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  مقدمه 1
نياز به تغيير دارد. مباحث جديد  ETABSروند طراحي سازه ها در نرم افزار  2800و استاندارد  6با توجه به تغيير مباحث مقررات ملي از جمله مبحث 

  ريكا و كانادا مي باشند.عمدتا برگرفته از آيين نامه هاي به روز دنيا به ويژه آيين نامه هاي آم
كانادا مي باشد). مبحث دهم  و ضوابط لرزه  NBCC-10آمريكا مي باشد ( قسمت بار باد برگرفته از  ASCE7-10عمدتا برگرفته از  6مبحث  •

  آمريكا اقباس شده است. 2010سال  AISCاي آن نيز عمدتا از نشريات 
  آمريكا مي باشد. AISC-340-2010و نيز  AISC360-2010مبحث دهم برگرفته از  •
  مي باشد.  ACI-318-2014مبحث نهم برگرفته از آيين نامه كانادا مي باشد. مبحث نهم نيز ظاهرا در حال بازنويسي بر اساس  •

به  2010كا (مريامريكا تغيير كند، مي توان گفت كه تقريبا تمامي آيين نامه هاي داخلي بر اساس آيين نامه هاي جديد آ ACIاگر مبحث نهم نيز بر اساس 
مي باشند و عمال در استفاده از آنها مشكل  2010آيين نامه ها همگي زير مربوط به سالهاي قبل از  ETABS 9بعد) خواهند بود. اين در حاليكه است كه در 

  خواهيم داشت.
قابليتهاي  ETABS2015ر با وجود اينكه نرم افزار تسلط يافته اند، در حال حاض ETABS9منتها با توجه به اينكه عمده مهندسين در طي ساليان قبل به 

جديد نيز ارائه شود)  9كار كنند. به نظر مي رسد طي يك سال آينده  (تا وقتي كه مبحث  ETABS9گرافيكي بااليي دارد، هنوز تمايل دارند كه با 
  حركت كنند. ETABS2015مهندسين كم كم به سمت 

  بخش زير است: 7جزوه حاضر شامل 
  EXCELو  ETABSفايلهاي كمكي  توضيحات -1
 ACI-318-99و بر اساس  ETABS9.7.4در  4ويرايش  2800نحوه اعمال ضوابط استاندارد  -2

  در اين بخش تنها نحوه تنظيم ضوابط براي سازه هاي بتني ارائه شده و سازه هاي فوالدي گنجانده نشده است.
 ACI-318-2008و بر اساس  ETABS9.7.4در  4ويرايش  2800نحوه اعمال ضوابط استاندارد  -3

 6به مبحث ششم ايران نزديك است، ضوابط بارگذاري بر اساس مبحث  ACI318-2008در اين بخش با توجه به اينكه ضوابط بارگذاري در 
  از فصل دوم اين جزوه استفاده نماييد. ETABS9تنظيم شده است. توصيه مي شود كه در صورت استفاده از  92ويرايش 

  نها نحوه تنظيم ضوابط براي سازه هاي بتني ارائه شده و سازه هاي فوالدي گنجانده نشده است.در اين بخش ت
 AISC-360-2010و نيز  ACI-318-2014و بر اساس  ETABS2015در  4ويرايش  2800نحوه اعمال ضوابط استاندارد  -4

  است. شدهنده سازه هاي فوالدي گنجا و نيزدر اين بخش نحوه تنظيم ضوابط براي سازه هاي بتني 
  تمامي تنظيمات بر اساس اخرين ويرايش هاي آيين نامه هاي ايران بوده است.

 SAFE-2014تنظميات مربوط به نرم افزار  -5
 نحوه تعيين ضريب نامعيني سازه  -6

  ت.يك فصل جداگانه براي تشريح اين ضريب در نظر گرفته شده اس 4ويرايش  2800با توجه به اهميت اين ضريب در استاندارد 
 پرسش و پاسخ هاي منتشر شده در تلگرام و وبسايت شخصي -7

ده ادر اين قسمت برخي از سواالتي را كه مهندسين و دانشجويان از طريق سايت شخصي و يا كانال تلگرام پرسيده اند و پاسخهاي آنها را قرار د
  ام.
  

 در حال نگارش هستم. 4ويرايش  2800برخي قسمت ها از نوشتارهاي فوق برگرفته از كتابي است كه براي استاندارد  •
  استفاده و نشر مطالب اين جزوه به شرط ذكر منبع آن بال مانع است. •

  
1/10/1394  

  مسعود حسين زاده اصل
  استاديار دانشكده عمران دانشگاه تبريز
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  EXCELو  ETABSفايلهاي كمكي  2
  ود هستند:فايلهاي زير در وبسايت شخصي زير تحت يك بار واحد فشرده شده قابل دانل

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- ETABS2015-ACI2014-AISC2010-0.3-RHO1.edb 

10- ETABS2015-ACI2014-AISC2010-0.3-RHO1.2.edb 
11- ETABS2015-ACI2014-AISC2010-0.35-RHO1.edb 
12- ETABS2015-ACI2014-AISC2010-0.35-RHO1.2.edb 
13- 2800R4.xls 
 
 

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

تنها براي سازه هاي بتني تنظيم شده اند . و براي سازه هاي فوالدي  8تا  1در فايلهاي فوق تركيب بارهاي الزم تعريف شده است. فايلهاي  •
 كابران خود بايد تنظيمات الزم را انجام دهند

) انجام AISC-360-201) و نيزسازه هاي فوالدي (بر اساس ACI-318-2014تنظيمات الزم براي سازه هاي بتني (بر اساس 12تا  9در فايلهاي  •
 شده و تركيبات بار هر دو تعريف شده است.

مام مدل قرار داده شده است تا پس از ات 92همچنين تركيب بارهاي كنترل تنش خاك نيز بر اساس مبحث ششم ويرايش  12تا  9در فايلهاي 
  نيازي به تعريف دستي تركيبات بار كنترل تنش خاك نباشد. SAFEكردن آن به  exportو 

 بخش است: 3شامل  EXCELLفايل  •
 2800استاندارد  4محاسبه نيروي زلزله بر اساس ويرايش  -1
 (جهت انجام آناليز ديناميكي) 2800محاسبه تابع طيف بر اساس استاندارد  -2
  2800استاندارد  3ايش محاسبه زلزله بر اساس وير -3
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  ACI-318-99بر اساس  ETABS9.7.4اعمال ضوابط استاندارد در  3
  ETABS9.7در  ACI318-99طراحي سازه بتني بر اساس  3-1
 

هماهنگي و تشابه كمتري  92مي باشد و تركيب بارهاي آن با تركيب بارهاي مبحث ششم ويرايش  1999مربوط به سال  ACI318-99آيين نامه  •
 استفاده نماييد. ACI-318-2008از  ACI-318-99ابراين توصيه مي شود به جاي دارد. بن

 در فصل بعدي اين جزوه تشريح شده است. ACI-318-2008نحوه تعريف ضوابط طبق  •
  

  انتخاب آيين نامه طراحي 3-1-1
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  ETABS9-ACI-318-99 تعريف بارها در 3-1-2
تفاوت دارد و براي مثال ضرايب مربوط به بار زنده و ضوابط كاهش آنها  ACI-318-99با تعريف بار  92تعريف بارها در مبحث ششم ويرايش  •

را دارد، نمي تواند از ضوابط كاهش سربار مربوط به بارهاي  ACI-318-99تفاوت دارد. بنابراين اگر كاربر قصد استفاده از  ACI-318-99با 
 0.5يد اجازه داده مي شود بارهاي زنده تحت شرايط خاصي با ضريب زنده در مبحث ششم جديد استفاده نمايد. براي مثال در مبحث ششم جد

(فصل بعدي همين  ACI-318-2008چنين ضوابطي نداريم. بنابراين توصيه مي شود از  ACI-318-99در تركيب بارها ظاهر شوند. در حاليكه در 
 جزوه استفاده شود).

 و كليه بارهاي زنده سازه به جز بار زنده تيغه بندي استفاده مي شود. براي تعريف بارهاي زنده در بام، طبقات، راه پله 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^2  مي باشد. اين بار غير قابل كاهش بوده و بايد از نوعPARTL .وارد شود  
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  چيست؟  LPARTسوال: كاربرد 
ظور نجديد 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 م 6در مبحث 

وارد شود كه  PARTITION LIVEد به كف ها به صورت مستقل بار شود و در محاسبه وزن مرده طبقات بار تيغه بندي لحاظ نمي شود. بنابراين باي
  بدست مي آيد. kg/m2 100معموال برابر مقدار حداقل آن يعني 

  
  اعمال كرد؟ مثال در سازه مسكوني به جاي LIVEبار  را همراه با LPARTسوال: آيا مي توان به جاي اعمال 

200 kg/m2 300، بار زنده را برابر kg/m2 ود.وارد نم  
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. %100خواهند داشت در حاليكه مشاركت بار تيغه بندي، بر خالف بارهاي زنده، بايد 
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  ETABS9-ACI-318-99نيروي زلزله در  تعريف  3-2

 
  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 
 دبند همگراي معمولي نيستيم (به محدوديت ارتفاعي در جدول زير توجه نماييد).متر مجاز به استفاده از با 15براي سازه هاي بلند تر از  •
 قيد شده كه نسبتا باال بوده و طراحان را به استفاده از اين سيستم تشويق مي كند. 7براي سيستم قاب ساختماني واگراي ويژه برابر  Ruضريب  •
  متر مجاز بود. 50شد  كه قبال تا متر ميبا 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  1.4ه شود، ضرايب زلزله به جاي محاسب 4زلزله بر اساس ويرايش 
  
 

  (سازه هاي بتني) 3ويرايش  2800تركيب بار لرزه اي بر اساس استاندارد 

  
  (سازه هاي بتني) 4ويرايش  2800زه اي بر اساس استاندارد تركيب بار لر

  
  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 
ده مي شود، بايد براي بتن استفا ACIاز  ETABSبا توجه به اينكه در نرم افزار 

حق نداريم براي  از تركيب بار بتن آمريكا استفاده شود (سطر دوم اين جدول).
  انتخاب كنيم. 9استفاده كنيم و تركيب بارها را از مبحث  ACIطراحي از 
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معرفي شده است كه در شكل زير خالصه روابط محاسبه آن  Nديدي به نام (ضريب بازتاب) تغيير كرده است و ضريب ج Bنحوه محاسبه  •
  آمده است:

  
  در شكل زير بندهاي آيين نامه اي محاسبه دوره تناوب تجربي آمده است كه مشابه ويرايش قبلي مي باشد.

