونداسيون براي زلزله تشديد يافته كنترل شود بنابراين

 
 
 

ً كه اخ ي. در جزوه ايغتاندر يبا سالم خدمت شما و تشكر از زحمات ب درصد، اگر در مدل دو سر  25در مورد كنترل ضابطه  يديد،زحمت كش يرا
 ياه ينگشده و وارن يدارسازه ناپا يوارهاد ياست)،  با كاهش سخت يبتن يبرش يواربا د يفوالد يستون موجود نباشد (ساختمان قاب خمش يوارد
  يست؟ضابطه چ ينحالت راهكار كنترل ا ينبه وجود خواهد آمد.در ا ياديز
 
 
  سالم با

درصد باربري ثقلي سازه در ان  25دو انتهاي ديوار برشي ستون نداريد (چه در قابهاي فوالدي و چه بتني) با كاهش سختي ديوار در فايل در  اگر
  دهانه دچار مشكل ميشود.

دو ستون را دوسرمفصل درصد در دو طرف ديوارها ستونهايي در حد ابعاد ضخامت ديوار ترسيم كنيد و دو انتهاي ان  25حل: ميتوانيد در فايل  راه
  كنيد ولي سختي ستونها را كاهش ندهيد تا بتوانند وزن را تحمل كنند و مانع ناپايداري شوند.

  
@hoseinzadehasl 
 
 

 aci 2008 -2014 يدنامه جد يينبر اساس ا يو فلز يدر اسكلت بتن يپ يطراح يبارها يبترك يشهاگر م يخواستمم يبا سالم خدمت مهندس گرام
 بار كنترل تنش خاك يبمطالعه كردم فقط ترك يدكه ارائه داده بود ي...... در جزوه ا يپ يركنترل تنش خاك ز يبارها يبترك ينهمچن يدرو بزار

  با كمال تشكر يشمممنون م يدما بزار يبرا يدوجود نداشت اگر زحمت بكش يپ يبار طراح يبترك يبود ول يپ يرز
 
 
  سالم، با

 يطراح يبرا يتبس(كه در ا UDCON يبارها يباز همان ترك يدتوان ي) ميپ يخمش يلگردهايم يا(مثال كنترل تنش پانچ و  يخود پ يطراح براي
 دمانن يتا اثرات ييداكسپورت نما SAFE14به  ETABS-2015از  يمامستق يدتوان يبارها را م يبترك ين. اييدشود) استفاده نما ياستفاده م يسازه بتن

  بارها منظور شود. يبدر ترك RHO يباثر ضر يازلزله متعامد و 
  :SAFEو  ETABSبتن در  يبارها يبمهم: تنها تفاوت ترك نكته
 ETBASبارها از  يبباشد، پس از ارسال ترك يم A=0.35كه  ييدر شهرها يناثر زلزله قائم در جهت رو به باال منظور شود. بنابرا يستالزم ن SAFE در
  :يردرت پذصو يراصالح ز يدبا SAFEبه 

  از نوع  يبارها يبترك تمامي
0,69D+E-Ev 
  اصالح شوند: يربه صورت ز SAFEدر  بايد
0,9D+E 
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بالكن  يكه به جا يدرصورت ينكهدوم ا يدونه؟برابر بار اتاق مجاور م 1,5بار زنده بالكن را  6چرا مبحث  ينكهسوالم درمورد بار زنده بالكن ها بود. اول ا

برابر  1,5 هآمد يشصورت بازهم بار زنده قسمت پ يندر ا يااتاق مجاور  باشد. آ يقاط يآمدگ يشپ ينكه  ا يبه طور يمداشته باش يآمدگ يشپ
  خواهد شد؟

 
 
برابر اتاق متصل  1,5نامه بار انرا  يينجهت آ  ين. به هميرنداتاق متصل به ان مورد استفاده قرار گ يلسالم، بالكن ها ممكن است به عنوان انبار وسا با
  داند. يم

صورت بار  نياتاق خواب استفاده شود در ا ياو  يراييمثال پذ يطره به عنوان كاربر يعنيآن بالكن نباشد.  يكاربر ياز سقف طره باشد ول يقسمت اگر
  ت طره اعمال شود.به قسم يدزلزله قائم با يخواهد بود. ول 2kN/m2برابر  يمسكون يزنده ان مشابه كاربر

و بار زلزله قائم   Snow يزو ن Lr=1.5 kN/m2بار زنده  يدبا 3kN/m2بار زنده  يمثال در سقف آخر (بام) شما در قسمت طره در تراز بام به جا يا و
  .ييدمروبطه  اعمال نما

 @hoseinzadehasl 
 
 
 

 يمكه شامل كاهش سربار ن ييكه بارها يباشد ؟ چون در موارد يكاهش نم قابل يشنبر اساس كدام بند بار پارت ييندكتر ممكنه بفرما يسالم اقا
  ، يستن يشناز بار زنده پارت يشوند اسم

 
 
 
  )يطكاهش دارند (انهم با شرا يتقابل  L0جدول  يسالم، طبق متن مبحث ششم، تنها بارها با
  توان  آنرا كاهش داد. ينم ين. بنابرايستن L0زنده جدول  يجزو بارها يبند يغهت بار
 

 
 

 
  سالم استاد 

  يناميكي؟بار د يبترك يبرا ياكرد  يطراح يدبا يكيبار استات يبترك يرو برا يپ
 
 
 
