


 

 
  
  
  
  

  
  ايستا       

   راناي)  فني(كنيكي تازه اي و سنجمن ا                 
  

  به نام خدا
  

  . . . سخن اول 
  
سالم و با تشكر از انتخاب دقيق شما و با آرزوي ارتباط هميشگي و استفاده از نظرات شـما در مـورد برنامـه در ابتـدا نكـاتي را جهـت       با عرض 

  :كاري ما با شما و نيز چگونگي پشتيباني از محصول ارائه شده اشاره مي داردآگاهي از نحوه ادامه هم

  

 نحوه آگاهي از فعاليتهاي ما -1

 ...تكميلي ، نمايندگي هاي فروش و  علمي و ببراي اطالع از آخرين وضعيت گروه ايستا اعم از آخرين محصوالت ، آخرين نسخ برنامه ها ، مطال

  .و آگهي هاي ما مطلع شويدمراجعه نموده از آخرين اطالعات   www.ISTAins.com ، ستاايمي توانيد به آدرس اينترنتي 

  

 نحوه ارتباط با ما  -2

همچنين در صورت مشكل . برقرار خواهد بود  .cominfo@ISTAinsارتباط ما با شما در تمامي اوقات شبانه روز و از طريق پست اينترنتي 

با   Management@ISTAins.comبا هريك از نمايندگي ها و يا محصوالت جهت ارتباط مستقيم با مديريت مي توانيد با پست اينترنتي 

  .مدير ايستا تماس داشته باشيد

  .تيباني در روزهاي شنبه تا پنج شنبه در ساعات اداري جوابگوي شما خواهد بودشديرت و پدفتر مركزي مهمچنين 

  

 

 نحوه پشتيباني  -3

فروش نرم افزار موظف به ارائه كليه مطالبات شما در قالب نرم افزار مي باشند لذا با مراجه به يكي از نماينـدگي هـاي مجـاز     تمامي عامليتهاي

 .صورت لذوم تماس مستقيم با مديريت مي توانيد از خدمات پشتيباني ايستا بهرمند شويدايستا در سراسر كشور و يا در 

I.S.T.A 
 Iranian Structural and Technical Association   
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  . . . سخن دوم 
  
 . . !تذكر اول  -1

  
هـا جلسـه پرسـش وپاسـخ از      اري دهرگـز بو تا كنـون   80از سال ي كه شما تهيه كرده ايد حاصل سالها كار تجربه و ممارست نگارنده نرم افزار

 مجموعـه  ، بهره مندي از بهترين تجارب و نظـرات  ذا سعي شده تا بال. مهندسان مجرب محاسب بوده است  و همچنين اساتيد وكاربران برنامه 

  .اي كامل و كم نقص ارائه گردد كه اميد است با استفاده از نظرات شما اندك نقوص احتمالي باقيمانده نيز برطرف گردد

چنانچه هرگونـه   از شما درخواست مي گردد در ابتدارچند كم نقص است ولي بدون عيب نيست لذا جه به مطالب عنوان شده اين برنامه هتوبا 

، ايراد محاسباتي و يا خلل در برنامه مشاهده مي كنيد سريعاً به دفتر مركزي و يـا مـديريت ايسـتا اطـالع داده و مـا را در هرچـه بهتـر         مشكل

  .نمودن برنامه ياري نماييد

هيچ آيين نامه اي هم در دنيا براي محاسبات پيچيده اتصال كف ستون روش دقيـق و  . . در نرم افزار وحي منزل نيست محاسبات موجود  ،دوم

ن و مهندسين محاسب و دانشمند هستند كه در همه زمينه هاي مشابه با تحقيق و بررسي روشهاي يقي را ارائه نمي كند بلكه اين محقبي عيب

 بنـابراين از آنجـا كـه    ارائه داده و هر روز آن را دقيق تر مي كنند كه در مورد اين اتصال هم به اين گونه اسـت  كاربردي و نزديك به واقعيت را 

كليه محاسبات برنامه از مراجع موجود در علم مهندسي عمران و نيز تحقيقات گسترده نگارنده برنامه حاصل شده و ممكن است دچـار اشـكال   

چنانچه با ادله علمي و تفصيلي خالف نتايج اين برنامه و يا محاسبات آن را صحيح مي دانـد بـا قضـاوت    باشد لذا مهندس محاسب مختار است 

نخواهد داشت ، هرچند كه تجربه سالها ثابت كـرده اسـت    برنامه مسئوليتي در مورد نتايج محاسباتي گروهخود از علم خود استفاده كند و اين 

  .براي رسيدن به نتايج واقعي استكه اين مجموعه كامل ترين و بهترين مسير 

  

 . . .!!تذكر دوم  -2

  

در دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك ايران به نام نگارنده برنامه به ثبت رسيده است لذا هرگونه استفاده غير مجاز از برنامـه و تكثيـر   اين برنامه 

همچنين كليه مسئوليت صـحت وسـالمت   . قرار خواهدگرفت گيري يآن به نحوي كه حق مالكيت نگارنده ذايل شود خالف قانون بوده و مورد پ

  .به نام صاحب آن ثبت مي گردد  cdنرم افزار به عهده مالك آن مي باشد كه با شماره سريال موجود در 
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  . . . سخن سوم 
  

  در مورد نگارنده برنامه و مديريت ايستا 
  

 :مشخصات فردي
 تهران 1358متولد         عليرضا فاروقي : و نام خانوادگي نام
  

  سوابق تحصيلي : الف 
  18.49كارشناسي ارشد مهندسي زلزله با معدل كل  - 1
 83كسب رتبه اول مقطع كارشناسي ارشد در بين ورودي هاي  - 2

  
  مدارك رسمي: ب 

  014كد  مدرس رسمي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در دوره آموزش نكات ويژه نرم افزارهاي محاسباتي با -1
   ETABSمربي رسمي وزارت كار و اموراجتماعي در دوره تحليلگر و طراح سازه هاي سه بعدي با استفاده از نرم افزار  -2