 دوره تناوب تجربي سازه هاي بتني تغيير كرده است. •
 را تغيير كرده است.دوره تناوب تجربي سازه هاي با بادبند واگ •
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 نيروي شالقي حذف شده است و به جاي آن توزيع بار در ارتفاع سازه غير خطي شده است: •

 

                                                               
 

         3ويرايش                                                                                     4ويرايش 
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 محاسبه مي شود كه بستگي به دوره تناوب سازه دارد. 7-3بر اساس رابطه  Kضريب  •

  مثال محاسبه نيروي زلزله  3-2-1
  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  31(صفحه محاسبه دوره تناوب سازه  -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

 

  



  www.hoseinzadeh.netوبسايت:                                                                                                                                        10/1394
  slhttps://telegram.me/hoseinzadehaكانال تلگرام:                                                                                                                                               

  بالمانع است "بعبا ذكر من"انتشار مطالب اين جزوه 
------------ 

16 

= 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

 

  
  
  

= )2800استاندارد  28محاسبه ضريب زلزله زلزله (صفحه  -7 = 0.35 × 2.57 × 15 = 0.18 
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 )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 نماييد: Excelرم افزار براي محاسبه نيروي زلزله مي توانيد از ن

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

www.hoseinzadeh.net :وبسايت 

https://telegram.me/hoseinzadehasl :كانال 
    ویرایش چهار

   16 ارتفاع سازه از تراز پایه (متر)
  I=1 درجه اهميت سازه

  A A=0.35ضریب 
   III نوع زمين

 سيستم سازه
قاب 
ی خمش
  بتنی

  

Ru= 5  4-3جدول
   خير  سازه ميانقاب دارد؟

   ETABST( 1.00زمان تناوب نرم افزار (
T0= 0.15   
Ts= 0.7   
S0= 1.1   

S= 1.75   
T= Min ( ،تجربی1.25تحليلی) 0.76  

N=0.7/(4-TS)*(T-TS)+1= 1.01227  
B1=(S+1)(Ts/T)= 2.54005  

B=B1*N= 2.57123  
C-min=0.12*A*I= 0.0420  

C=A.B.I/R= 0.1800   

k=0.5*T+0.75= 1.1289   
CDRIFT= 0.143325   
KDRIFT= 1.25   
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  ETABS9-ACI-318-99تعريف زلزله محاسبه شده در  3-2-2
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  ETABS9-ACI-318-99تنظيمات لرزه اي در  3-3
 Program) تعيين شود. در شكل زير گزينه 2800تاندارد اس 30و  29(صفحه  2800استاندارد  2-3-3(ضريب نامعيني) بايد طبق بند  Rhoمقدار  •

Calculated  برايRho  قابل استفاده نيست. ضوابطRho  بر اساسASCE7-2010  مي باشد و گزينهProgram Calculated  بر اساس آيين نامه
رابر ن قسمت وارد كنيم. مقدار اين ضريب مي تواند بهاي قديمي انرا محاسبه مي كند. بنابراين خودمان بايد درجه نامعيني را تعيين كرده و در اي

 اين جزوه مراجعه نماييد. 7به فصل باشد. براي تعيين آن  1.2يا  1

  
  
 

 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  Includeينه گز ACI-318-2008در صورت استفاده از  •
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  ETABS9-ACI-318-99) در Mass sourceوزن موثر لرزه اي ( 3-4
 در جرم لرزه اي منظور شود. %100) بايد بار زنده تيغه بندي به صورت 2800استاندارد  29(صفحه  2800طبق جدول زير از استاندارد  •
 ردر پشت بام اگر سازه اي در مناطق گرم سير باشد، نيازي به منظور كردن بار زنده و برف از بام نيست و براي شهرهايي كه در مناطق سردسي •

  درصد بار برف منظور مي شود. 20هستند از پشت بام تنها 
 مشاركتي ندارد. LROOFو بار به عنوان وزن لرزه اي مشاركت كند  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  •

  
استفاده مي شود، و هم براي بام و هم براي طبقات از يك نوع بار زنده استفاده شده است، در ايبتس در قسمت  aci318-99با توجه به اينكه از  •

Mass source  0.2از پشت بامLive .مشاركت داده خواهد شد  
  

 



  www.hoseinzadeh.netوبسايت:                                                                                                                                        10/1394
  slhttps://telegram.me/hoseinzadehaكانال تلگرام:                                                                                                                                               

  بالمانع است "بعبا ذكر من"انتشار مطالب اين جزوه 
------------ 

21 

  ETABS9-ACI-318-99تركيب بارها در  3-5
 

ويرايش چهارم تعريف خواهد شد، تركيب بارها بايد به صورت زير تعريف شوند (ضريب زلزله  2800با توجه به اينكه زلزله بر اساس استاندارد  •
  در آنها برابر يك خواهد بود).

 ي ارائه شده در فايلهاي ايتبس جداگانه تعريف شده اند و در وبسايت اينجانب قابل دانلود هستند.تمامي تركيب بارها •
 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 شده  2015و يا در ايتبس  LRFDدر تركيب بارهاي سازه هاي فلزي به روش 
 است كه اين ضريب در تركيب بارها منظور مي شود (روش اول).

 
 
 

ACI-318-99      ;         ETABS9.7.4        ;       RHO=1     ;     A<0.35            
UDCON1 1.4D 

UDCON2 1.2D+1.7LIVE+1.7LPART 

UDCON3~6 1.05D+1.275LIVE+1.275LPART±EXP±0.3EY+EV 

UDCON7~10 1.05D+1.275LIVE+1.275LPART±EXN±0.3EY+EV 

UDCON11~14 1.05D+1.275LIVE+1.275LPART±EYP±0.3EX+EV 

UDCON15~18 1.05D+1.275LIVE+1.275LPART±EYN±0.3EX+EV 

UDCON19~22 0.9D±EXP±0.3EY+EV 

UDCON23~26 0.9D ±EXN±0.3EY+EV 

UDCON27~30 0.9D ±EYP±0.3EX+EV 

UDCON31~34 0.9D ±EYN±0.3EX+EV 
 
 
 
 
 

ACI-318-99      ;         ETABS9.7.4        ;       RHO=1     ;     A=0.35         ;    I=1  
UDCON1 1.4D 

UDCON2 1.2D+1.7LIVE+1.7LPART 

UDCON3~6 1.26D+1.275LIVE+1.275LPART±EXP±0.3EY+EV 

UDCON7~10 1.26D+1.275LIVE+1.275LPART±EXN±0.3EY+EV 

UDCON11~14 1.26D+1.275LIVE+1.275LPART±EYP±0.3EX+EV 

UDCON15~18 1.26D+1.275LIVE+1.275LPART±EYN±0.3EX+EV 

UDCON19~22 0.69D±EXP±0.3EY+EV 

UDCON23~26 0.69D ±EXN±0.3EY+EV 

UDCON27~30 0.69D ±EYP±0.3EX+EV 

UDCON31~34 0.69D ±EYN±0.3EX+EV 
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ACI-318-99      ;         ETABS9.7.4        ;       RHO=1.2     ;     A<0.35            
UDCON1 1.4D 

UDCON2 1.2D+1.7LIVE+1.7LPART 

UDCON3~6 1.05D+1.275LIVE+1.275LPART±1.2EXP±0.36EY+EV 

UDCON7~10 1.05D+1.275LIVE+1.275LPART±1.2EXN±0.36EY+EV 

UDCON11~14 1.05D+1.275LIVE+1.275LPART±1.2EYP±0.36EX+EV 

UDCON15~18 1.05D+1.275LIVE+1.275LPART±1.2EYN±0.36EX+EV 

UDCON19~22 0.9D ±1.2EXP±0.36EY+EV 

UDCON23~26 0.9D ±1.2EXN±0.36EY+EV 

UDCON27~30 0.9D ±1.2EYP±0.36EX+EV 

UDCON31~34 0.9D ±1.2EYN±0.36EX+EV 

  
ACI-318-99      ;         ETABS9.7.4        ;       RHO=1.2     ;     A=0.35         ;    I=1  

UDCON1 1.4D 

UDCON2 1.2D+1.7LIVE+1.7LPART 

UDCON3~6 1.26D+1.275LIVE+1.275LPART±1.2EXP±0.36EY+EV 

UDCON7~10 1.26D+1.275LIVE+1.275LPART±1.2EXN±0.36EY+EV 

UDCON11~14 1.26D+1.275LIVE+1.275LPART±1.2EYP±0.36EX+EV 

UDCON15~18 1.26D+1.275LIVE+1.275LPART±1.2EYN±0.36EX+EV 

UDCON19~22 0.69D ±1.2EXP±0.36EY+EV 

UDCON23~26 0.69D ±1.2EXN±0.36EY+EV 

UDCON27~30 0.69D ±1.2EYP±0.36EX+EV 

UDCON31~34 0.69D ±1.2EYN±0.36EX+EV 
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  ETABS9-ACI-318-99كاهش سربار زنده در  3-6
(آيين نامه بارگذاري آمريكا) مي باشد. منتها در ايتبس  ASCE7-2010بر گرفته از  92ضوابط كاهش سربار زنده در مبحث ششم ويرايش سال  •

باشد و مي توان به مي  ASCE7-2010مشابه  ASCE7-1995مي باشد. ضوابط كاهش سربار زنده در  ASCE7-1995اخرين ورژن موجود،  9
 تعريف شده اند، كاهش خواهند يافت. Reducibleن استفاده كرد. با انتخاب اين گزينه بارهايي كه از نوع آعنوان جايگزين از 

ن يبا 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 آي •
از كاهش بار زنده صرف نظر شود. در اين  ACI-318-99، توصيه مي شود كه در صورت استفاده از ACI-318-99نامه هاي قديمي مانند 

 صورت مطابق شكل زير بايد عمل شود:
  

  
فصل دوم جزوه به ان استفاده نماييد (كه در  ACI-318-2008در صورت تمايل براي كاهش بار زنده مطابق مبحث ششم جديد مي توانيد از  •

 پرداخته شده است).
 در تركيب بار لرزه اي بار مرده ضريب كمي داشت و بار زنده ضريب باال: ACI-318-99نكته مهم: در  •

1.05D + 1.275 L + E 
  بر عكس است. يعني ضريب بار مرده بيشتر منظور شده و در عوض ضريب بار زنده كاهش يافته: ACI-318-2008در 