  سالم با

  اپليفت (كشش) نداشته باشيد ميتوانيد هم با ديناميكي كنترل كنيد و هم با استاتيكي اگر
  اگر تحت برخي تركيب بارها كشش داشته باشيد بهتر است تنها با استاتيكي كنترل نماييد ولي
  كل برخي از كنتلرها تنها حالت استاتيكي را در پي قبول ميكنند در
@hoseinzadehasl 
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  دكتر يباسالم خدمت آقا

  يم؟استفاده كن يدبا يكاز كدام ينوار يپ يهست؟ برا يچ  Footingو    Mat  ينتفاوت ب ي،اختصاص پ يبرا SAFEنرم افزار  در
  .يادم يشكنترل كننده ها اختالف نظر وجود داره و مشكل پ ينمورد ماب ينا در
  تشكر با
 
 
 انيكستنش خاك ، ....) در هر صورت  يلگردها،م يزان(م يجرا و نتا Mat يا يدرا انتخاب كن Footingندارد كه شما  يتفاوت يسالم، در طراح با

  خواهد بود.
 يمترس يگذار يلگردم يلدتا يد،را انتخاب كن Run Detailimg ينهگز Run يباشد. اگر در منو ي) نقشه ها مdetailing( يتفاوت آنها در خروج تنها

  شود. ينقشه تفاوت قائل م يمهنگام ترس MATو  Footing ينب SAFEصورت  ينشود كه در ا يم
  .ميندارد كه كدام را انتخاب كن يتفاوت ينشوند) بنابرا يم يمترس يشود (نقشه ها دست يقسمت استفاده نم يناز ا يراندر ا ينكهتوجه به ا با

 Matمنفرد و گسترده از  يپ يو برا يداستفاده كن Footingبهتر است از  ينوار يپ يبرا يداستفاده كن SAFEخود  يماز ابزار ترس يخواهيدم اگر
  .يداستفاده كن

 
 
 

  حترامبا درود و ا
است؟( چون بار مرده بصورت رفت و  يحبارها صح يبمرده در ترك ياضافه كردن بار قائم به بارها  ياقائم زلزله آ يرويدر مورد نحوه اعمال ن

  )يستن يبرگشت
  يست؟وارد كردن مولفه قائم زلزله چ يحو صح يقدق راه

  سپاس
 
 
 
  است. ينهم يزكتب و مراجعه ن يشنهاداست. پ يحسالم، بله صح با

  اعمال شود. يدبا يقائم به صورت رفت و برگشت زلزله
  باشد: ير(بدون زلزله قائم) به صورت ز يهاول يبارها يبترك اگر

1.2D+L+E+0.2S 
0.9D+E 

  
  داشت: يمبار خواه يبچهار ترك 0.21Dاز اعمال زلزله قائم به مقدار  پس

  
1.41D+L+E+0.2S 
0.99D+L+E+0.2S 

1.11D+E 
0.69D+E 

  
  منظور شده است يبار هم منف يك) و يشيبار به صورت مثبت (افزا يكبار اول زلزله قائم  يبدو ترك در
  طور  ينهم يزن يبار بعد يبدو ترك در
  

  .يستالزم ن يانيم يشود و كنترل دوتا يحاكم م يو اخر يبار فوق تنها اول يبچهار ترك يناز ب منتها
@hoseinzadehasl 
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  سالم استاد
  داشتم از خدمتتون سوال
 يلحا يواركه د يدكه در جزوه مطرح نموده ا ي( بحث يشهدچار فشار م يبرش يواردورتا دور و وجود د يلحا يواربه علت وجود د يافراگمكه د يزمان

  يم؟ان را چك كن يو با چه مقدار مجاز يمدر دال را از كجا بخوان يموجود فشار يروي)و امكان انفجار داره نيكندگاه عمل م يهمانند تك
 
 سالم،  با
 يرشكل ز يقرا از طر يافراگمدرون صفحه د يروهاين يدتوان يم يافراگمكردن د semi-rigidشود، پس از  يبررس يافرگامد ياگر الزم شود كه تنشها 

  :ييدنما يبررس

 

 
 V13خارج صفحه ( ي) برشF12داخل صفحه ( يبرش يروهاين يدتوان ي. بسته به مورد ميدرا بخوان يروهاتنش ها، ن يشكل فوق بهتر است به جا در
 شوند. يدر واحد طول ارائه م يروبه صورت ن يروها. مقدار نييدنما ي) را بررسF22 يا F11( يو فشار يكشش يروهاي) ، نV23 ياو 
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 scale يبضر loade caseتدا در قسمت توان اب يم ياآ يكيبه استات يناميكيكردن د يههمپا يبزاده، در مورد ضر ينبا سالم خدمت دكتر حس

factor يهپا برش يمو تقس يناميكيو د يكياستات يهبرش پا يجو استخراج نتا يهاول يلسپس بعد از تحل يمده يكرا عدد  يناميكيد يبارها 
در ابتدا  يكدادن عدد  ياآ يم؟ضرب كن يمكرده ا يفتعر scale factor يبرا loade caseكه در  يكعدد حاصل را به عدد  يناميكيد هب يكياستات
 يماصل تقسح يدشد باز هم با يناميكيكوچكتر از د يكيبزرگتر است؟ اگر استات يناميكياز د يكياستات يهبرش پا يشههم ياباشد؟ آ يم يحصح
   يم؟ضرب كن scale factorرا به  يكيناميبه د يكياستات