   2پروانه اشتغال به كار مهندسي محاسبات پايه  -3   
  مقطع ليسانس و باالتر  –گروه فني و مهندسي  –آزمون استخدام ادواري گواهي قبولي  -4   

  
  امهاي كشوري مق: ج 

  1385ارديبهشت  –كسب رتبه سوم دانشجوي پژوهشگر سال كشور در اولين جشنواره دانشجويان برگزيده سال مهندسي عمران 
  

  سخنراني در همايش : د 
  دانشگاه تهران  84آبان  -سخنران و نويسنده مقاله منتخب اولين همايش بررسي پيامدها و پيشگيري از زلزله تهران  -1
  كاشان 84شهريور  –سنده مقاله منتخب بخش پوستر چهارمين همايش فني و مهندسي باشگاه پژوهشگران جوان نوي -2

  
  عضويت در انجمنهاي جهاني و داخلي : ه 

  تاكنون 2005از سال  ASCEعضو دانشجويي انجمن مهندسين عمران آمريكا 
  عضو باشگاه پژوهشگران جوان 

  عضو انجمن مهندسي زلزله ايران
  انجمن مهندسن محاسب ساختمانعضو 

  
  توليد و ثبت نرم افزارهاي تخصصي مهندسي عمران : و 

 توليد نرم افزار تصحيح ركوردهاي زلزله و محاسبه تغيير مكان هدف در تحليل استاتيكي غيرخطي بـراي اولـين بـار در ايـران بـه نـام       -1
Performance  

       Base Plate Designم بـراي خمـش دو محـوره بـراي اولـين بـار در ايرانبـه نـا         توليد نرم افزار طراحي لرزه اي اتصال پاي سـتون  -2
  )100256شماره ثبت(

  CONQUAKEبه نام  )100367شماره ثبت (،2800و استاندارد  79توليد نرم افزار كنترل ومحاسبه دو آيين نامه آبا  -3
  SECTION BUILDERبه نام   SAP2000,ETABS2000توليد نرم افزار ساخت مقاطع مركب براي برنامه هاي  - 3
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  . . . سخن چهارم 
  

  :برنامه معرفي 
  :راهنماي نصب

اين برنامه همچنين بر روي تمامي نسخ . سيستم ارائه شده است  5و با قابليت نصب همزمان بر روي  CDبر روي يك اين برنامه 

windows   و 2000 ،98اعم ازxp    ردد بر روي گقابل نصب است ولي پيشنهاد ميxp   نصب شود.  

براي اولين بار شما بوجود خواهد آمد كه با راه اندازي آن  Desktopبرروي  shortcutيك  ، پس از نصب برنامه بر روي سيستم

  :پنجره زير به نمايش در خواهد آمد 

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ماس تلفني ري از طريق تگيكي فعال سازي از طريق اينترنت و دي: اين فرم دو قسمت دارد 
  
  :از طريق اينترنت  -1
  

بـه   براي استفاده از اين حالت ابتدا بايد به اينترنت وصل شد و سپس با فشار دادن اين دكمه برنامه به طور خودكار با ارسـال اطالعـات مربـوط   

و يـا   ون احتياج به مراجعه به سايتو بدبه بانك اطالعاتي سايت كه تمامي اطالعات مربوط به نسخ فروش رفته درآن ذخيره گشته است برنامه 

 .، برنامه را فعال مي كندپركردن فرمهاي مخصوص 

  

1 2 
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  : از طريق تماس تلفني  -2

  

خه برنامـه شـما   چنانچه برقراري شما با اينترنت از سيستمي كه برنامه در آن نصب است ميسر نمي باشد با فشار دادن اين دكمه اطالعات نسـ 

  :شود نمايش داده مي

  

  

  

  

  

  

  

 Installation Codeنسخه شما كه فقط متعلق به شماست نمايش داده مي شود و در سطر پـايين تـر    serialيش در آمده ادر پنجره به نم

فعـال   Codeشما با تماس با دو شماره تلفن ذكر شده در اين پنجـره و قرائـت آنهـا    . كه برگرفته شده از اطالعات سيستم شماست وجود دارد

اعالم نموده و ظـرف چنـد     SMSره همراه ذكر شده با ارسال ابراي سرعت بيشتر مي توانيد اين اطالعات را به شم.يافت مي كنيد زي را درسا

  .يافت نماييدرا در دقيقه سريال 

رنامـه شـروع بـه كـار     پس از اين مرحله ب. را بزنيد Continueوارد نموده و دكمه  Codeسپس سريال دريافت شده را در جعبه مقابل عبارت 

  .خواهد كرد و ديگر احتياج به فعال سازي مجدد ندارد

  

  

  

  

  

  محل وارد كردن 

  كد فعال سازي
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  . . . سخن پنجم 
  

  :استفاده از برنامه 

  :از فعال سازي برنامه پنجره زير به نمايش در مي آيد پس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و همچنين ستون خروج ) اتصال مفصلي ( ها نيروي محوري را به كف ستون انتقال مي دهد قسمت اول مربوط به زماني مي گردد كه ستون تن

  .از مركزيتي نيز نسبت به مركز صفحه كف ستون ندارد

  .قسمت دوم مربوط به تمامي حاالت اتصال كف ستوني مي گردد اعم از گيردار و مفصلي و نيز همراه با خروج از مركزيت ستون 

  .بخش استقسمت اول نيز مشابه همين  تشريح خواهد شد ،ت دوم به طور گام به گام قسم، در اين مرحله 

  :قبل از توضيح مراحل ابتدا منوي اصلي توضيح داده مي شود

تشـكيل شـده    Bolt Designو Stiffeners Designو  Now With Stiffenersو  Base Plate Designبه نامهاي  Tab 4برنامه از 