1.2D + 1L + E + 0.2SNOW 
 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 

  منظور شود.
زنده را نيز بر اساس  استفاده مي كنيم!)، بار Dاستفاده مي كنيم (و از مزاياي كم بودن ضريب  ACI318-99بنابراين منطقي اين است كه اگر از 
  آيين نامه هاي جديد كاهش دهيم.
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  ETABS9-ACI-318-99در  تعريف تركيب بارهاي كنترل تنش خاك 3-7
  استفاده شود: تنش مجازبراي كنترل تنش زير خاك بايد از تركيب بارهاي 

 
  مطابق شكل فوق بايد تركيب بارهاي زير تعريف شوند:

 ي بارهاي لرزه اي (شامل بارهاي لرزه اي مربوط به زلزله متعامد) بايد جايگزين شود.بايد تمام 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 + 0.7Ev 

  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+0.147I)D ± 0.7E +0.7Ev 
• SOIL7:   (1+0.11025)D + 0.75(Live+LRED+LRED0.5+Lpartition) ± 0.525E +0.525Ev+ 0.75Snow 
• SOIL8:   0.6D + 0.7E + 0.7Ev 

0.525  به صورت زير بدست آمده است: 0.147و  0.1575ضريب اهميت سازه مي باشد و ضريب  Iدر روابط فوق،  0.6 = 0.11025                          0.7 0.6 = 0.147  
  در نظر گرفتن نيروي قائم زلزله رو به باال در طراحي پي ضروري نيست. 2800استاندارد  2-9-3-3طبق بند 
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  ETABS9-ACI-318-99در  P-deltaاثر تعريف  3-8
ست، بايد بر اساس تركيب بار زلزله انتخاب شود و در سازه هايي كه بار باد حاكم است بر براي سازه هايي كه بار زلزله حاكم ا P-deltaتركيب بار اثرا

  .اساس تركيب بار مربوط به بار باد انتخاب شود. با توجه به اينكه در سازه ها معموال تركيب بار لرزه اي حاكم است

        
 

  را تشريح مي كند: P-deltaنتخاب تركيب بار براي اثر مي باشد كه نحوه ا 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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  تشخيص نامنظمي در پالن 3-9
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  نامنظمي پيچشي 3-9-1
  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"دهد و را نشان مي  "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  1.2ست گزارش كمتر از ها در ستون سمت را 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.
  واند.باال باشد، كل سازه را منظم خواهيم خ ratioاگر حتي يكي از طبقات و تنها تحت يكي از زلزله  •

  
به صورت  EXNبراي  STORY5و   STORY4كه ايين نامه خواسته براي مثال در شكل فوق براي طبقه  "نسبي"مقدار واقعي نسبت جابجايي  •

= زير مي باشد: 0.0629 − 0.05300.0528 − 0.0450 = 1.269 = 0.053 − 0.03930.0450 − 0.0335 = 1.191 

 
 RATIOمي باشد. در مواردي كه نسبت  1.176و   1.19محاسبه كرده به ترتيب برابر "مطلق“كه ايتبس بر اساس جابجايي  ratioدر حاليكه مقدار 

  سازه فوق نامنظم پيچشي مي باشد. نزديك است، بايد محاسبه مقدار دقيق انجام شود. 1.2محاسبه شده توسط ايتبس به عدد 
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 شديد پيچشي هستند، حتما بايد آناليز ديناميكي انجام شود:در سازه هاي باالي سه طبقه كه نامنظم  •

  
 1خواهد بود و در اين صورت در تركيب بارها ضريب زلزله به جاي  Rho=1.2اگر سازه نامنظم شديد پيچشي باشد، ضريب نامعيني آن برابر  •

 اي نامنظم پيچشي)درصدي در مقدار زلزله = جريمه سنگين براي سازه ه 20خواهد بود (افزايش  1.2برابر 
 

 اگر سازه اي نامنظم پيچشي باشد، در محاسبه دريفت بايد به جاي كنترل جابجايي مركز جرم طبقات، بايد لبه هاي كناري سازه بررسي شوند ( •
<لبه∆ منظم پيچشي است داريم:مسلما وقتي سازه نا  مركز جرم∆ 1.2

  خواهد شد:و كنترل دريفت با قانون فوق بسيار سخت گيرانه تر 
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  نامنظمي سيستم هاي غير موازي 3-9-2
  ) 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 

  .دشامل ديافراگم سقف، بادبندي سقف و كليه سيستم هايي مي باشد كه نيروي اينرسي سقف را در راستاي افق به اجزاي باربر قائم منتقل مي كن "افقي"
استاي قائم ع سازه قرار مي گيرند و بار را در رديوار برشي، بادبند قائم، قاب خمشي و كليه سيسيتم هاي باربر جانبي مي باشد كه در ارتفاشامل  "قائم"

  منتقل مي كنند.

  
اي ه 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 سيستم

  نمي باشند: Y و يا Xا از تيرهايش در راستاي غير موازي محسوب مي شوند. براي مثال سازه زير نامنظم است. چون دو ت
  

  
  

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

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

  درجه باشد، ايجاد نامنظمي نمي كنند. 15كمتر از 
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  تركيب بارهاي ويژه لرزه اي 3-10
  

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 دوگانه  2، براي قاب ساده بادبندي شده برابر 3اب خمشي برابر ضريب اضافه مقاومت نام دارد كه بر اساس مبحث دهم ايران براي ق  

  مي باشد. 2.5برابر 
 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 3-11
  ) بار قائم زلزله در دو حالت متفاوت بايد منظور شود:A=0.35نسبي خيلي زياد ( در سازه هاي واقع در پهنه با خطر

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 تركيب بارها ضريب بار مرده را  به كل سازه مي توان در

    افزايش داد. در شكل زير نحوه منظور كردن زلزله قائم در كل سازه نمايش داده شده است.
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  تمامي تركيب بارها به صورت دستي اصالح شوند؟ A=0.35سوال: آيا در مناطق با 
  است به شرح زير اصالح شوند: A=0.35كه بايد تركيب بارها در شهرهايي  ACI-318-99بله در صورت استفاده از پاسخ: 
 افزايش يابد. 1.26Dبه   1.05Dدر تمامي تركيب بارها ضريب  -1
 كاهش يابد. 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 قائم  A=0.35وال: با توجه به اينكه در مناطق با س

  زلزله اعمال شود؟
به بار مرده آنها قبال در كل سازه منظور شده  عمال به بالكنها تنها بايد بار زنده آنها وارد شود. علت: زلزله قائم مربوط A=0.35پاسخ: بله. در مناطق با 

  خواهد بود. 0.6AI*3=0.63I kPa=63I kg/m2باشد، زلزله قائم آن برابر  3kPaاست. 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  EVنحوه تركيب  پاسخ:
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  ETABS 9.7.4كنترل جابجايي نسبي طبقات در  3-12
 هيدرا تغيير دسختي 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:

  
  ):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 

مربوط به  Y) و بنابراين دوره تناوب در راستاي Yت دارد (بيشترين مشاركت در راستاي درصد مشارك 57.48مد دوم  Yدر راستاي ثانيه مي باشد.  1.254
  ثانيه مي باشد. 1.167مد دوم بوده و برابر 
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را از  و   بدست آمده در فايل اكسل زير وارد كنيد و  Period.edbرا كه از فايل  و نيز  دوره تناوب  -3

 جدول زير بدست آوريد. اين ضرايب با ضرايب زلزله اصلي تفاوت دارند و بر اساس دوره تناوب حاصل از ايتبس بدست مي آيند.

 
 

  اييد.در جدول فوق تعريف نم و   را بر اساس  EYdriftو  EXdriftنيروهاي  "سازه اصلي"در  -4
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  جابجايي مركز طبقات از قسمت زير استخراج شود: "سازه اصلي"پس از تحليل  -5

  
  منتقل شود: Excelبراي محاسبه دريفت بهتر است مطابق شكل زير اطالعات به 
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  براي محاسبه دريفت استفاده نمي شود؟ Story Driftو يا  Diaphragm Driftسوال: به چه علت از 
، اگر سازه نامنظمي پيچشي نداشته باشيم، براي محاسبه دريفت مي توان تغييرمكان مركز جرم طبقات را محاسبه كرد. در 4-5-3بند پاسخ: با توجه به 

  شكل فوق فرض شده است كه سازه نامنظمي پيچشي ندارد.
ي شود (لبه هاي طبقه) كه بيشتر از دريفت مركز استفاده شود، حداكثر دريفت طبقه محاسبه م Story Driftو يا  Diaphragm Drift دقت شود كه اگر از

  جرم طبقه خواهد بود.

  
  تغيير مكان نسبي طبقات مطابق شكل زير محاسبه مي شود: Excelپس از انتقال اطالعات به 

  
×  ايد رابطه زير ارضا شود:طبقه مي باشد) ب 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       
 رم بايد دريفت لبه هاي كناري سازه منظور شود.اگر سازه داراي نامنظمي پيچشي باشد، به جاي مركز ج •
 ) 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  •

 نيم.استفاده ك
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  درز انقطاع 3-13

 
  طبقه و كمتر كه با اهميت متوسط و كم هستند، عرض درز انقطاع كه هر سازه بايد رعايت كند از رابطه زير بدست مي آيد: 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 مي  8ز در سازه هاي با اهميت خيلي زياد و زياد و نيز در ساختمانهاي بيش ا
0.7  آيد: × × ∆  

  مي باشد 4.5بدست مي آيد كه براي قاب خمشي متوسط بتني برابر  2800استاندارد  4-3جدول  از Cdمقدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
  

   



  www.hoseinzadeh.netوبسايت:                                                                                                                                        10/1394
  slhttps://telegram.me/hoseinzadehaكانال تلگرام:                                                                                                                                               

  بالمانع است "بعبا ذكر من"انتشار مطالب اين جزوه 
------------ 

38 

  ACI-318-2008اساس بر  ETABS9.7.4اعمال ضوابط استاندارد در  4
  ETABS9.7در  ACI2008طراحي سازه بتني بر اساس  4-1

مي باشد كه بيشتريم مطابقت را با مبحث ششم ايران را دارد. بنابراين توصيه  ETABS 9.7.4در  ACIآخرين ويرايش آيين نامه  ACI318-2008آيين نامه 
  طراحي سازه هاي بتني استفاده شود.، از اين آيين نامه براي ETABS9مي شود كه در صورت استفاده از 

  انتخاب آيين نامه طراحي 4-1-1
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  ETABS9-ACI2008 تعريف بارها در 4-2
و در  SNOWدر برخي تركيب بارها از  ACI318-2008). طبق LROOF( زنده بام) اعمال خواهد شد و هم بار SNOW( بار برفهم  در بام •

 بايد هر دو را معرفي كنيد.استفاده مي شود. بنابراين كاربر  LROOFبرخي ديگر از 

 3kPaمبحث ششم) براي سازه مسكوني برابر  39مبحث ششم (صفحه  1-5-6داشته باشيم، بار زنده آن طبق جدول  پاركينگاگر در سازه  •
)300 kg/m^2 مي باشد. بار پاركينگ قابل كاهش نيست و بايد از نوع (LIVE .وارد شود 

مي باشد (در  kg/m^2 500) برابر 37(صفحه  1-5-6ار خطي به تيرهاي ان وارد مي شود، در جدول كه معموال به صورت ب راه پلهبار زنده  •
 وارد شود. LREDبود). بار زنده راه پله قابل كاهش بوده و مي تواند از نوع  350آيين نامه قبلي 

) قابل كاهش بوده و همچنين در تركيب 250kg/m^2( اداري) و در سازه هاي kg/m^2 200( مسكونيبار زنده كف طبقات در سازه هاي  •
 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^2 .اين بار غير قابل كاهش بوده و بايد از نوع  مي باشدLPART .وارد شود  
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  ؟LIVEسوال: كاربرد بار 
بار زنده پاركينگ  ،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)

  قابل كاهش نمي باشد.