  تشكر با
 
  سالم، با
  :يدجد يرايشو در

  . يمرا كاهش ده يناميكيزلزله د يمندار اجازه
  :يمكن يهدرصد همپا 100اگر قرار باشد با  مثال

 spec=1000  
Ex=2000 

  )يم(دو برابر كن يمده يشرا افزا يناميكيد يدحالت با ينا در
spec=2100 

Ex=2000 
  انجام نخواهد شد. يساز يهو همپا يمده ييررا تغ يناميكيد يمحالت اجازه ندار ينا در

  نه يادارد  يساز يهبه همپا يازكه ن يدكن يتا بررس يدكن ي) را معرفيه(زلزله اول يناميكيزلزله خام د يدشما حتما با نبنابراي
@hoseinzadehasl 
 
 
  سالم مجدد خدمت شما  با

  : ييدبفرما ييبنده را راهنما يرسوال ز2دكتر در صورت امكان در خصوص  يآقا ببخشيد
از امگا صفر   كجا استفاده  يبتن يكرده است در سازه ها يها معرف يستمس يامگا صفر را برا يركه مقاد 2800نامه  يينآ 4-3. با توجه به جدول 1
  كاربرد داشت. يفوالد يشود ؟ظاهرا قبال فقط در سازه ها يم
 يللبه تح يازيداشته باشد ن  يوازم يرغ يها يستمس ينامنظم ياگر سازه ا يارا نوشته است آ يفيط يلتحل يقكه مصاد 2-2-3.با توجه به بند 2
  نرم در ارتفاع  صحبت شده است يلي، نرم و خ يدر پالن و جرم يچشيپ يدو شد يادز يبند فقط از نامنظم ين؟ چون در ا يستن يفيط
  تشكر و احترام . با
 

  با سالم،
  .يداومگا ندار يفبه تعر يازيدر نرم افزار ن يدكن يم ينشده است (وجود ندارد). اگر بر اساس مبحث نهم طراح يفمبحث نهم  اومگا تعر در -1

 ينا يدكن يم يطراح ACIاگر بر اساس  ينشود. بنابرا يستونها در محاسبه تنگها استفاده م يشده است و در طراح يفتعر  ACI-2014در  منتها
  است).  3برابر  يقاب خمش يوارد شود (مثال برا 2800بر اساس استاندارد  يدبا يبضر
  اومگا نخواهد بود. يفبه تعر يازين يسازه بتن يبرا يدكن يم يطراح 9 يتبساگر با ا ين. بنابرايماومگا ندار يميقد يها ACI در

ار ب يبرا يد) بايو چه فوالد يكند، ستون (چه بتن يقطع شده را تحمل م يبرش يوارد يككه ستون  ادامه  يمانند زمان يدر موارد خاص همچنين
  .يدنكرده و ستون را كنترل ك يفتعر يژهبار و يبخودتان ترك يدشود و با يانجام م يكنترل دست يناومگا برابر  كنترل شود كه ابا زلزله  يمحور

  باشد: يجزوه م 292از ص  ير. شكل زيد) مراجعه كن95تابستان  يرايشبنده (و يتبس. به جزوه ايستالزم ن يرخ -2

  
@hoseinzadehasl  
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  با سالم
به  ينكهباشد با توجه به ا يم يمترسانت 40با قالب استاندارد حدود  يلگردم يطول مهار 20نمره  يلگرددر صورت استفاده از م يبتن يرهايدر ت
 ينم ينتام يطول مهار ينشوند بنابرا يم يطراح 35 يا 30با بعد معموال  يليفشار وارده از طرف كارفرما معموال ستونها به صورت مستط يلدل

  وجود دارد يمشكل راهكار ينرفع ا يبرا اي. ا گردد
 
 
 
  سالم، با
   يدبا قطر كمتر استفاده كن يلگرداز م يدبا يا
  .يدكاهش ده 14dبه   20dقالب را از  يطول مهار يلگرد،م يبرا ي) به صورت جانب65mmكاور مناسب ( ينبا تام ينكها يا
 يمترسانت 33 يدبتن بعد ستون حداقل با يمتريسانتم 5شود كه با پوشش  يم يمترسانت 28طول قالب برابر  20نمره  يلگردم يحالت دوم برا در

  استفاده كرد. 35توان  يباشد كه م
هار را طول م ياضاف يلگردتوان به نسبت م ينباشد) م يژهاز مقدار الزم باشد (و سازه و يشب يربه كاررفته در ت يلگردكه م يدر صورت همچنين

  كاهش داد.
 ييداستفاده نما 20dنه، از همان  ياخواهد كرد  يتنقشه را رعا ياتكه جزئ يستيدو مطمئن ن يستن يگر اجرا كننده شركت معتبركنم ا يم توصيه

  .يدو طول را كاهش نده
  باشد: يم يربا قالب ب صورت ز يكشش يلگردم يمحاسبه طول مهار جزئيات
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  يزسالم استاد عز

در نقشه ها  يدمقدار با ينتمام ا يامحاسبه شده توسط نرم افزار جهت درج مقدار سطح مقطع معادل در نقشه ها ا يچشيخصوص ارماتور پ در
 يچشيپ يلگردم يطراح comboحاصل از همون  يخمش يلگرداون با مقدار م يسهو مقا يچشيپ يلگردم يطراح comboبراساس  يامعادل بشه 

رو از مقدار  combo12مثال حاصل از  يچشيپ يلگردمن خودم شخصا مقدار م يريمدرنظر بگ يدور باروش دوم درست هست چط ربشه اگ يمعادلساز
 ينضمنا الزم بذكر هست كه در ا يكنمم يمترس يچشيو مقدار حاصل رو بعنوان ارماتور پ يكنمكسر م combo12حاصل از همون  يخمش يلگردم