كه اولي براي طراحي ابعاد و ضخامت صفحه كف سـتون بـدون اسـتفاده از سـخت كننـده بـه       . برده شده فعال مي شونداست كه به ترتيب نام

 Tabسـپس در  . بكـار مـي رود  براي كاهش ضخامت صفحه كف سـتون  ) سخت كننده ( دوم هنگام قرار دادن لچكي  Tab. كاربرده مي شود 

براي برش و احياناً كشش پاي ستون ) هارميل مها( چهارم بولتها Tabگردد و نهايتاً در  طراحي مي) سخت كننده ( سوم ابعاد جوابگوي لچكي 

  .طراحي مي گردد

شكل كلي برنامه بر اين اساس است كه اطالعات ورودي برنامه همگي در قسمت چپ پنجره نمايش داده شده و اطالعات محاسبه شده و نتايج 

  .دطراحي شده در قسمت راست نمايش داده مي شو

  

 قسمت دوم

 قسمت اول
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  :مراحل محاسباتي برنامه 

  انتخاب ستون  -1

نمايش داده مي شود و تا زماني كه مقطع ستون انتخاب نگردد هـيچ كـدام از قسـمت هـاي      فوقمنوي ، قسمت دوم  ورود به برنامه درپس از 

 پنجـره  سـمت بـاالي   موجـود در ق  Menuابتـدا دكمـه    )انتخاب سـتون  ( براي اين كار  .برنامه فعال نخواهدشد

  :را انتخاب كرده پنجره زير نمايش داده مي شود columnسپس گزينهنمايش داده شده را زده 

امل تمامي حاالت مربوط به خود مي باشند يعني اينكه بسته يا باز بودن مقطـع و  اشكال شاين 

تي تير ورق بودن و يا حيا خير  يا اينكه هر كدام از ورقهاي افقي و يا عمودي وجود داشته باشند

قطـع انتخـاب مـي    مدر مراحل بعدي مشخص مي گردد و در اين مرحله فقط شكل كلي مقطع 

  .گردد

  

 اطالعات ورودي 
 محاسبه شدهاطالعات

 شكل مقطع انتخاب شده
 پنجره نمايش كف ستون طراحي شده
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  مشخص شده  ونوع پروفيل ، پس از انتخاب يكي از مقاطع 

  

  

  

  

  :مي شود واردپنجره زير ظاهر شده و شماره پروفيلها ، مشخصات ورقها و نيز فاصله دوپرفيل 

  

همچنـين  . در اين پنجره مي توان با انتخاب يك پروفيل و تغيير مشخصات آن در خانه هاي سمت راست پروفيل را به مقطع دلخواه تغييـر داد 

بين دو جـان  همچنين مي توان فاصله دلخواه  . را روشن كنيم   join profileبراي چسباندن دو پروفيل به هم بايد عالمت 

  .مي توان ورقهاي تقويت جان را روي بال اتصال دادBox Plate در انتها با انتخاب حالت  .وارد نمود ?=cجلوي عبارت را به ميليمتر مقطع 

  

مشخصات ورقها

  جدول انتخاب شماره مقطع

ابعــاد پروفيلهــاي  
انتخابي، اين اعـداد  
قابل تغيير بوده و بـا  
تغيير آنها مي تـوان  
مشخصات مقطع تير 

ــره را   ورق و ــا غي ي
 .وارد كرد

شكل شماتيك مقطع 

8  

ــاي   ــال ورقه اتص
 تقويتي جان به بال 



  

  
  

با ابعاد دلخواه ابتدا اين مقطع را از بين اشكال اوليه  BOXبه طور مثال براي انتخاب يك طع به همين ترتيب است امسير حركت در تمامي مق

نتخاب يكي از رديفهاي جدول اشتايل و پر شدن خانه هاي ابعاد مقطع ، آنها را به ابعاد دلخواه تغيير مي ا سپس  با   انتخاب كرده ،

  .حتماً  بايد اول يكي از رديفها انتخاب شود و بعد آنها را تغيير داد بايد توجه كرد كه.دهيم 

  :يل مي گردد حال پس از مشخص كردن مقطع ستون ، اطالعات ورودي به شرح ذيل تكم

   . . .و  محدوديتهاي هندسي ،نيروها  -2

و نيز مشخصات مصالح به ترتيبي كه در ادامه خواهد آمـد عمـل مـي    )  يستونهاي گوشه و كنار( ن محدوديتهاي هندسي دبراي وارد كر 2-1

  :كنيم  ولي براي وارد كردن نيروها دو راه قابل انجام است 

  ورود نيروها به صورت دستي: الف 

 ETABSيا  SAPورود نيروها از فايل خروجي آناليز سازه از يكي از برنامه هاي :  ب

  ورود به صورت دستي : الف 

  :ستون برنامه به پنجره اصلي باز گشته و بايد مابقي اطالعات به شرح ذيل وارد گرددو انتخاب  قبلپس از طي مراحل 

  

Sx, Sy: يتهاي هندسي طرح  محدود  

مركز صفحه كف ستون قرار نگيرد يا به بيان ديگر با محدوديت هندسي ستونهاي گوشـه مواجـه   چنانچه ستون در 

ه اثرات اضافي اين خـروج از مركزيـت را   مبه برنامه داد تا برنا Sx,Syباشيم مي توانيم اين محدوديتها را با معرفي 

  .در محاسبه ممانهاي نهايي لحاظ كند

  : دبا قالب زير بايد وارد شون داين اعدا

Sx, Sy لبه صفحه كف ستون تا پروفيل در جهات مثلثاتيمجاز  عبارتند از حداكثر فاصله  

  

  

  

  

  

  

  

+SY 

+SX 

+X 

+Y 

+X 

+Y 

-SY 

-SX 

 اطالعات ورودي كه بايد وارد شوند
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 7با توجه به محل ستون  Sx, Sy ،سانتيمتر فاصله داشته باشد  7بنابر اين به طور مثال اگر ستون گوشه يك سازه تا لبه ديوار از هر دو طرف 