  
 

  ؟LRED: كاربرد بار سوال
ضريب آنها برابر يك خواهد  بود. براي مثال بار زنده راه پله طبق  5، و 3،4پاسخ: بارهاي زنده اي كه قابل كاهش هستند ولي در تركيب بارهاي شماره 

مي باشد، طبق تبصره زير  5kPaآن برابر مي باشد. بار زنده راه پله قابل كاهش است ولي با توجه به اينكه مقدار  kg/m2=5kPa 500جديد برابر  6مبحث 
منظور كنيم. از ديگر نمونه ها مي توان به سالن اجتماعات در ساختمانهاي مسكوني، فروشگاههاي  0.5برابر  5، 4، 3حق نداريم ضريب آنرا در تركيب هاي 

  كوچك و خرده فروشي در طبقه همكف اشاره كرد.

  
  

  ؟LRED0.5سوال: كاربرد بار 
خواهد  بود. براي مثال بار زنده  0.5ضريب آنها برابر  5، و 3،4اي زنده اي كه قابل كاهش هستند و عالوه بر كاهش، در تركيب بارهاي شماره پاسخ: باره

  مي باشد) بايد از اين نوع تعريف شود.  kg/m2=2kPa 200سازه هاي مسكوني (كه برابر 
 

  چيست؟  LPARTITIONسوال: كاربرد 
ق 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 منظور جديد طب 6در مبحث 

وارد شود كه  PARTITION LIVEشود و در محاسبه وزن مرده طبقات بار تيغه بندي لحاظ نمي شود. بنابراين بايد به كف ها به صورت مستقل بار 
  بدست مي آيد. kg/m2 100برابر مقدار حداقل آن يعني  معموال
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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 sourceم مجزا وارد شود. علت اين است كه در معرفي جرم لرزه اي (پاسخ: خير. بار تيغه بندي بايد با يك نا

 باشد. بنابراين بايد مجزا تعريف شود. %100خواهند داشت در حاليكه مشاركت بار تيغه بندي، بر خالف بارهاي زنده، بايد 
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  ETABS9-ACI2008تعريف نيروي زلزله در   4-3

 
  استفاده شود. Ru=5بايد از  2800استاندارد  4بود كه طبق ويرايش  R=7خمشي متوسط قبال براي قاب  •

  ) توجه نماييد. نكات زير از اين جدول مهم مي باشند:Ruبه جدول زير (جدول مقادير 
 در جدول زير توجه نماييد). متر مجاز به استفاده از بادبند همگراي معمولي نيستيم (به محدوديت ارتفاعي 15براي سازه هاي بلند تر از  •
 قيد شده كه نسبتا باال بوده و طراحان را به استفاده از اين سيستم تشويق مي كند. 7براي سيستم قاب ساختماني واگراي ويژه برابر  Ruضريب  •
  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  Rبديل سوال: آيا ت •
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

  اهد شد:منظور خو 1براي  1.4محاسبه شود، ضرايب زلزله به جاي  4زلزله بر اساس ويرايش 
  
 

  (سازه هاي بتني) 3ويرايش  2800تركيب بار لرزه اي بر اساس استاندارد 

  
  اي بتني)(سازه ه 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 بتن  ACIاز  ETABSبا توجه به اينكه در نرم افزار 

حق نداريم براي  يكا استفاده شود (سطر دوم اين جدول).از تركيب بار بتن آمر
  انتخاب كنيم. 9استفاده كنيم و تركيب بارها را از مبحث  ACIطراحي از 
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صه روابط محاسبه آن معرفي شده است كه در شكل زير خال N(ضريب بازتاب) تغيير كرده است و ضريب جديدي به نام  Bنحوه محاسبه  •
  آمده است:

  
  در شكل زير بندهاي آيين نامه اي محاسبه دوره تناوب تجربي آمده است كه مشابه ويرايش قبلي مي باشد.

 دوره تناوب تجربي سازه هاي بتني تغيير كرده است. •
 دوره تناوب تجربي سازه هاي با بادبند واگرا تغيير كرده است. •
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 و به جاي آن توزيع بار در ارتفاع سازه غير خطي شده است:نيروي شالقي حذف شده است  •

 
 

                                                               
 

         3ويرايش                                                                                     4ويرايش 
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 محاسبه مي شود كه بستگي به دوره تناوب سازه دارد. 7-3بر اساس رابطه  Kضريب  •
  

  مثال محاسبه نيروي زلزله  4-4
  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  -9

امهن آيين   = 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  -10
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= 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  -11

  < طراحي < 4               → = 0.74 − طراحي − + 1 = 0.74 − 0.7 0.76 − 0.7 + 1 = 1.0123 
 

 )2800استاندارد  14(صفحه  Bمحاسبه ضريب بازتاب ساختمان  -12

  = = 2.53 × 1.0127 = 2.57 
 
 
 

 Iو  Aمحاسبه ضرايب  -13
A=0.35          I=1 

 )2800استاندارد  4-3(صفحه  محاسبه ضريب رفتار سازه،  -14
=ضريب رفتار قاب خمشي متوسط برابر    مي باشد. 5

 

  
= )2800استاندارد  28محاسبه ضريب زلزله زلزله (صفحه  -15 = 0.35 × 2.57 × 15 = 0.18 

  
 )2800استاندارد  6-3-3(بند  Kمحاسبه مقدار ضريب  -16

K=0.5T+0.75=1.129   
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  اده نماييد. اين نرم افزار را مي توانيد از آدرس زير دانلود نماييد:كه براي اين منظور نوشته ام استف Excelبراي محاسبه نيروي زلزله مي توانيد از نرم افزار 

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

www.hoseinzadeh.net :وبسايت 

https://telegram.me/hoseinzadehasl :كانال 
    ویرایش چهار

   16 ارتفاع سازه از تراز پایه (متر)
  I=1 درجه اهميت سازه

  A A=0.35ضریب 
   III نوع زمين

 سيستم سازه
قاب 

خمشی 
  بتنی

  

Ru= 5  4-3جدول
   يرخ  سازه ميانقاب دارد؟

   ETABST( 1.00زمان تناوب نرم افزار (
T0= 0.15   
Ts= 0.7   
S0= 1.1   

S= 1.75   
T= Min ( ،تجربی1.25تحليلی) 0.76  

N=0.7/(4-TS)*(T-TS)+1= 1.01227  
B1=(S+1)(Ts/T)= 2.54005  

B=B1*N= 2.57123  
C-min=0.12*A*I= 0.0420  

C=A.B.I/R= 0.1800   

k=0.5*T+0.75= 1.1289   
CDRIFT= 0.143325   
KDRIFT= 1.25   
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  ETABS9-ACI2008تعريف زلزله محاسبه شده در  4-4-1
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  ETABS9-ACI2008تنظيمات لرزه اي در  4-5
 Program) تعيين شود. در شكل زير گزينه 2800استاندارد  30و  29(صفحه  2800استاندارد  2-3-3(ضريب نامعيني) بايد طبق بند  Rhoمقدار  •

Calculated  برايRho  قابل استفاده نيست. ضوابطRho  بر اساسASCE7-2010  مي باشد و گزينهProgram Calculated  بر اساس آيين نامه
برابر  دهاي قديمي انرا محاسبه مي كند. بنابراين خودمان بايد درجه نامعيني را تعيين كرده و در اين قسمت وارد كنيم. مقدار اين ضريب مي توان

 نوشته ام در وبسايت اينجانب مراجعه نماييد. rhoصفحه اي كه براي  40باشد. براي تعيين آن مي توانيد به نوشتار  1.2ا ي 1
  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  •

، 9و براي سازه هاي بتني در ايتبس  ACI2008اشد. دقت شود كه در مي ب 3برابر  Omegaشده است. براي مثال براي قابهاي خمشي مقدار 
اين ضريب وجود نداشت و اگر هم در اين قسمت مقدار انرا وارد  ACI2008نيست. به عبارت ديگر در  Omegaنيازي به وارد كردن ضريب 

 نماييد، ايبتس 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 زياد  DL Multiplierدر قسمت  •

)A=0.35 0.6) باشد، مقدار اين ضريب برابرAI=0.21*I  ،وارد خواهد شد. براي مثال اگر يك سازه مسكوني در شهر تهران طراحي مي شود
وارد خواهد شد (شكل زير). اين ضريب براي منظور كردن زلزله  0.21مي باشد، اين ضريب برابر  I=1ت برابر با توجه به اينكه ضريب اهمي
 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 sourceوزن موثر لرزه اي ( 4-6
 در جرم لرزه اي منظور شود. %100) بايد بار زنده تيغه بندي به صورت 2800استاندارد  29(صفحه  2800طبق جدول زير از استاندارد  •
ق سردسير ه در مناطدر پشت بام اگر سازه اي در مناطق گرم سير باشد، نيازي به منظور كردن بار زنده و برف از بام نيست و براي شهرهايي ك •

  درصد بار برف منظور مي شود. 20هستند از پشت بام تنها 
 مشاركتي ندارد. LROOFبه عنوان وزن لرزه اي مشاركت كند و بار  DEAD + 20%SNOW%100از قسمت پشت بام تنها بايد  •
  ته است.درصد كاهش ياف 20درصد بود، به  40مشاركت بار زنده بيمارستان ها، مدارس و ... كه قبال  •
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  ETABS9-ACI2008تركيب بارها در  4-7
  را در رابطه با تركيب بارها را نشان مي دهد ACI-318-2008شكل زير متن ايين نامه  •

  
  .تبا توجه به تركيب بارهاي فوق و با منظور كردن اثر زلزله متعامد، تركيب بارهاي كامل براي حالت هاي مختلف در جداول زير ارائه شده اس •
 ي تركيب بارهاي ارائه شده در فايلهاي ايتبس جداگانه تعريف شده اند و در وبسايت اينجانب قابل دانلود هستند.تمام •
 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  ريب زلزله (در تعريف ض 1.2اعمال ضريبUser coefficient در قسمت (static load case 

تنها به روش اول بايد عمل شود. در تركيب بارهاي زير فرض شده  2015و يا در ايتبس  LRFDدر تركيب بارهاي سازه هاي فلزي به روش 
 است كه اين ضريب در تركيب بارها منظور مي شود (روش اول).