رو  2#18مقدار يراز هم در ارتفاع ت يچشيپ يلگردهايحداكثر فاصله م يترعا يلنخواهد بود منتها بدل يازمورد ن يچشيپ يلگردروش معموال م
  ممنون از پاسختون يكنمم يهتعب يردر وسط ت يچشيپ يلگردبعنوان م

 
 
 
 
  سالم با

  دوم صحيح است روش
 comb12بررسي مورد به مورد تيرها كاري وقت گير است و به همين جهت معموال مهندسين در جهت اطمينان ميلگرد پيچشي (كه مثال از  منتها

  ديگري باشد) جمع ميكنند combبدست امده ) را با ميلگرد خمشي كه ايتبس اعالم ميكند (كه انهم ممكن است از 
  همانطور كه اشاره كرديد محاسبه كنيدصورت موردي در يك تير خاص ميتوانيد  به

  اگر ميلگرد فوقاني در انتهاي يك تير به صورت زير باشد: مثال
  

Comb12 
As_flexural=15 

As_tortion=9 
  

Comb15 
As_flexural=16 

As_tortion=3 
  
  يك سوم اخر را هم به خمشي پايين):فرض اينكه يك سوم ارماتور طولي پيچشي را به ميلگرد فوقاني اضافه كنيم (يك سوم هم به جان و  با
  

  داريم: com12 طبق
As=15+3=18 

  داريم: comb15 طبق
As=16+1=17 

  
  الزم است 18حداكثر  پس
  را قرار خواهيم داد 19=3+16مقدار  18اگر بدون بررسي از خروجي ايتبس استفاده كنيم به جاي  واي

  
  ورت دقيق به روش فوق عمل ميكند و مقدار انرا تحت عنواندر مورد ارماتور عرضي به ص etabs2015: خوشبختانه نكته

Shear plus torsion reinforcement 
  ميكند ولي براي طولي انجام نمي دهد اعالم

  
@hoseinzadehasl 
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اصله مش حداقل بخاطر ف يلگردالزم هست دوعدد م يانداشته باشه آ يچشيپ يلگردبه م يازما پنجاه در پنجاه باشه و ن يرت يكهدرصورت ياستاد گرام
  ييه؟اجرا يهتوص ياهست؟ ينامه ا يينارتفاع مقطع قرار داد؟آ ياندر م يينباال و پا

 
 
 

  اگر پيچش نداريد، خير
  سانت الزم است ارماتور گونه در جان قرار داده شود 75در تيرهاي با عمق موثر بيش از  تنها
  مراجعه كنيد 5-1-3-17-9بند  به

  الزم نيست. 80ي با ارتفاع كل كمتر از در تيرها يعني
كنيد كه چند روز پيش در اصالحيه مبحث نهم فصل اتش سوزي از مبحث نهم حذف شد و برخي الزامات اين فصل در اين رابطه ديگر الزم  توجه

  نيست رعايت شوند
@hoseinzadehasl 
 
 
 

تشكر  يو به نظرم جا يكنمم يگيري). واقعا ممنون از كانالتون به دقت پ79هستم ( يفشما تو شر يها ييناز سال پا يكيدكتر ، من  يسالم آقا
(  يد؟آ يبه وجود م ييخطا SAPمدل كردن دال دوطرفه استفاده بشه در  يبرا Shellازتون بپرسم. اگر از المان  يخواستمسوال م يكفراوان داره. 

 يا يباشد؟ رفتار جعبه ا-يم يكار درست MEMBRANEاستفاده از المان  يرهادال از ت يدرست انجام شود ). با توجه به عبور آرماتورها يمش بند
3D پور . يسپاس صادق يتدارد؟ با نها يراديشود ا يدهدر رفتار ساختمان د  
 
 
 
  شما يبرا يتموفق يسالم و ضمن ارزو با

  كار نكردم SAPوقته با  يليدانم. خ يدهد نم يخطا م SAPدر  اينكه
  يدبساز يلدوتا فا يدبا يدكه دال دار يزمان اصوال
  SHELLبا  ي يگرو د MEMبا  يكي
  .يدشكل مدل كن Tرا  يرهات يدتوان يم يلفا يندر ا يقاب خمش ياو  يبرش يوارمانند د يدكن يم يرا بررس يباربر جانب ياجزا يتكفا ياول در

خود دال سقف را هم به عنوان  ينكهباربر صرف نظر شود. مگر ا يراز مقاومت اجزا غ يباربر جانب ياجزا يتكفا يدر بررس 2800استاندارد  طبق
قادر به انجام  يتبسشود كه البته ا يطراح يبه عنوان باربر جانب يدسقف با ACIصورت بر اساس ضوابط  ينكه در ا يدفرض كن يباربر جانب يستمس

ه طبقه س يباال يباربر  در سازه ها يستمضمن استفاده از دال سقف به عنوان تنها س . دريدكنترل و طرح ده يدبا يو خودتان دست يستن اينكار
  . يستفرض كردن ان ن يمفصل يگرفتن دال به معنا MEM.  يستمجاز ن