  .خواهند بودسانتيمتر 

خواهد بود و در پايان چنانچه ستون محدوديت ) 0(همچنين اگر ستون كامالً چسبيده به يكي از لبه ها و يا دو لبه باشد ، اندازه مورد نظر صفر 

  .ند شدوارد نخواه) هردو و يا يكي از آن دو (اين اعداد  ) در يك يا هر دو جهت( يعني وسط كف ستون قرار بگيرد خاصي نداشته باشد

Mx, My  نشـان داده   قبلـي اين محورهـا در شـكل    حول محورهاي محلي اتصال پاي ستون مي باشنداين دو عدد نيز ممان هاي پاي ستون

  )kg-m بر اساس واحد  (. شده اند

 yصـفحه  ( باالي كف ستون مثبت خالف جهت خود تنش ايجاد مي كند يعني نيم صفحه  Mxبا توجه به اين نكته مهم اينكه ممان :  1 نكته

را فشـار مـي دهـد بايـد هنگـام وارد كـردن همزمـان        ) مثبت xصفحه (مثبت نيم صفحه سمت راست  Myرا بلند مي كند ولي ممان )مثبت 

ز خـروج  و ممان ثانويه حاصل ا Mxممان خارجي (محدوديت هندسي با اين نيروها دقت نمود تا به اشتباه به جاي اثر افزاينده  ، اين دو ممان 

منفي ايجاد مـي كنـد و اثـر ممـان      (M2x)ممان ثانويه خروج از مركزيت ،به طور مثال در شكل زير اثر . يكديگر را خنثي نكنند) از مركزيت 

  :خارجي را كاهش مي دهد Mxمثبت 

  

  

  

  

  مـي باشـد  Y ه جان مقطع در جهـت محـور  با توجه به شكل استاندارد مقاطع در برنامه و جهت قرارگيري آن در صفحه كف ستون ك:  2نكته 

ها را با هم هماهنگ كرد و چنانچه جهت قرار گيري مقطع با آنچه در برنامه تحليـل سـازه    بايد در هنگام وارد كردن نيروها از برنامه اين جهت

هنگام وارد كردن تعـويض   Myبا  Mx د بايد نيروها را متناسب با واقعيت در برنامه وارد كرد و در اين حالت جاياشموجود مي باشد متفاوت ب

  .خواهد شد

در  Y در برنامه فرض مسئلهطبق شكل ستون مانند اين حالت باشد جاي ممانها را بايد تغيير داد زيرا  ،ل چنانچه در سازه مدل شدهطور مثابه 

  .امتداد جان است

  

             

                       

  

+MX 

- M2x 

 ممان حاصل از خروج از مركزيت
كه همجهت با محور )نيرو(ستون

 X+  است Xمنفي 

+Y 

+X 

+Y 

+Y
Mx    My 
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Fc  وFy روزه بتن پي زير كف ستون و تنش جاري شدن فوالد صفحه كف ستون است 28ومت فشاري به ترتيب مقا.  

A2: يعني صفحه مستطيل شكلي از پـي زيـرين   . است هم مركز و مشابه با كف ستونكه  ارت است از سطحي از پي بتني زيريناين سطح عب

  .بدست مي آيدتا اضالع پي ) دارد كه روي پي قرار(كه از امتداد دادن اقطار صفحه كف ستون 

  

  

  

مشخص كننده سطحي از پي مي باشد كه تنش از كف ستون در آن انتشار مي يابد لـذا چنانچـه ايـن مقـدار از حـدي       A2مساحت :  3نكته 

  .از مي گرددكوچكتر باشد باعث عدم انتشار كامل آن در پي و تمركز آن در سطحي كوچكتر خواهد شد و اين باعث پايين آمدن تنش مج

A  سطح كف ستون وFp تنش مجاز زير كف ستون است.  

  .تنش مجاز نيز كاهش مي يابد A2مشاهده مي گردد كه با كم شدن 

  .خواهد بود 0.7fcحداكثر اين نيرو طبق آيين نامه فوالد ايران : تذكر 

  :خواهد شد  1بدون توجه به ابعاد پي ، برابر  A2/Aبه طور مثال براي ستون گوشه شكل زير نسبت 

هميشه يك مستطيل كامل است و با توجه به شكل زير امكان افزايش سطح به علت  همجواري اضالع كف ستون و پي بتنـي وجـود    A2زيرا (

  )ندارد

  

  

P : به تن(ستون  )مثبت(فشاري نيروي محوري(  

  :  1نكته 

P  نابراين نيروهاي صرفاً كششي كه عمدتاً توسط بولتهـا يـا ميـل مهارهـا     ب ،ستون مي باشد يفشارنيروي همواره عددي مثبت و نشان دهنده

حمل مي شوند خارج از موضوع طراحي در اين قسمت هستند بنابراين براي اين نيروها صفحه اتصال كـف سـتون قابـل طراحـي نيسـت بلكـه       

  .ميل مهار الزم را محاسبه كند هابرنامه قادر است تنها براي اين نيرو

  :  2نكته 

  .ناشي از خمش كه در كف ستون مي افتد در ادامه محاسبه شده و ربطي به اين نيرو ندارد شكش

 

  

A2 

 پي بتني

 كف ستون

A
AfF cP

2'3.0=

 تنيپي ب
 كف ستون
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  ETABSيا  SAPورود نيروها از فايل خروجي آناليز سازه از يكي از برنامه هاي : ب 

جام مي گيرد و براي وارد كـردن  در اين روش وارد كردن مشخصات مصالح ونيز محدوديتهاي هندسي به صورت دستي و مطابق با حالت قبل ان