 
ACI2008      ;         ETABS9.7.4        ;       RHO=1     ;     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±EXP±0.3EY+EV 

UDCON10~13 1.2D+LIVE+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW±EXN±0.3EY+EV 

UDCON14~17 1.2D+LIVE+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW±EYP±0.3EX+EV 

UDCON18~21 1.2D+LIVE+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW±EYN±0.3EX+EV 

UDCON22~25 0.9D±EXP±0.3EY-EV 

UDCON26~29 0.9D±EXN±0.3EY-EV 

UDCON30~33 0.9D±EYP±0.3EX-EV 

UDCON34~37 0.9D±EYN±0.3EX-EV 
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ACI2008      ;         ETABS9.7.4        ;       RHO=1     ;     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±EXP±0.3EY+EV 

UDCON10~13 1.41D+LIVE+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW±EXN±0.3EY+EV 

UDCON14~17 1.41D+LIVE+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW±EYP±0.3EX+EV 

UDCON18~21 1.41D+LIVE+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW±EYN±0.3EX+EV 

UDCON22~25 0.69D±EXP±0.3EY-EV 

UDCON26~29 0.69D±EXN±0.3EY-EV 

UDCON30~33 0.69D±EYP±0.3EX-EV 

UDCON34~37 0.69D±EYN±0.3EX-EV 

  
  
 

ACI2008      ;         ETABS9.7.4        ;       RHO=1.2     ;     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±1.2EXP±0.36EY+EV 

UDCON10~13 1.2D+LIVE+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW±1.2EXN±0.36EY+EV 

UDCON14~17 1.2D+LIVE+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW±1.2EYP±0.36EX+EV 

UDCON18~21 1.2D+LIVE+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW±1.2EYN±0.36EX+EV 

UDCON22~25 0.9D±1.2EXP±0.36EY-EV 

UDCON26~29 0.9D±1.2EXN±0.36EY-EV 

UDCON30~33 0.9D±1.2EYP±0.36EX-EV 

UDCON34~37 0.9D±1.2EYN±0.36EX-EV 

  
  

ACI2008      ;         ETABS9.7.4        ;       RHO=1.2     ;     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±1.2EXP±0.36EY+EV 

UDCON10~13 1.41D+LIVE+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW±1.2EXN±0.36EY+EV 

UDCON14~17 1.41D+LIVE+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW±1.2EYP±0.36EX+EV 

UDCON18~21 1.41D+LIVE+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW±1.2EYN±0.36EX+EV 

UDCON22~25 0.69D±1.2EXP±0.36EY-EV 

UDCON26~29 0.69D±1.2EXN±0.36EY-EV 

UDCON30~33 0.69D±1.2EYP±0.36EX-EV 

UDCON34~37 0.69D±1.2EYN±0.36EX-EV 
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  ETABS9-ACI2008كاهش سربار زنده در  4-8
(آيين نامه بارگذاري آمريكا) مي باشد. منتها در ايتبس  ASCE7-2010بر گرفته از  92ضوابط كاهش سربار زنده در مبحث ششم ويرايش سال  •

د و مي توان به مي باش ASCE7-2010مشابه  ASCE7-1995مي باشد. ضوابط كاهش سربار زنده در  ASCE7-1995اخرين ورژن موجود،  9
 تعريف شده اند، كاهش خواهند يافت. Reducibleعنوان جايگزين از ان استفاده كرد (شكل زير). با انتخاب اين گزينه بارهايي كه از نوع 
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  ETABS9-ACI2008در  تعريف تركيب بارهاي كنترل تنش خاك 4-9
  شود: استفاده 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. •
  مي باشد: A<0.35ك براي شهرهايي كه تركيب بارهاي كنترل خا •

• 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 + 0.7Ev 

  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+0.147I)D ± 0.7E +0.7Ev 
• SOIL7:   (1+0.11025)D + 0.75(Live+LRED+LRED0.5+Lpartition) ± 0.525E +0.525Ev+ 0.75Snow 
• SOIL8:   0.6D + 0.7E + 0.7Ev 

0.525  به صورت زير بدست آمده است: 0.147و  0.1575ضريب اهميت سازه مي باشد و ضريب  Iدر روابط فوق،  0.6 = 0.11025                          0.7 0.6 = 0.147  
  نيست. در نظر گرفتن نيروي قائم زلزله رو به باال در طراحي پي ضروري 2800استاندارد  2-9-3-3طبق بند 
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  ETABS9-ACI2008در  P-deltaاثر تعريف  4-10
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-deltaعموال تركيب بار لرزه اي حاكم است، تركيب بار اساس تركيب بار مربوط به بار باد انتخاب شود. با توجه به اينكه در سازه ها م
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-deltaب تركيب بار براي اثر مي باشد كه نحوه انتخا 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 اساس  ASCE7-10 8.712.در بند   coefficientstability(  پايداري شاخصبراي محاسبه  ASCE7در  •
 محاسبه شود كه در اين صورت به جاي تركيب بارهاي بدون ضريب

1.2DEAD+1.2SDEAD+Live+LPART+LRED+LRED0.5+0.2SNOWNOW  
  بايد از تركيب 

DEAD+SDEAD+Live+LPART+LRED+LRED0.5+SNOW  
از بارهاي بدون ضريب  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 ولي استفاده وت قابل توجهي با يكديگر نداشته باستفاده نمايند. البته براي سازه هايي كه شاخص پايداري آنها پايين است، دو تركيب فوق شايد تفا
 ، بنده تركيب اول را پيشنهاد مي كنم.CSIاز تركيب اول محافظه كارانه مي باشد. با توجه به توصيه 
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  تشخيص نامنظمي در پالن 4-11
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  نامنظمي پيچشي 4-11-1
  شده است.  از تعريف نامنظمي پيچشي در موارد متعدد استفاده 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 reportتوانيد از قسمت  براي مشاهده نسبت تغيير مكان حداكثر مطلق به حداكثر متوسط مي •

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>1.4ست. و اگر بود خواهيم گفت نامنظم پيچشي ا ratio<1.4>1.2گفت سازه از نظر پيچشي منظم است. اگر 

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

  
به صورت  EXN براي STORY5 و  STORY4 كه ايين نامه خواسته براي مثال در شكل فوق براي طبقه "نسبي"مقدار واقعي نسبت جابجايي  •

= زير مي باشد: 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  RATIO نتيجه: در مواردي كه نسبت
    سازه فوق نامنظم پيچشي مي باشد.
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 در سازه هاي باالي سه طبقه كه نامنظم شديد پيچشي هستند، حتما بايد آناليز ديناميكي انجام شود: •

  
 1خواهد بود و در اين صورت در تركيب بارها ضريب زلزله به جاي  Rho=1.2آن برابر اگر سازه نامنظم شديد پيچشي باشد، ضريب نامعيني  •

 درصدي در مقدار زلزله = جريمه سنگين براي سازه هاي نامنظم پيچشي) 20خواهد بود (افزايش  1.2برابر 
 

سي شوند ( ات، بايد لبه هاي كناري سازه برراگر سازه اي نامنظم پيچشي باشد، در محاسبه دريفت بايد به جاي كنترل جابجايي مركز جرم طبق •
<لبه∆ 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 4-11-2
  ) نباشد، سازه نامنظم خواهد بود.Yيا  Xموازات يكي از محورهاي اصلي (جديد در صورتي كه اجزاي قائم باربر جانبي به  2800در استاندارد 

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

  قل مي كند.سي سقف را در راستاي افق به اجزاي باربر قائم منتشامل ديافراگم سقف، بادبندي سقف و كليه سيستم هايي مي باشد كه نيروي اينر "افقي"
م ئديوار برشي، بادبند قائم، قاب خمشي و كليه سيسيتم هاي باربر جانبي مي باشد كه در ارتفاع سازه قرار مي گيرند و بار را در راستاي قاشامل  "قائم"

  منتقل مي كنند.

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

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

  
  

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

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

  درجه باشد، ايجاد نامنظمي نمي كنند. 15كمتر از 
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  تركيب بارهاي ويژه لرزه اي 4-12
  

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 دوگانه  2، براي قاب ساده بادبندي شده برابر 3ضريب اضافه مقاومت نام دارد كه بر اساس مبحث دهم ايران براي قاب خمشي برابر   

  مي باشد. 2.5برابر 
 استفاده مي كنيم نيازي به وارد كردن اين ضريب نيست. ETABS9نداشتيم. بنابراين اگر از  Ω، ضريب ACIيمي در نسخه هاي قد •
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  نيروي قائم زلزله 4-13
  ) 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 "سازهكل "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<0.35در سازه هاي واقع در ديگر پهنه ها (

  

  
  

 )A=0.35نظور كردن زلزله قائم براي كل سازه (نحوه م
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

    ه است.افزايش داد. در شكل زير نحوه منظور كردن زلزله قائم در كل سازه نمايش داده شد
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  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: DL Mutiplierبا تغيير پارامتر  ، ACI-318-2208پاسخ: خير در صورت انتخاب 

 
  ايجاد مي شود. 1.41Dبرابر  1.2Dض اضافه نماييد، ضريب بار مرده به جاي مطابق شكل فوق، اگر تركيب بارهاي پيش فرhvn,پس از 
 نيز مي توان به شرح زير عمل كرد:  ETABS 9.7در  •
 
 

زلزله قائم به كل سازه وارد مي شود، آيا الزم است افزون بر آن به بالكنها نيز به صورت دستي بار قائم  A=0.35سوال: با توجه به اينكه در مناطق با 
  لزله اعمال شود؟ز