را  يبرش يوارهايد يكنترل شما سخت ينانجام ا يدرصد زلزله را تحمل كند. برا 25قادر باشد  ييبه تنها يددوگانه قاب با يستممثال: در س يك
زلزله را تحمل كنند كه  يرويدرصد ن 100بتوانند  يدبا ياصل ياجزا 2800طبق متن  يزدال ن يدارا ي.  در كنترل قابهايدكن يوارد م يعدد كوچك

  .ييدنما يرا بررس يبرش يوارقاب و د يتكرده و كفا MEMسقف را  يدموضوع با ينكنترل ا يبرا
 يروين يعني يدهيدرا انجام م يباربر جانب يرغ يخود سقف و اجزا يتترك خورده) شما كفا يواقع يختاست (با س shellدوم كه سقف  يلفا در

  .يدكن يجمع كننده ها، ... را در دال كنترل م
  .يدهيدانجام م يلفا ينسازه را در ا يچشيپ يمانند كنترل نامنظم ييكنترل ها يااستخراج دروه تناوب سازه و  يزسازه  و ن يفتكنترل در همچنين

 شود يبررس يزدوم ن يلدر فا يدبا ياصل ياجزا يتكفا البته
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  سالم استاد بزرگوار

  تشكر از اطالعات به روز شما 
  كرد ؟ يدچه با يشهكمتر م يتجرب يودبرابر پر 1,25نرم افزار از  يودپر يوقت يتبسبا نرم افزار ا يليتحل يوددكتر در محاسبه پر يآقا

در  يليتحل يودو پر 0,532برابر  يتجرب يودانجام دادم . پر يفيط يلاست و تحل يبرش يواربا د يت كه سازه در دوجهت قاب مفصلبه ذكر اس الزم
  بدست امده است. 0,39برابر  xودر جهت  1,01برابر  yجهت 

 
 
 
  استفاده شود. يليهمان دوره تناوب تحل يدباشد كه با 1,25Tو  T ينب يليتحل يودسالم، اگر پر با

از حد متعارف   يشاز اندازه سخت است و ابعاد سازه ب يش. مدلتان بيدمدلتان را كنترل كن يدنامه شود، شما با يينآ Tكمتر از  يليتحل يودپر اگر
  .شود يشافزا يليوب تحلو دوره تنا يددرآ يتا سازه به حالت عاد يدو ستون و ....) را كاهش ده يوار(د يابعاد بار بر جانب يدكن يباشد. سع يم

  يدنامه استفاده كن يينآ Tاز  يدتوان يحالت م يندوره تناوب در ا يينتع يبرا ياز صحت مدلساز اگر
  يدمراجعه كن 95تابستان  يرايشو يتبسجزوه ا 146صفحه  به
 به يد،دار ينان). اگر از صحت مدل اطميابندتا ابعاد در ان جهت كاهش  يدكن يساز ينه(به يدكم است. مدلتان را چك كن 0,39 يدكه زد يمثال در

  :يدعمل كن يرشرح ز
  : Y يدوره تناوب راستا 

T=Min(1.25*0.532, 1.01)=0.66 
  :X يراستا در

T=0.532 
استفاده  0,532از  يدتوان يجزوه قرار دادم، م 146كه درصفحه  يحاتيطبق توض يول يداستفاده كن 0,39 يدازشما با X يمعتقدند در راستا برخي

  .ييدنما
 متفاوت خواهند بود. Eyو  EXزلزله  يبضر ينگونه موارد دوره تناوب در دو راستا متفاوت خواهد بود. و بنابرا ينمهم: در ا نكته

 
 

  يبا سالم خدمت شما استاد گرام
  يتبدون خروج از مركز يزله هازل يااستفاده كرد  يتبا خروج از مركز ياز زلزله ها يستيبا يپ يركنترل تنش خاك ز براي

  نه ؟ ياباشد  يس_شامل اثر صد يدكنترل تنش خاك با يباتترك ينكها و
  تشكر با
 
 
 
  سالم،  با
  مورد دو روش در جزوه ارائه كردم: ينا در
  جزوه 405روش اول در صفحه  -1
  جزوه  408روش دوم در صفحه  -2

 rho يباثر ضر يمنظور شود. حت يدبا يتصادف يتخروج از مركز يزو ن  30-100اثرات از جمله اثر  يبله تمام يد،كن ياز روش اول استفاده م اگر
 يتدهد (به راح يم يبهتر يجاست و معموال نتا يدجد ينامه ها يينا يشود. روش اول بر مبنا يبررس يدبا يزن يباشد) در پ 1,2كه  ي(درصورت يزن
  توان با آن جواب گرفت) يم

  .يستاثرات ن ينبه منظور كردن ا يازياست به نظرم ن يمقد ينامه ها يينبر اساس آ روش دوم كه در
به  اماده مربوط يلهايانها زمان بر است. اگر از فا يدست يجادباشند و ا يم يادبارها ز يب. در روش اول تركيدكنم از روش اول استفاده كن يم توصيه

  شده اند (بر اساس روش اول) يفخاك به صورت اماده تعر يبارها يبترك يتمام يد،بنده استفاده كن 2015 يتبسا
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  باسالم خدمت جناب دكتر

  .يمنوع قاب را اختصاص بد يدبادبند است .در برنامه چطور با يگرو طرف د يطرف آن قاب خمش يككه  يمطبقه دار3 يسازه فلز يه 2015يتبزدر ا
  تشكر

 
 