  :به ترتيب زير عمل مي كنيم ) Mx,My,P(نيروها 

  :قابليت برنامه  -1

  .دريافت كند ETABS2000و همچنين  SAP90,SAP2000اين برنامه قادر است نيروهاي خروجي اناليز سازه را از برنامه هاي 

  :زير عمل مي كنيم به ترتيب EATBS2000 V8و SAP2000 V8 براي اينكار در برنامه هاي

SAP2000  : ابتدا واحد نيروهـا رابـه   پس از تحليل مدل سازه براي گرفتن خروجي نيروهاي پاي ستونkg-m    از منـوي  تغييـر داده سـپس

File  گزينهPrint Tables  جمله را انتخاب نموده وAnalysis Results  را بزنيد منوي زير ظاهر خواهد شد:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نيـز  و سـپس آدرس ذخيـره فايـل را    ) مابقي گزينه ها خاموش هسـتند (را انتخاب كرده  فوق به ترتيب باال گزينه ها پس از نمايان شدن منوي

  .معين مي كنيم

  :1نكته 

  .در سازه فلزي از همان تركيبات بار طراحي سازه براي طراحي كف ستون هم مي توان استفاده نمود

  :2نكته 

  .هم بايد در خروجي آورده شود تحليل مودال نتايجدر حالتي كه تحليل طيفي داريم 

محل انتخاب خروجـي  
 نيروهاي پاي ستون 

محل انتخاب نوع خروجي 
)TXT File  ( و ذخيره آن

 در يك فايل

حـاالت و  محل انتخاب 
  يا تركيبات بار خروجي

محل انتخاب خروجـي  
 نيروهاي پاي ستون 

حـاالت و  محل انتخاب 
  يا تركيبات بار خروجي
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  SAP2000 V9قالب خروجي 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

محل انتخاب نوع خروجي 
)TXT File  ( و ذخيره آن

 در يك فايل

محل انتخاب خروجـي  
 نيروهاي پاي ستون 

حـاالت و  محل انتخاب 
  يا تركيبات بار خروجي
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ETABS 2000:  براي گرفتن خروجي نيروهاي پاي ستون پس از تحليل مدل سازه ابتدا واحد نيروها رابهkg-m   تغيير داده سپس از منـوي

File  گزينهPrint Tables  جمله را انتخاب نموده وAnalysis Output  را بزنيد منوي زير ظاهر خواهد شد:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و سـپس آدرس ذخيـره فايـل را نيـز     ) مابقي گزينه ها خاموش هسـتند (پس از نمايان شدن منوي فوق به ترتيب باال گزينه ها را انتخاب كرده 

  .معين مي كنيم

  :برنامه  حوه ورود نيروها درن -2

پذيرد ولي احتياجي به دوباره معرفـي كـردن فايـل    مي براي هر تيپ ستون يك بار انتخاب ستون انجام (براي اينكار پس از انتخاب نوع ستون 

مـي  را انتخاب كرده نوع فايل خروجي و نسـخه برنامـه را مشـخص     OPEN FILEو سپس  NEW STEPگزينه  Menuاز  )نيروها نيست

ي توانيد سير پس از انتخاب فايل ممدر هنگام معرفي : (فايل مورد نظر را انتخاب كرده و منوي زير ظاهر مي شود ،كنيد سپس با انتخاب مسير

ام كه از ابتداي فايل خروجي الزم است خوانده شود را معين كنيد و در صورت عدم تمايل اين عدد را وارد نكنيد تا تمتعداد گره هاي مورد نظر

  )فايل آناليز خوانده شود

نمايش داده مي شود و در حالت قسـمت اول گزينـه   ) ممان به همراه نيروي محوري(برنامه قسمت دوم منوي ذيل در حالت استفاده از : تذكر 

  .هاي ممان را نداريم

نتخاب خروجـي  محل ا
 نيروهاي پاي ستون 

محل انتخاب نوع خروجي 
)TXT File  ( مسير و

 ذخيره آن در يك فايل

حـاالت و  محل انتخاب 
  يا تركيبات بار خروجي

حالت چاپ نيرو محل انتخاب 
  ها در خروجي بر حسب طبقه
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  : 1نكته 

و انتخاب تركيب بار بحراني به علـت امكـان تلفيـق آن بـا     را انجام مي دهد عمليات طراحي  واب شده در اين منخبرنامه براي گره و تركيب انت 

  .در اين مرحله غير ممكن است و كاهش يا افزايش آن ، ممان ثانويه ناشي از خروج از مركزيت

  : 2نكته 

حـداكثر و تركيـب بـار بحرانـي      استفاده شده باشد ، برنامه به طور خودكار نيـروي محـوري  ) نيروي محوري تنها(چنانچه از قسمت اول برنامه 

  .مربوطه را انتخاب كرده و نمايش مي دهد

و نـام تركيـب بـار انتخـابي در     ) joint(برنامه نيروها و اطالعات موجود در منوي فوق را به همراه شـماره گـره    Calculateپس از زدن دكمه 

  .ت مصالح آماده طراحي كف ستون خواهد شدمنوي اصلي وارد كرده و در صورت وارد كردن مابقي اطالعات هندسي و مشخصا

  .طرحهاي مختلفي را براي ستون مورد نظر برآورد كنيد، يا تركيب بار  در اين مرحله مي توانيد با تغيير شماره گره و

  

  

  

  :برنامه وارد فاز محاسباتي شده و يكي از حاالت زير اتفاق خواهد افتادپس از زدن دكمه طراحي 

  

  

  

  

  شماره گره
  نام تركيب يا حالت بار

  نيروي محوري
  Xممان در جهت 
  Yممان در جهت 

  
  

 A2مساحت 

  شروع محاسبات
  تغيير تركيب يا حالت بار

 Pبار انتخابي براي  فرمتتغيير
  با توجه به محور هاي محلي
  گره بعدي
  گره قبلي

  لغو عمليات

e)خروج از مركزيت(  

 1شكل

15



  