عمال به بالكنها تنها بايد بار زنده آنها وارد شود. علت: زلزله قائم مربوط به بار مرده آنها قبال در كل سازه منظور شده  A=0.35پاسخ: بله. در مناطق با 
  خواهد بود. 0.6AI*3=0.63I kPa=63I kg/m2باشد، زلزله قائم آن برابر  3kPaاست. 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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  كنترل جابجايي نسبي طبقات 4-14
 

 هيدرا تغيير دسختي خمشي اعضاي سازه هاي بتني نيد. در صورتي كه سازه بتني مي باشد، ك ) ايجادPeriod(تحت عنوان  يك فايل جديد -1
 ):Ig و ديوارها:  Igو ستونها: 0.5Ig(تيرها:

  
  ):Periodپس از انجام آناليز مدل جديد (فايل  -2

  

 

  



  www.hoseinzadeh.netوبسايت:                                                                                                                                        10/1394
  slhttps://telegram.me/hoseinzadehaكانال تلگرام:                                                                                                                                               

  بالمانع است "بعبا ذكر من"انتشار مطالب اين جزوه 
------------ 

66 

مربوط به مد اول بوده و برابر  Xره تناوب در راستاي ) و بنابراين دوXدرصد مشاركت دارد (بيشترين مشاركت در راستاي  51.8مد اول  Xدر راستاي 
مربوط به  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. 1.167مد دوم بوده و برابر 

  
را از  و   بدست آمده در فايل اكسل زير وارد كنيد و  Period.edbرا كه از فايل  و نيز  دوره تناوب  -3

 جدول زير بدست آوريد. اين ضرايب با ضرايب زلزله اصلي تفاوت دارند و بر اساس دوره تناوب حاصل از ايتبس بدست مي آيند.
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  در جدول فوق تعريف نماييد. و   را بر اساس  EYdriftو  EXdriftنيروهاي  "سازه اصلي"ر د -4
  
 

  
  
  جابجايي مركز طبقات از قسمت زير استخراج شود: "سازه اصلي"پس از تحليل  -5

  
  منتقل شود: Excelبراي محاسبه دريفت بهتر است مطابق شكل زير اطالعات به 



  www.hoseinzadeh.netوبسايت:                                                                                                                                        10/1394
  slhttps://telegram.me/hoseinzadehaكانال تلگرام:                                                                                                                                               

  بالمانع است "بعبا ذكر من"انتشار مطالب اين جزوه 
------------ 

68 

  
  براي محاسبه دريفت استفاده نمي شود؟ Story Driftو يا  Diaphragm Driftسوال: به چه علت از 
، اگر سازه نامنظمي پيچشي نداشته باشيم، براي محاسبه دريفت مي توان تغييرمكان مركز جرم طبقات را محاسبه كرد. در 4-5-3پاسخ: با توجه به بند 

  ي پيچشي ندارد.شكل فوق فرض شده است كه سازه نامنظم
استفاده شود، حداكثر دريفت طبقه محاسبه مي شود (لبه هاي طبقه) كه بيشتر از دريفت مركز  Story Driftو يا  Diaphragm Drift دقت شود كه اگر از

  جرم طبقه خواهد بود.

  
  تغيير مكان نسبي طبقات مطابق شكل زير محاسبه مي شود: Excelپس از انتقال اطالعات به 
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×  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  EXDRIFTزياد، اجازه نداريم از در سازه هاي با اهميت خيلي  •

  استفاده كنيم.
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  درز انقطاع 4-15

 
  طبقه و كمتر كه با اهميت متوسط و كم هستند، عرض درز انقطاع كه هر سازه بايد رعايت كند از رابطه زير بدست مي آيد: 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 مي  8در سازه هاي با اهميت خيلي زياد و زياد و نيز در ساختمانهاي بيش از 
0.7  آيد: × × ∆  

 مي باشد 4.5يد كه براي قاب خمشي متوسط بتني برابر بدست مي آ 2800استاندارد  4-3جدول  از Cdمقدار 
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  AISC-360-10و  ACI-318-2014بر اساس  ETABS-2015اعمال ضوابط استاندارد در  5
  ETABS2015تعاريف در  5-1

  چيست؟ Fyeدر تعريف مصالح فوالد، مقدار  5-1-1
  نيز از كاربر خواسته مي شود: Fye، مقدار Fyدر تعريف مصالح فوالد، عالوه بر 

نيز ميلگرد طولي سازه هاي بتني مي  A615Gr60مي باشد.  28MPaبتن با مقاومت  4000Psiو فوالد رايج در آمريكا مي باشد  A992Fy50شكل زير در 
 مي باشد كه مشخصات S240فوالد ساختماني رايج در ايران  موجود در ليست را ويرايش كنيم.  materialباشد. به جاي تعريف مواد جديد بهتر است 

  آن بايد به صورت زير وارد شود:

  
Fye  محاسبه مي شود. 1-2-3-10تنش مورد انتظار فوالد مي باشد، كه طبق مبحث دهم بر اساس رابطه  



  www.hoseinzadeh.netوبسايت:                                                                                                                                        10/1394
  slhttps://telegram.me/hoseinzadehaكانال تلگرام:                                                                                                                                               

  بالمانع است "بعبا ذكر من"انتشار مطالب اين جزوه 
------------ 

72 

 
   Fye=1.2Fy=288MPaبراي مقاطع نورد شده: 

 Fye=1.15Fy=276MPaبراي تيرورقها و مقاطع ساخته شده از ورق : 
آنها به شرح  Ryها ، نبشي ها و ناوداني هاي نورد شده در مدل انتخاب شده و  IPEوارد شود، بايد تمامي  276ر براب Fyeاگر در تعريف مصالح، مقدار 

  وارد شود: 1.2برابر  1.15زير به جاي 
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  ETABS2015تعريف ميلگردها در  5-1-2
نيز خواسته مي شود كه با توجه به  Fye، مقدار Fyدها عالوه بر مشخصات ميلگردها به صورت مجزا تعريف مي شود و در تعريف ميلگر 2015در ايتبس 

 خواهد بود: Fye=1.25Fyبرابر  Fyeو مبحث دهم، مقدار  ACIبندهاي زير از 
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  ETABS2015شكل فوالدي در  Iتعريف تيرهاي  5-1-3

  )IPEتعريف مقاطع آماده ( 5-1-3-1

  
  تعريف تيرورق 5-1-3-2
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  تعريف ستونهاي بتني 5-1-4
 

 مي باشد. ETABS 9.7ريف مقطع ستون نمايش داده شده است كه مشابه در شكل زير نحوه تع •
). از اين اعداد در آناليز خطي استفاده نمي شود و بنابراين Confinement barsفواصل و تعداد تنگها نيز در انتها خواسته مي شود ( در قسمت  •

 بايد صحيح وارد شود تا كاور بتن صحيح محاسبه شود. يك عدد دلخواه به عنوان فواصل وارد نماييد. البته سايز ميلگرد عرضي 

 وارد شده است. 40mmبرابر  ACIبايد پوشش خالص بتن وارد شود كه طبق  Clear cover for Confinement Barsدر قسمت  •

  وارد شده است. 10مي باشند،  φ10با فرض اينكه تنگها  Confinement Bar Size and Area  درقسمت  •
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  تعريف بارهاي ثقلي 5-2
  شكل زير نحوه تعريف بارهاي ثقلي را نشان مي دهد. در ادامه هر كدام از موارد تعريف شده معرفي خواهند شد.

  
  بارهاي ثقلي پشت بام 5-2-1
 

LROOF  به صورت  6بار زنده بام كه در مبحثLr .نمايش داده شده است  
SNOW  به صورت  6بار برف كه در مبحثS  است.نمايش داده شده  
DEAD  بار مرده  
WALL  بارWALL .براي تنظيم جرم لرزه اي در پشت بام استفاده مي شود  

 
  سوال: آيا الزم است همزمان هم بار برف وارد شود و بار زنده بام؟

ل زير) توجه نماييد. بنابراين هر (شك 5جديد در برخي تركيب بارها تنها بار برف وجود دارد. براي نمونه به تركيب بار شماره   6پاسخ: بله. در مبحث 
  بايد در قسمت بارها تعريف شده و به بام سازه اعمال شوند. SNOWو   LROOFدوي 

  
  چيست؟ LIVEو  LROOFسوال: تفاوت 

وجود  Lrداريم و  Lتنها  5. در حاليكه در تركيب شماره Lrداريم و هم  Lهم  2را با هم مقايسه نماييد. در تركيب بار  5و  2پاسخ: تركيب بار شماره 
  ندارد. براي اينكه بتوانيم تركيب بارها را صحيح وارد نماييم، بار زنده بام بايد با نامي متفاوت از بارهاي زنده طبقات تعريف شود.
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  بارهاي ثقلي طبقات 5-2-2
  

LIVE  بار زنده غير قابل كاهش  
REDUCIBILE LIVE  بار زنده قابل كاهش  

REDUCIBILE LIVE 0.5 منظور مي شود.  0.5ه قابل كاهش كه در برخي تركيب بارها با ضريب بار زند  
PARTITION LIVE  بار زنده تيغه بندي  

DEAD بار مرده  
 

  ؟LIVEسوال: كاربرد بار 
ر آن)، بار زنده پاركينگ د پاسخ: از اين بار براي تعريف بار زنده پاركينگ و انباري مي توان استفاده كرد. طبق بند زير (با ناديده گرفتن استثنا قيد شده

  قابل كاهش نمي باشد.