 
  سالم، با

  .يدانتخاب كن SMF ياو  IMFكل سازه  يبرا preferences يق) از طر95تابستان  يرايش(ويتبسجزوه  ا 229و  228صفحه  يمطابق شكلها ابتدا
 يبرا overwrites يقاز طر يتبس،ا 241و مطابق شكل صفحه  يدشوند انتخاب كن يبر اساس ضوابط بادبند طراح يدكه با ييبادبندها و اجزا سپس

  .يدانتخاب كن EBF ياو  OCBF يا  SCBFانتخاب شوندگان بسته به مورد 
 
 
 

  سالم
  ندارد، يردر كشور نظ يباكه تقر يتانو كاربرد يعال ياربس يتبسبه سواالت وجزوه ا ييضمن تشكر از شما بابت پاسخگو

در حاالت  يچشيپ ينامنظم يكنمرا حذف م وارهاياز د يكي يوقتp يبكنترل ضر يبرا يفيط يلدوگانه با تحل يستمبا س يسازه بتن يك در
 يالزامp يبنامه اعمال ضر يينحال به نظر شما مطابق ا يشودم1,4از  يشترب يفيط يعدد در حالتها ينهم يول1,4كمتر از  يكياستات

  محاسبه شده) ينسب يمكانها ييرتغ يچشيپ ينامنظم يينتع يانجام شده وبرا 9س يتببا ا يهست.(مدلساز
  مدها ) ير(اثر سا?درست است يدهدگزارش م يفيحاالت ط يبرا يتبسمكان حداكثر به متوسط مطلق كه ا ييرنسبت تغ ايا

  فراوان سپاس
 
 
 
  سالم، با

  :توصيه
  .يدانجام ده يكيرا در همه حال با زلزله استات يچشيپ ينامنظم كنترل
 يبرا يمناسب يارمختلف بدست آمده است و مع يكردن مدها srssكند، از  يمحاسبه م يفيط يناميكيد يزآنال يبرا يبسكه ات ييرمكانهايي: تغعلت
ها   aveبه  max يجهر مد جدگانه محاسبه شود و نتا aveبه  maxنسبت  يدبا يمكنترل كن يفيبا ط يم. اگر بخواهيستدر سازه ن يچشپ يصتشخ
srss خواهد بود.  يشوند كه مراحل ان خسته كننده و طوالن  

 .يداستفاده كن يكياز زلزله استات يشههم يچشيپ يكنترل نامنظم يبهتر است برا بنابراين
 
 

  با سالم و عرض ادب و احترام .
  و چرا ؟ يرخ ياگذار است  يربار تاث يباتنوع اسكلت سازه بر ترك يا. آ يبارگذار يباتداشتم در مورد ترك يسوال
  جدا كرده ؟ 6چرا مبحث  يرخ اگر
  زحمات شما.تشكر از  با
 
 
  سالم، با

  (كانادا) است CSAنهم (بتن) برگرفته از  مبحث
  ) است.يكا(آمر AISCدهم (فوالد) برگرفته از  مبحث
  متفاوت ذكر شده است يبارها يبفوالد و بتن ترك يدر مبحث ششم برا بنابراين

از انجا كه مبحث نهم و دهم از دو كشور مختلف اقتباس شده  يراندر ا يبار وابسته به نوع اسكلت باشد ول يبندارد ترك يمعن يلحاظ مفهوم از
  متفاوت هستند. يزبارها ن يباست، ترك

  خواهند شد. يساز يكسانبارها  يبصورت ترك ينشود. در ا يمتنظ يكاامر ACI يكرده و بر مبنا ييرتغ يزقرار است مبحث نهم ن يندهآ در
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  ي،با عرض سالم خدمت استاد گرام
اند   يدهدرز انبساط و انقباض كه حذف گرد يدر مورد بندها يدنمود ياطالع رسان يزو در گروه ن يدر همانگونه كه مستحضردكت يآقا جناب

ا در نوع درزه يناز ا يدنبا يطيدر هر شرا يگربندها به كل حذف شده اند و د يناست كه ا ينداشتم ا يكه از جنابعال يمبحث نهم)، سوال يه(اصالح
  در نظر گرفته شود؟ يدبا يخاص يداتتمه ياگرفت  ظرن

 
 
 
  سالم، با

هم در مبحث ششم و هم در  يحرارت يبارها يب. تركيدانجام ده يحرارت يزآنال يدبند باشد و چه حذف شود با ينسازه ها چه ا يدر تمام شما
  كنترل شوند. يدمبحث نهم وجود دارند و با

 يترل نمكن ينشود و بنابرا يبا ارتفاع متوسط بار باد حاكم نم يبتن يمنتها  مطمئن هستم كه در ساز ه ها يمبارها بار باد دار يب: ما در تركمثال
  كنترل شود. يدرود حاكم شود با يكه احتمال م يسوله فلز يابلند و  يدر سازه ها ي. وليمكن

هم حاكم  يماگر اعمال بكن يحت يعنيشود  يحاكم نم يحرارت يكه بار گذار يممطمئن هست يبا طول و عرض كم و عاد ي: در سازه هاحرارت
  )يو هم در بتن يكنترل كند (هم در فوالد يداگر طراح احساس كند كه طول سازه بلند بوده و ممكن است حرارت حاكم شود، با يشود. ول ينم

نشان  يكند و اگر الزم بود درز انقطاع دهد. تجربه شخص يحرارت يزطراح انال يد(در پالن) با يادعرض ز يابا طول  يسازه ها يمانند قبل برا بنابراين
  شود. يحاكم نم يبار حرارت يعاد يبتن يسازه ها يمتر برا 40 يرداده كه معموال ز