  
  

  )و يا بلعكس ( L/6 xe >/2 L=0, ye <-الف
P=نيروي محوري  U= X^3+K1X^2+K2X+K3=0 

 
 

L/2-X/3-e 

x=تار خنثي      T = -P ×  
e=خروج از مركز  K1=3(e-L/2)  L/2-X/3+g 
n=تعداد بولتها     T=كشش  
Ast=سطح كل بولتها  K2=(6n.Ast)*(g+e)/B   
g=فاصله بار تا بولتها       fp=2(P+T)/(X.B) 
B,L=ابعاد  K3=-K2.(L/2+g)   
        fp<fcمجاز   

  
از كاربر مي خواهد تا با يكبار  )U=0رابطه حل ( )X(فاصله تار خنثي برنامه براي محاسبه هرچه دقيق تر  ،) خمش يك محوره ( در اين حالت

  :به اين منظور منوي زير ظاهر خواهد شد) رابطه باالدر  Ast( داد و سطح مقطع حدودي بولتها را بدست آوردعطراحي بولتها ت

  

  

  

  

  

  

  

  

ولت و دقات كار از كاربر مي خواهد چنانچه از يك آرايش بولت مشخصي در اين طرح استفاده سهپس از وارد نمودن اطالعات فوق برنامه براي 

  :ه به قطر داده شده تعداد را نيز به برنامه بگويد مي كند و يا در حال كنترل طرحي است كه آرايش بولنها در آن مشخص است با توج

  

  

  

  

  

  .از اين مرحله بگذرد Cancelو يا چنانچه اين تعداد را در اختيار ندارد با زدن دكمه 

  :پس از اين مرحله برنامه فاصله تار خنثي را محاسبه كرده به كاربر نشان مي دهد

  

 Xنيروي برش پاي ستون در جهت 
  Yنيروي برش پاي ستون در جهت 

  )محاسبه ميگردد( نيروي برشي برآيند
  تنش جاري شدن بولت مصرفي

  قطر بولت مصرفي
  فاصله رديف بولتها تا لبه كف ستون

نسبت مدول االستيسيته فوالد بولتها به 
 )10معموالً ( بتن پي
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  .دومحوره و يا نيروي محوري تنها باشد هيچ كدام از اين منوها نمايش داده نخواهد شدچنانچه طراحي كف ستون در حالت خمش  :تذكر

  
  )و يا بلعكس ( ey = 0, ex > L/2 -ب

  )1شكل :(تعادل نيروها در امتداد قائم ايجاب ميكند
T+P- C=0 T=C- P          C= فشار زير كف ستون       P= نيروي محوري   T=الف(             كشش(  

  :ادل لنگر در حول محور مركزي ستون به دست مي دهدو تع
T. (xt) + C. (xc) - M=0              M=ممان   xt, xc بازوهاي ممان  )ب(                                      

بـه   xدومـي بـر حسـب    قرار داده شودرابطه درجه ) الف(محاسبه شده ودر ) ب(از رابطه  Tقرار داده شده و  C=B.(Fp).xاگر در روابط فوق 
  :شكل زير به دست مي آيد

ax^2+bx+c=0 
  .بدست مي آيد xكه از معادله فوق 

  .محاسبه مي شود Fpوتنش  Tنيروي  xس از تعيين پ
tp=2m(Fp/Fy)^0.5           tp=ضخامت كف ستون     m=طول لبه آزاد 

  .قرار گيرد  xري ستون در محدوده الزم به ذكر است كه ابعاد هندسي كف ستون بايد طوري باشد كه بال فشا
  )كتاب اتصاالت طاحوني:مرجع(

دكتر قاليبافيـان   "طرح ،محاسبه واجراي كف ستونها"به جاي استفاده از دو رابطه فوق مي توان از روابط ديگري مانند روابط موجود در كتاب 
 .استفاده نمود

  
  ex > L/6  ey > B/6,-ج

  .نند يك ستون بتني بايد با معلوم بودن ابعاد و تعداد بولتها از روي نمودارها و منحني ها محاسبه شوددر اين حالت طرح اتصال كف ستون هما
 تنش هاي كف ستون را محاسبه وارائه كرد بسيار مشكل و پيچيده بـوده، عمـالً   و طرح روابطي كه با استفاده از آنها بتوان به طور مستقيم ابعاد

به باال وبعضاً به جاي معادالت، دستگاه معادالت است ،حل دستي ويا حتـي   4معادالت ديفرانسيل و از درجات به علت اينكه اين روابط از طيف 
  .جواب عمومي و اختصاصي ندارند و حل آنها تنها از روش محاسبات عددي ، همگرايي وسعي خطا امكان پذير است

  
 
 
 

         L1     
          Y   L/4   
                    
      B/4  
       
       
           X  
        B      B1 
              
       
           
       
  L     
       
           تار خنثي  
       

  

 كف ستون
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تمامي آزمايشات ونتايج حاصله از پـروژه هـاي مختلـف وبدسـت آوردن معـادالت       ما پس از تحقيقات فراوان وبررسي هاي بسيار وكنكاش روي

در نهايـت   و همچنين بسط و گسترش آنها بـراي تمـامي حـاالت مختلـف و     خطوط كه به صورت جداول و نمودارهاي تقريبي ارائه شده بودند

اتصال پاي ستون شديم واز آنجا كه حل معادالت پيچيده  دستيابي به روابط خمش دومحوره موفق به تهيه الگوريتم محاسباتي طرح كامل يك

يـك   ذكر شده بدون دستيابي به كامپيوتر عمالً غيرممكن وبي فايده است ،ما با بهره گيري از اين قابليت تمامي محاسبات را به همراه نيازهاي