  
 

  ؟REDUCIBILE LIVEسوال: كاربرد بار 
ضريب آنها برابر يك خواهد  بود. براي مثال بار زنده راه پله طبق  5، و 3،4پاسخ: بارهاي زنده اي كه قابل كاهش هستند ولي در تركيب بارهاي شماره 

مي باشد، طبق تبصره زير  5kPaباشد. بار زنده راه پله قابل كاهش است ولي با توجه به اينكه مقدار آن برابر مي  kg/m2=5kPa 500جديد برابر  6مبحث 
منظور كنيم. از ديگر نمونه ها مي توان به سالن اجتماعات در ساختمانهاي مسكوني، فروشگاههاي  0.5برابر  5، 4، 3حق نداريم ضريب آنرا در تركيب هاي 

  در طبقه همكف اشاره كرد. كوچك و خرده فروشي

  
  

  ؟REDUCIBILE LIVE 0.5سوال: كاربرد بار 
خواهد  بود. براي مثال بار زنده  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 200اتاق هاي خصوصي در سازه هاي مسكوني (كه برابر 
 

  چيست؟  PARTITION LIVEسوال: كاربرد 
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ظور نجديد 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 م 6در مبحث 
وارد شود كه  PARTITION LIVEتيغه بندي لحاظ نمي شود. بنابراين بايد به كف ها به صورت مستقل بار شود و در محاسبه وزن مرده طبقات بار 

  بدست مي آيد. kg/m2 100معموال برابر مقدار حداقل آن يعني 

  
  ني به جاياعمال كرد؟ مثال در سازه مسكو 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 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. %100، بايد خواهند داشت در حاليكه مشاركت بار تيغه بندي، بر خالف بارهاي زنده
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  ETABS 2015اعمال بار مرده و زنده در  5-2-3
  تعريف شود. شكل زير مراحل تعريف آنرا براي يك سازه مسكوني نشان مي دهد:  Uniform Load Setبهتر است قبل از اعمال بارها، 

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

105 kg/m2 .بدست مي آيد 

 براي منظور كردن اثر تيغه بندي در جرم لرزه اي طبقه بام مي باشد. Wallبار  •
 .بود) kg/m2 500عنوان شده است (قبال   kg/m2 300برابر  4tonجديد براي پاركينگهاي با خودروي كمتر از  6بار زنده پاركينگ در مبحث  •
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  مطابق شكل زير مجموعه بار مورد نظر را اعمال نماييد. Assign، كف مورد نظر را انتخاب و از طريق منوي Load Setپس از تعريف 
 

  
  

  تنظيمات مربوط به كاهش بار زنده 5-2-4
-ASCE7نامه بارگذاري آمريكا) مي باشد و بنابراين با استفاده از منوي زير بايد  (آيين ASCE7-10روش كاهش سربار در مبحث ششم ايران برگرفته از 

  انتخاب شود. 10
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  نيروي زلزله استاتيكي 5-3

 
  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 بادبند همگراي معمولي نيستيم (به محدوديت ارتفاعي در جدول زير توجه نماييد). 15براي سازه هاي بلند تر از  •

 ه از اين سيستم تشويق مي كند.قيد شده كه نسبتا باال بوده و طراحان را به استفاد 7براي سيستم قاب ساختماني واگراي ويژه برابر  Ruضريب  •
  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  •
  ها نيز تغيير كرده اند:پاسخ: خير. اگر چه نيروي زلزله افزايش يافته است، ولي در عوض تركيب بار

  
 

  3ويرايش لرزه اي بر اساس  تركيب بار
1.05D + 1.275L + 1.4E  ACI 318-99  1999آيين نامه بتن آمريكا سال  

1.2D + L + 1.4E + 
0.2SNOW 

ACI 318 – 11 2011آيين نامه بتن آمريكا سال 
AISC 360 – 10  روش  2011آيين نامه فوالد آمريكا)LRFD(  
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  4ويرايش رزه اي بر اساس ل تركيب بار

  
  براي مثال براي قاب خمشي متوسط داريم:

  
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:

  )LRFDان (روش اير 10مبحث 
  

0.75 (D + L + 1E) 
AISC ASD – 89  روش  2011آيين نامه فوالد آمريكا)ASD(  
 )ASDقديم ايران (روش  10مبحث 

  اين روش از آيين نامه ايران حذف شده و منسوخ شده محسوب مي شود.
0.75 (D + L + 1E)  قديم) 6تركيب بار كنترل تنش خاك (بر اساس مبحث  

1.05D + 1.275L + 1E  ACI 318-99  1999آيين نامه بتن آمريكا سال  

1.2D + L + 1E + 0.2SNOW  
ACI 318 – 14 2014آيين نامه بتن آمريكا سال 

AISC 360 – 10  روش  2010آيين نامه فوالد آمريكا)LRFD(  
  )LRFDايران (روش  10مبحث 

  
0.75 (D + L + 0.7E)  

AISC ASD – 89  روش  1989آيين نامه فوالد آمريكا)ASD(  
 )ASDقديم ايران (روش  10مبحث 

  اين روش از آيين نامه ايران حذف شده و منسوخ شده محسوب مي شود.

D + 1.2L + 0.84E 

 )1392ايران (چاپ  9مبحث 

استفاده مي شود،  ACIاز  ETABSبا توجه به اينكه در نرم افزار 
ز تركيب بار بتن آمريكا استفاده شود (سطر دوم اين بايد براي بتن ا

استفاده كنيم و تركيب  ACIحق نداريم براي طراحي از  .جدول)
  انتخاب كنيم. 9بارها را از مبحث 

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

  نيز بايد كنترل شوند. براي كنترل تنش خاك بقيه تركيب بارها •
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  كه مشابه ويرايش قبلي مي باشد.در شكل زير بندهاي آيين نامه اي محاسبه دوره تناوب تجربي آمده است 
 دوره تناوب تجربي سازه هاي بتني تغيير كرده است. •

 دوره تناوب تجربي سازه هاي با بادبند واگرا تغيير كرده است. •
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 نيروي شالقي حذف شده است و به جاي آن توزيع بار در ارتفاع سازه غير خطي شده است: •
 
 

                                                               
 

         3ويرايش                                                                                     4ويرايش 

  
 محاسبه مي شود كه بستگي به دوره تناوب سازه دارد. 7-3بر اساس رابطه  Kضريب  •
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  مثال: 

  متر)16كل پذيري متوسط (ارتفاع سازه از تراز پايه=طبقه مسكوني بتني با ش 5سازه  •
  IIIنوع خاك  •
  پهنه با خطر نسبي خيلي زياد •

  
 )1-1-3-3بند  -2800استاندارد  31محاسبه دوره تناوب سازه (صفحه  -17

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  -18

 

  = 0.15= 0.7= 1.75= 1.1
طراحي = 0.76 طراحي >               → = + 1 = 1.75 + 1 0.70.76 = 2.53 

 )2800استاندارد  17(صفحه  محاسبه ضريب اصالح طيف  -19

  < طراحي < 4               → = 0.74 − طراحي − + 1 = 0.74 − 0.7 0.76 − 0.7 + 1 = 1.0127 

 
 )2800استاندارد  14(صفحه  Bمحاسبه ضريب بازتاب ساختمان  -20

  = = 2.53 × 1.0127 = 2.56 
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 Iو  Aمحاسبه ضرايب  -21
A=0.35          I=1 

 )2800استاندارد  4-3(صفحه  محاسبه ضريب رفتار سازه،  -22
=ضريب رفتار قاب خمشي متوسط برابر    مي باشد. 5

 

  
= )2800استاندارد  28محاسبه ضريب زلزله زلزله (صفحه  -23 = 0.35 × 2.56 × 15 = 0.179 

  
Excelبراي محاسبه نيروي زلزله مي توانيد از نرم افزار  كه براي اين منظور نوشته ام استفاده نماييد. اين نرم افزار را مي توانيد از آدرس زير دانلود نماييد:   

e.htmsoftwar-http://www.hoseinzadeh.net/ebook  
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  ETABS2015تعريف خروج از مركزيت تصادفي در  5-3-1
در تعريف نيروي زلزله نيست و به راحتي مي توان با استفاده  UBCبا توجه به اينكه نيروي شالقي حذف شده است، ديگر نيازي به استفاده از  •

محاسبه شده است را مطابق شكل زير وارد  Excelه توسط را ك Kو  Cنيروي زلزله را تعريف كرد. براي اين منظور اعداد  user coefficientاز
  نماييد.

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

شده 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   ذخيره مي كند و اگر در تركيب باري ازEXALL .استفاده شده باشد، آن تركيب بار شامل سه تركيب بار خواهد بود  

 

 
 

 زير تعريف مي شوند.به ترتيب  EYو  EXو نيز  EYALL, EXALLزلزله هاي  
• 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 
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  زن لرزه ايو 5-4
  تغيير كرده است. 2800تعريف وزن لرزه اي در ويرايش جديد استاندارد 

 در وزن موثر لرزه اي منظور شود. %100بار تيغه بندي (ديوار هاي تقسيم كننده) بايد به صورت كامل و  •
 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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  P-Δاثر  5-5
 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 
1.2DEAD+1.2SDEAD+Live+LPART+LRED+LRED0.5+0.2SNOWNOW ) وارد شود. دقت شود كه در تركيب فوق بار زنده بامLROOF (

  .وجود ندارد
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  را تشريح مي كند: 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. 

  
  
  
 

) عنوان شده است كه بار ثقلي بايد بر اساس  ASCE7-10 8.712.در بند   coefficientstability(  پايداري شاخصبراي محاسبه  ASCE7در  •
 محاسبه شود كه در اين صورت به جاي تركيب بارهاي بدون ضريب

1.2DEAD+1.2SDEAD+Live+LPART+LRED+LRED0.5+0.2SNOWNOW  
  بايد از تركيب 

DEAD+SDEAD+Live+LPART+LRED+LRED0.5+SNOW  
از بارهاي بدون ضريب  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 ولي استفاده وت قابل توجهي با يكديگر نداشته باستفاده نمايند. البته براي سازه هايي كه شاخص پايداري آنها پايين است، دو تركيب فوق شايد تفا
  ، بنده تركيب اول را پيشنهاد مي كنم.CSIاز تركيب اول محافظه كارانه مي باشد. با توجه به توصيه 
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  نامنظمي 5-6
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  از تعريف نامنظمي پيچشي در موارد متعدد استفاده شده است.  2800استاندارد  4در ويرايش 
 پيچشي مي توان از نتايج حاصل از تحليل مطابق شكل زير استفاده كرد. براي تعيين نامنظمي •
 حاسبه شود.بر اساس آنها مبايد  "تغيير مكان نسبي"را نشان مي دهد و  "تغيير مكان مطلق"دقت شود كه نتايج زير  •
 ييد.براي مشاهده نسبت تغيير مكان حداكثر مطلق به حداكثر متوسط مي توانيد مطابق شكل زير عمل نما •

ها در ستون سمت راست گزارش  ratioنسبت  EXALL-2 ،EXALL3 ،EYALL2 ،EYALL3در اين صورت اگر تحت تمامي زلزله هاي 
 ratio>1.4بود خواهيم گفت نامنظم پيچشي است. و اگر  ratio<1.4>1.2بود، خواهيم گفت سازه از نظر پيچشي منظم است. اگر  1.2كمتر از 

  ديد پيچشي است.بود خواهيم گفت نامنظم ش
  باال باشد، كل سازه را منظم خواهيم خواند. ratioاگر حتي يكي از طبقات و تنها تحت يكي از زلزله  •
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به صورت زير مي  EXALL3براي  STORY5كه ايين نامه خواسته براي مثال در شكل فوق براي طبقه   "نسبي"مقدار واقعي نسبت جابجايي  •