  مشكل ساز بود.  يبند گاه ينبود خوشبختانه حذف شده است. ا 3از  يشبند هم كه مربوط به نسبت طول به عرض ب يك
 
 

  ابا سالم و تشكر از پاسخ شم
 يحرارت يزو حدود ارائه شده، همچنان انجام آنال 55 يهداشتن، خواستم اشاره بكنم كه مطابق نشر يسوال يحرارت يزاز دوستان در ارتباط با آنال يكي
  است، با تشكر يضرور

 
 
  سالم با
  ياداوري شما سپاسگزارم. از

هايي كه عرض يا طولشان زياد است بايد انجام شود ( طبق تركيب بارهايي در نشريه هم نيامده باشد، كماكان اناليز حرارتي در تمامي سازه  حتي
  كه در مبحث ششم امده است)

 
 

 يينطول موثر در طبقات پا يبظر يمبادبند واگرا داشته باش يگرودر جهت د يطرف از سازه قاب خمش يكاگر در9-7-4يتبسدكتر در ا يسالم افا
 ممنون از زحمات يستمشكل راه حل چ ينرفع ا يباشد برا يمعقول م يرغ يزنسبت تنش ومقاطع ن يجهودر نت يدهدم يوبزرگ  يمعقول يراعداد غ

  شما
 
 

محاسبه كرده،  يتبسرا كه ا يمقدار OVERWRITE يقانرا محاسبه و از طر k يدست يدبا يد،بر مفهوم طول موثر دار يتسلط كاف با سالم، اگر
  تا مشكل برطرف شود. يدده ييرتغ

 DIRECT( يممستق يزهمراه با آنال LRFD يو روش طراح AISC2005بهتر است از  يد،محاسبه كن يطول موثر را دست يبضر يدوانت ينم اگر

ANALYSISيصورت تمام ين. در ايد) استفاده كن K  مربوط به  يراداتمشكالت و ا يخواهند بود. و تمام يكها برابرK شود. يبرطرف م  
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  يدگذار يبه سواالت م ييكه در پاسخگو يو وقت يغدر يضمن تشكر فراوان از زحمات ب يردكتر وقت به خ يسالم اقا

باشند چرا  يراهم شامل مeyوexبار ها خود شامل سه زلزله كه  ينشود و ا ياستفاده مeyallو  exallزلزله از يفدر تعر يوقت ينكه. با توجه به ا1
شتر از يزلزله ب يروياز اعمال ن يريجهت جلوگ يستبهتر ن ياباشد ا يم 30-100اده شده اگر هدف اعمال ضابطه بار استف يبدر تركeyوexدوباره از 

  بطور جداگانه اعمال شوند؟eyوex ينشود و ا يخوددارeyallوexallدر بار خودكارeyوexزدن  يكت
بار  يبدر ترك0,3يباعمال ضر يبجا يافته يدزلزله تشد يمحاسبات ياز خطا يريجهت جلوگ يستبهتر ن30-100اعمال ضابطه  ي.برا2
  بار ها اعمال شود؟ يناcيبدر ضر0,3 يبضر يناeyوexيبرا
 
 
  سالم،  با
 يكاهش م يتبسزحمت ا يقت. و در حقيدفعال كن يررا غ eyو  exمربوط به  يكت eyallو  exall يفدر تعر يدتوان يبله حق با شماست. شما م -1

  شود: يم يلتبد يربه صورت ز exall+0.3eyبار  يبصورت ترك ينكند. در ا ينم ييريبارها تغ يبترك . البته تعداديابد
exp+0.3ey 
exn+0.3ey  

  شود: يم يلتبد يربه صورت ز exall+0.3eyبار  يبصورت ترك ينحذف نشود، در ا exallاز  ex يكاگر ت منتها
ex+0.3ey 

exp+0.3ey 
exn+0.3ey 

  شود. يحاكم نم ex+0.3ey يبترك يچگاهنخواهد كرد چون ه يخواهد بود و فرق يكسان يطراح يجهر دو حالت نتا در
  خواننده مبهم نباشد. يان فعال باشد تا فهم ان برا يكانتخاب كردم فكر كردم بهر است هر سه ت eyallو  exall يكه برا يتوجه به اسم با
 exall+0.3eyمثال  load caseشما در  يشود و وقت يم يلتشك load caseشده در قسمت  يفتعر يتنها بر اساس زلزله ها يافته يدزلزله تشد -2

  .يستن ينگران يكند و جا يمنظور م  omega*(exall+0.3eyرا به صورت  يافته يدزلزله تشد يتبسا  يد،كن يم يفتعر
  
  

  زاده: يمحمد عل
  خدمت شما ،دوتا سوال داشتم. يرو شب به خ سالم

  شه؟يحاكم م يفتدر يهكدوم زاو يم؟تحتچه كار كن يدبا يفتكنترل در يحاال برا يمدادن استفاده كن يهاز  روش زاو يفيط يلتحل ي) اگه برا1
اشاره  2800نامه  يينآ 47كه در صفحه  يدر صورت يكنيمبرابر م 1/5رو   يترك خوردگ يبضر يايمدر زلزله طرح م يفتكنترل در ي)چرا برا2