  .طرح مناسب و نكات اجرايي در قالب نرم افزار طراحي كف ستون ارائه كرده ايم

در ايـن   ناحيه تقسيم مي شود و 4به  يمحاسباتروابط )  نيروي محوري(  Pبر حسب خروج از مركزيت  گرديدمشاهده  قبلانچه در شكل آنچن

  .نشان داده شده اند محاسبه مي گردد B1و L1حالت ابعاد مثلث تنش كه با 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

يير آنها طرح مورد نظر خود را ارزيابي كند و با پاك كردن آنها طرح اوليه را مجدداً ابعاد طراحي قابل تغيير بوده و طراح مي تواند با تغ : 1تذكر

سانتيمتر بيش از عرض و طول مقطع بدست آمده تا قرار دادن بولتها و آچار گيري به راحتي انجام  15ابعاد طراحي شده با فرض حداقل . ببيند

چنانچه اتصال حالتي غير از حالت خمـش دو محـوره باشـد ، امكـان     همچنين .ر نمي باشدپذيرد لذا امكان كاهش ابعاد از اين مقدار امكان پذي

  .اين عمل به طور خودكار در برنامه صورت مي پذيرد .است نيز ميسرطراحي و يا كنترل ابعاد مستطيل براي كف ستون 

كـه   A1حاسبه نشده و صفر جايگزين مي گـردد ولـي   م  B1و L1چنانچه يكي از حاالت طراحي الف يا ب اتفاق افتاده باشد مقادير  : 2تذكر

  .نشان دهنده سطح زير تنش فشاري است همواره در حالت وجود خمش محاسبه خواهد شد

  :فعال شده و دو راه وجود دارد)  Now With Stiffeners(طراحي با سخت كننده TAB ، حال پس از طرح كف ستون 

  .بعد Tabه يعني رفتن به دنكاهش ضخامت كف ستون با قرار دادن سخت كن-1

  )بدون انجام مرحله كاهش ضخامت كف ستون( – )Bolt Design(طراحي بولتها TABرفتن به -2

  :كليك كرده منوي زير ظاهر مي شود Now With Stiffenersبراي رفتن به مرحله كاهش ضخامت كف ستون كافي است برروي تب 

  )مربع يا مستطيل( ابعاد طراحي شده
 Xخروج از مركزيت نهايي در جهت 
 Yخروج از مركزيت نهايي در جهت 

  نيروي برآيند فشاري زير كف ستون
  تنش متوسط در لبه طراحي

  )مثلث تنش(سطح زير تنش فشار 
  ضلع مثلث تنش
  ضلع مثلث تنش

 تنش فشاري حداكثر

  اوليهتنش مجاز 
هاي  خروج از مركزيت

  هندسي در دوجهت
  

  محاسباتي تنش مجاز
  
  
ضخامت كف ستون 
محاسبه شده بدون 
 سخت كننده
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اين منو دو حالت انتخاب آرايش لچكي ها وجود دارد كه كاربر مي تواند با انتخاب آنها طرح را به دلخواه انجام داد سـپس بـا اضـافه كـردن      در

  .مي توان ضخامت را كاهش داد x,yلچكي ها در جهات 

  

  چشمه هاي طراحي 

 a, f :طرف گيردار 4ه هاي مابعاد چش  

a 1, d 1 :د چشمه هاي سه طرف گيردارابعا  

C: بعد چشمه يك طرف و يا دو طرف گيردار  

)x1,x2,x3 هم ضرايبي هستند كه با توجه به نسبت ابعاد داده مي شوند(  

برنامه تنها قادر به زدن لچكي در جهات عمودي و افقي اسـت و در چشـمه هـاي     :1نكته 

) cبعـد  (هـاي گوشـه    گوشه قادر به زدن سخت كننده نيست لذا در صورتي كـه چشـمه  

ين كننده باشد كاربر مي تواند به هر نحوي كه صحيح مي داند با زدن لچكي اريب يـا  يتع

  .وارد كند ?=cبه صورت دستي عدد دلخواه و نهايي را در مقابل . . و  ادر نظر گرفتن اثر بولته

ــوه   ــاب نحـ انتخـ
 آرايش لچكي ها

ممان چشمه  ابعاد چشمه ها
  هاي طراحي

 ضخامت نهايي

اضافه كردن 
لچكي در جهات 

x,y  

f 
a 

a 1  

a 1  

d 1  

d 1  
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حاسبه سختي و سطح تحت تنش استفاده شده است لذا براي آنكه آنچنانكه در برنامه فرض شده است از همه سطح كف ستون براي م :2نكته 

تمامي سطح كف ستون يكپارچه سخت شده باشد و از وجود يك ناحيه نرم در كف ستون جلوگيري كنيم ، بايد در چشمه هاي بزرگ و احيانـاً  

  .گوشه در طرح نهايي سخت كننده در نظر بگيريم

  

  

  

  

  

  

كننده ها ، چشمه درون مقطع باشـد برنامـه بـه صـورت هوشـيار سـخت       ح در هر مرحله از افزودن سخت طر چنانچه چشمه بحراني : 3نكته 

اين بدين معنا است كه چنانچه كاربر قصد كاهش ضخامت كف ستون را بيش از مرحلـه قبـل    .  كننده ها را در درون مقطع ترسيم خواهد كرد

  .چكي در بيرون مقطع كمكي به اتصال نمي كنددارد بايد چشمه درون مقطع را سخت كرده و افزودن ل

  

  

  

  

  

  

  

  Stiffeners Design        :پس از اين مرحله به قسمت سوم يعني طراحي ابعاد سخت كننده ها خواهيم رسيد 

  

كـه قاعـدتاً    ني طراحي در مرحله قبل به طراحي لچكي هاي  قرارگرفته در آن چشمه مـي پـردازد  مرحله برنامه با تشخيص چشمه بحرا در اين

  .براي ديگر لچكي ها نيز جوابگو خواهد بود

  :نيز به ترتيب زير تشريح مي گردد پنجرهاين 

  