  .يمبكن ينكاروا يتونيمم يزلزله در سطح بهره بردار يشده كه برا
  تشكر فراوان با
  
  سالم، با

  :يمدو راه كار دار يفتكنترل در براي
  شود) يم يه(توص يمكنترل كن يكيرا با زلزله استات يفتدر -1
  )ييداستفاده نما يناميكيشود از د ينم يهتوص 9 يتبس(در ا يمكنترل كن يناميكيرا با زلزله د يفتدر -2

 driftاز  يدو حتما با يداستفاده كن DISPLACEMENTاز  يددادم، اجازه ندار يحهمانطور كه در جزوه توض يدكنترل كن يناميكيبا د يدقصد دار اگر
-eyو  ex-drift يكياستات يو انها را با زلزله ها يدكن يفتعر spec-y-driftزلزله  يكو  sepc-x-driftزلزله  يك يدصورت با ين. در ايداستفاده كن

drift كرد. يددار استفاده نخواه يهزاو ياز زلزله ها ين. بنابرايدكن يههمپا  
توان به صورت  يتوان م يم يزن 9 يتبسشده است. در ا يح) تشر2015 يتبسا ي(برا يتبسدر جزوه ا يناميكيبا زلزله د يفتدر يحكنترل صح نحوه
از  يداستخراج كرد. هرگز نبا يناميكيانرا تحت زلزله د joint driftبه مركز جرم است انتخاب كرده و  يككه نزد يياز گرهها يكي يبيتقر

displacenet ييداستفاده نما.  
  
برابر  1,5 يكه سخت يليرا در فا يفتدر يم) انجام شود. اجازه ندار0,7و  0,35 ي(با سخت ياصل يلدر فا يدزلزله طرح) با ي(برا يفت) كنترل در2

  . يمه كنترل كنشد
  .يدكن يوارد كرده و دوره تناوب سازه را استخراج م 1و  0,5را  ي) شما سختperiod يلمحاسبه دوره تناوب سازه (فا يبرا تنها

  به صورت كامل و گام به گام نوشته شده است. يو هم فوالد يسازه بتن يدر جزوه هم برا يزن يفتكنترل در مراحل
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احتمال منسوخ شدن  يبنظر جنابعال يدم،انجام م 9,7,4 يتبسسازه ها رو با ا يمن طراح ينكهدكتر. غرض از مزاحمت ا يآقا يرسالم و وقت بخ

  ).يكنمم يهستش؟ (خوزستان زندگ يكنزد يندهتو آ 9,7,4 يتبسا
 ينهزم ينك تو ا ياز حضرتعال يشمر م.سپاسگزا 2015 يتبسنكات ا يريگ يادمنسوخ بشه از االن شروع كنم ب  يكنزد يندهچون اگه قراره در آ    

  .يدبكن ييرو راهنما ينجانبا
  
  
  خواهد شد. يجرا 2015نامه ها و بروز شدن انها چند سال بعد  يينا ييرسالم، به هر حال با تغ با

  استفاده شود يدجد سيتباز  ا يدبا يم،بر اساس ان كار كن يممنتشر شود، اگر بخواه  aci2014مثال سال بعد كه مبحث نهم بر اساس  براي
 يممكن است دو ساعت طول بكشد. ول 9 يتبسسازه  در ا يك يهاول يباشد.مثال مدلساز يم 9 يتبسباالتر از ا ياربس 2015سرعت كار با  يطرف از

  شود. يساعته تمام م يك 2015همان مدل در 
  .يريدگ يم ياد يبه راحت يزن يگريد يريدبگ يادرا  يكيمنوها عوض شده و اگر  يبرخ يهستند و تنها جا يكيبا هم  ايندو
 9 بسيتبر اساس ا يمجدد شود كه همگ يپروژه بررس يك يميقد يلهايشود فا ياز موارد الزم م يلي. در خيدبا هر دو اشنا باش يداخر: شما با نكته

  باشند. يم
  .يداشنا باش 9 يتبسبا ا يدشروع به كار با يكنند و برا يكار م 9 يتبساكنون اكثر شركت ها با ا هم
  .يريدو هر دو را فرا بگ يدكن يسهبا هم مقا يدقرار داده ام تا بتوان 2015 يتبسو هم ا 9 يتبسا يمنوها را هم برا يماتخود تنظ يبسدر جزوه ات من
  
  

هم اشاره كرديد مي توان  جديد (چهارم ) همانطور كه شما در جزوه 2800سالم استاد. وقت بخير. در مورد طراحي سازه فوالدي بر اساس ويرايش 
جديد استفاده كنيم. بنده طراحي را مطابق مطالبي كه شما در جزوه تان گفتيد  6از تنش مجاز استفاده كرد به شرطي كه از تركيب بارهاي مبحث 
تقسيم مي كنم. آيا  1,4به  جديد استفاده مي كنم و مقدار بدست آمده رو 2800و تركيب بارهاي جزوه انجام مي دهم و در تعيين ضريب زلزله از 

  كار من در تعيين ضريب زلزله درست است؟ ممنون ميشم جواب بديد.
  
  
  

  با سالم،
  منظور شده است. يبضر ينبارها ا يب. در خود تركيدكن يمتقس 1,4بر  يداجازه ندار يرخ
  استفاده شده است كه معادل است با: 0,7Eاز  يداگر دقت كن يدجد يبارها يبترك در

E/1.4=0.7E 
  يدكن 1,4بر  يمرا تقس يهزلزله اول يدشما اجازه ندار بنابراين

ن بند را حذف كردند. مت ينزلزله در روش تنش مجاز كه  درغلط نامه ا يرويبر كاهش ن يمبن يمدر مبحث ششم داشت يكه قبال بند ييدنما دقت
  است: يرمبحث ششم به صورت ز يهاصالح
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