  سخت كردن چشمه 
اي كه تحت تنش 

علت زيادي نيست به 
 حفظ يكپارچگي 

چشمه درون پروفيل 
 كه بايد سخت شود
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جـوش  مجاز مي باشد و همچنين تنش  اتصال به ستون در برتنها اعدادي كه در اين قسمت وارد مي شوند ضخامت و ارتفاع لچكي  : 1نكته 

  .ما بقي اعداد اعم از طول لچكي و تعداد آنها در مقطع طراحي ، به طور خودكار محاسبه و وارد مي گردد . به كف ستون ه اتصال لچكيگوش

كل لچكي لچكي هم در بر ستون اهميت ويژه دارد و مي توان ش عبا توجه به اينكه تنش در محل اتصال لچكي به ستون كنترل مي شود ، ارتفا

  .نقه انتخاب كردزرا مثلث و يا ذو

  

  

  

ات رطبق مقـر  با توجه به اينكه بر اساس تنش برشي در جوش گوشه كه به صورت فشار و كشش موازي محور جوش اتفاق مي افتد و:  2نكته 

  .بعد جوش گوشه محاسبه مي گردد) 0.6Fy(متناسب با فلز مادر است تنش مجاز، ملي ساختمان 

  

 روابط محاسباتي

  طول لچكي
  ضخامت لچكي
  ارتفاع لچكي

  ضخامت كف ستون
  تعداد لچكي در مقطع طراحي

 تنش مجاز جوش گوشه

 تنش محاسباتي در لچكي

 بعد جوش گوشه اتصال

ستون ستون

 لچكي 

 لچكي

 محل كنترل تنش در لچكي

a
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  :پس از طرح لچكي به قسمت آخر يعني طرح ميل مهار ها مي رويم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بـه   tab1كه اين مورد در صورت وجود به طور خودكـار از  (در اين منو با دريافت نيروهاي برشي پاي ستون و همچنين كشش ناشي از خمش 

هـاري ،  م، طولهـاي   دز خمش ، كشش پاي ستون براي طراحـي بولتهـا ، تعـدا   و يا در صورت نبود كشش حاصل ا) اين قسمت وارد خواهد شد

  .فواصل حداقل سوراخها و در نهايت تعداد كل ميل مهارها محاسبه مي شود

آنچنانكه مشخص است تعداد و آرايش بولتها در نحوه عملكرد اتصال كف ستون بسيار تعيـين كننـده اسـت و كـاربر بايـد بدانـد كـه         : 1نكته 

  . . . و  12،  8،  4ايـن تعـداد بايـد    و  خواهـد بـود   مشخصآرايش متوازن بر اساس تعداد منوط به  د مطلوب يك اتصال خمش دو محورهعملكر

همچنين هرچه بولتها به ستون نزديكتر باشـد اتصـال    . مي تواند با تغيير قطر بولت مصرفي به تعداد مورد نظر دست يابد  لذا طراح . باشدمي 

  !ست مفصلي تر ا

وارد برنامـه شـده باشـد در     SAP , ETABSنيروها از خروجي آناليز سازه در برنامه هـاي   TAB 1چنانچه در ابتداي طراحي و در : 2نكته 

. را خوانده و نمايش مي دهد  TAB 1گره و تركيب بار طراحي دراين مرحله نيز برنامه به طور خودكار ،كشش احتمالي و برش پاي ستون در 

  . نتخاب آن طراحي بر اساس نيروهاي فايل خروجي انجام مي پذيردسپس با ا

 روابط محاسباتي

 نتايج ورودي ها

 xبرش در جهت 
 yبرش در جهت 

  برش برآيند 
  تنش نهايي بولت

  قطر بولت
  نيروي بلندشدگي

  ضخامت كف ستون
  تنش جاري شدن بولت

 طول مهار كششي مستقيم
  طول مهار كششي قالبدار

  فاصله سوراخ از لبه حداقل 
  فاصله سوراخها از هم حداقل

  قيمطول مهار فشاري مست
  تعداد بولت الزم نهايي
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  :پنجره نمايش نيروهاي پاي ستون در مرحله طرح بولتها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نكات آخر 
گزينـه  را بزنيد همچنين براي ديدن خروجي قبل از چـاپ و ذخيـره آن ،      PRINTبراي چاپ نتايج در هر مرحله تنها كافي است دكمه  -1

Preview را انتخاب كنيد.  

 Editو يا براي بازيابي گزينـه   saveبراي ذخيره گزينه  Menuبراي ذخيره محاسبات و يا بازيابي اطالعات ذخيره شده تنها كافي است از  -2

مه ذخيـره مـي گـردد و بـا     دقت كنيد كه اين اطالعات در بانك اطالعات در محل نصب برنا .را انتخاب كنيدDelete و براي پاك كردن گزينه 

كه در محل نصب برنامه قرار )  . . ,mdb ) Dataپاك شدن برنامه از بين مي رود بنابراين براي ذخيره اطالعات مي توانيد از فايلهاي با پسوند

  .داشته باشيد Backupدارند يك 

را  User Defineوبعـد حالـت    New stepگزينـه   Menuبراي خالي كردن اطالعات ورودي و انجام يك محاسبه جديد نيز مي توانيد از -3

  .انتخاب كنيد

گزينـه   Menuقسمت را بر روي يك صفحه چاپ يا ذخيره كنيد مي بايسـت از   4در آخر چنانچه تمايل داشته باشيد خالصه تمامي نتايج  -4

Print Report را انتخاب كنيد.  

  .ريم اين مجموعه بتواند كمك حال شما در محاسبات پيچيده سازه شما باشد اميدوا در انتها از صبر و حوصله شما بسيار سپاس گذاريم و

 

يا نام  دكمه هاي تغيير گره و(اين دكمه ها 
قابل  TAB 1به علت انتخاب آنها در ) نيرو

  . !تغيير نيستد
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