= باشد: 98.4 − 80.885.9 − 70.5 = 1.143 
 

  مي باشد.  1.145برابرمحاسبه كرده  "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 

    منظم مي باشد.از نظر پيچشي سازه فوق 
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 سازه هاي باالي سه طبقه كه نامنظم شديد پيچشي هستند، حتما بايد آناليز ديناميكي انجام شود: در •

  
 1خواهد بود و در اين صورت در تركيب بارها ضريب زلزله به جاي  Rho=1.2اگر سازه نامنظم شديد پيچشي باشد، ضريب نامعيني آن برابر  •

 ار زلزله = جريمه سنگين براي سازه هاي نامنظم پيچشي)درصدي در مقد 20خواهد بود (افزايش  1.2برابر 
 

 اگر سازه اي نامنظم پيچشي باشد، در محاسبه دريفت بايد به جاي كنترل جابجايي مركز جرم طبقات، بايد لبه هاي كناري سازه بررسي شوند ( •
<لبه∆ مسلما وقتي سازه نامنظم پيچشي است داريم:  مركز جرم∆ 1.2

  با قانون فوق بسيار سخت گيرانه تر خواهد شد: و كنترل دريفت
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  نامنظمي سيستم هاي غير موازي 5-6-1
  ) 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"ت باربر جانبي اجزاي باربر جانبي به قسم

  .دشامل ديافراگم سقف، بادبندي سقف و كليه سيستم هايي مي باشد كه نيروي اينرسي سقف را در راستاي افق به اجزاي باربر قائم منتقل مي كن "افقي"
 هاي باربر جانبي مي باشد كه در ارتفاع سازه قرار مي گيرند و بار را در راستاي قائم ديوار برشي، بادبند قائم، قاب خمشي و كليه سيسيتمشامل  "قائم"

  منتقل مي كنند.

  
اي ه 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 سيستم

  نمي باشند: Y و يا Xي مثال سازه زير نامنظم است. چون دو تا از تيرهايش در راستاي غير موازي محسوب مي شوند. برا
  

  
  

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

درجه  15طبق 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 انحرفشان  15تير با زاويه انحراف بيش از بيشتر در بين مهندسين مطرح شده است. يعني شرط نامنظم بودن حضور 

  درجه باشد، ايجاد نامنظمي نمي كنند. 15كمتر از 
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  تركيب بارهاي ويژه لرزه اي 5-7
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 دوگانه  2، براي قاب ساده بادبندي شده برابر 3رد كه بر اساس مبحث دهم ايران براي قاب خمشي برابر ضريب اضافه مقاومت نام دا  
  مي باشد. 2.5برابر 

  مي باشد. 3براي سازه هاي بتني برابر  ACI 318-14و نيز   ACI 318-11اين ضريب طبق 
  :2800استاندارد 

 
  مبحث دهم:

 
  

ACI-318-11 : 
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  در نرم افزار  رد كردن ضريب نحوه وا 5-7-1
  مطابق شكل زير بايد به نرم افزار معرفي شود. Ωانجام شود، مقدار ضريب  ACI318-14و يا  ACI318-11در سازه هاي بتني اگر طراحي بر اساس 

بود (براي طراحي برش انتهاي تيرها و ستونها  2ابر نيازي به تعريف اين ضريب نبود. قبال براي تيرها و ستونها اين ضريب بر ACI318در ورژن هاي قبلي 
  نيروي زلزله دو برابر منظور مي شد).
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  نيروي قائم زلزله 5-8
  ) بار قائم زلزله در دو حالت متفاوت بايد منظور شود:A=0.35در سازه هاي واقع در پهنه با خطر نسبي خيلي زياد (

0.6ت باكه برابر اس "كل سازه"اعمال نيروي زلزله قائم به  -5 × × × 
0.6كه برابر است با  متر و تيرهاي با بار متمركز قابل توجه 15اعمال نيروي زلزله قائم به بالكنها، تيرهاي باالي  -6 × × × + 

  
  منظور مي شود. 2تنها حالت  ) A<0.35در سازه هاي واقع در ديگر پهنه ها (

  

  
  

 ائم براي كل سازه (مورد اول)نحوه منظور كردن زلزله ق
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.
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  تمامي تركيب بارها به صورت دستي اصالح شوند؟ A=0.35آيا در مناطق با  سوال:
  مي توان تركيب بارها را به صورت اتوماتيك اصالح نمود: Sdsپاسخ: خير. با تغيير پارامتر 

 
  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 

 
  

زلزله قائم به كل سازه وارد مي شود، آيا الزم است افزون بر آن به بالكنها نيز به صورت دستي بار قائم  A=0.35سوال: با توجه به اينكه در مناطق با 
  زلزله اعمال شود؟

ارد شود. علت: زلزله قائم مربوط به بار مرده آنها قبال در كل سازه منظور شده عمال به بالكنها تنها بايد بار زنده آنها و A=0.35پاسخ: بله. در مناطق با 
  خواهد بود. 0.6AI*3=0.63I kPa=63I kg/m2باشد، زلزله قائم آن برابر  3kPaاست. براي مثال اگر بار زنده بالكن برابر 

  كيب بارها ظاهر مي شود؟كه به صورت مستقيم به بالكن ها وارد مي شود، چگونه در تر EVسوال: بار قائم 
  تغيير كرده است: 4با ديگر بارهاي لرزه اي در ويرايش  EVپاسخ: نحوه تركيب 
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  بهتر است از چه نوعي تعريف شود؟ EVسوال: 
  تعريف شود. Otherاز نوع  EVپاسخ: بهتر است 

  شود و الزم نيست زلزله قائم با ضريب امگا افزايش يابد.ضريب امگا تنها بايد به زلزله هاي افقي اعمال  4ويرايش  2800علت: طبق استاندارد 
  در دو سطر زير تركيب بارهاي شامل زلزله تشديد يافته نمايش داده شده اند.

  .دقت شود كه اين تركيب بارها (تركيب هاي شامل امگا) به صورت اتوماتيك توسط ايتبس ايجاد مي شوند و كاربر اجازه ويرايش آنها را ندارد
  هر نوع باري كه از نوع زلزله تعريف شود، به صورت اتوماتيك در ساخت تركيب هاي ويژه لرزه اي آن را امگا برابر مي كند. ايتبس 

  تعريف شود، به صورت امگا برابر منظور مي شود. Seismicاز نوع  EVبنابراين اگر 
  وسط ايتبس شناسايي نشود!تعريف شود تا ت  Otherاز نوع  EVبراي اينكه اين اتفاق نيفتد، بهتر است 
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  ETABS2015درصد متعامد در  30نحوه منظور كردن زلزله  5-9
  درصد متعامد بايد به صورت دستي به تركيب بارهاي پيش فرض نرم افزار افزوده مي شدند. 30تركيب بارهاي شامل زلزله هاي  9.7در ايتبس 
  ها به صورت اتوماتيك توسط خود نرم افزار ساخته شوند.اين امكان وجود دارد كه اين تركيب بار 2015در ايتبس 

 Load Patternوجود دارد كه در حقيقت رابطي مابين  …Load Casesدر ايتبس جديد همانطور كه در شكل زير مشاهده مي شود، قسمت جديدي به نام 
  مي باشد. Load Combinationsو 

  ساخته مي شوند. Load Casesشده در  تركيب بارهاي پيش فرض برنامه بر اساس بارهاي تعريف
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  تعريف كنيم تا هنگام ساخت تركيب بارهاي پيش فرض از آن استفاده شود: EXALL+0.3EYزلزله تركيبي  Load Casesحال مي خواهيم در قسمت 
   

  
  

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

  نيست؟  EXALL-EY30–و يا  EXALL+EY30–سوال: آيا نيازي به تعريف 
  پاسخ: خير. در ساخت تركيب بارهاي پيش فرض اين بارها به صورت مثبت و منفي ظاهر مي شوند.

  
  

  باشند تعريف نشده است؟ EVو بارهاي مشابهي كه شامل  EXALL+0.3EY+EVسوال: چرا حالت بار 
  تعريف شده است و نبايد به عنوان يك بار لرزه اي توسط ايتبس شناسايي شود. Otherاز نوع  EVنيز گفته شد، بار  پاسخ: همانطور كه قبال

  بايد پس از ساخت تركيب بارهاي پيش فرض، به صورت دستي به تركيب بارها افزوده شود. EVبار 
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  ضريب نامعيني  5-10
معرفي شده است. هرچه در يك سازه تعداد سيستم هاي باربرجانبي آن بيشتر باشد، درجه نامعيني آن ، ضريب نامعيني سازه 4ويرايش  2800در استاندارد 

  باالتر بوده و مطلوب آيين نامه خواهد بود. 
 1.2Eبايد با  Eشامل نيروي زلزله به جاي باشد، تركيب بارهاي  1.2منظور خواهد شد. اگر اين ضريب برابر   1.2اگر سازه اي درجه نامعيني پايين داشته باشد، ضريب نامعيني برابر 

  معرفي شوند:
(1.2 or 1.41) D + L + EXALL + 0.3EY + EV +0.2SNOW  باشد 1اگر ضريب نامعيني سازه  

(1.2 or 1.41) D + L + 1.2EXALL + 0.3*1.2*EY + EV 
+0.2SNOW 

  باشد 1.2اگر ضريب نامعيني سازه 

 
  بود، تركيب بارها بايد به صورت دستي اصالح شوند؟ 1.2سوال: اگر درجه نامعيني سازه برابر 

درصد افزايش يابند) و يا اينكه قبل از ايجاد تركيب بارهاي پيش فرض، بايد مطابق شكل  20پاسخ: يا بايد تك به تك به صورت دستي اصالح شوند ( تمامي زلزله هاي افقي با به اندازه 
  به نرم افزار معرفي شود: زير ضريب 

 
 
 
 
 

 اين جزوه تشريح شده است. 7نحوه محاسبه ضريب نامعيني در فصل  •
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  در سازه هاي بتني:

  
  
  

 اين جزوه تشريح شده است. 7نحوه محاسبه ضريب نامعيني در فصل  •
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  ETABS 2015در  تركيب بارهاي سازه بتني 5-11

  
شده است، اين تركيب بارها به صورت اتوماتيك توسط نرم افزار افزوده  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 EVدر تمامي تركيب بارهاي لرزه اي، بار  -1
 تغيير يابد. 0.5در تركيب بارهاي لرزه اي بايد به  LRED0.5ضريب بار  -2
 كيب بارهاي فشار خاك (در صورت وجود) بايد به تركيب بارها افزوده شود.تر -3
 تركيب بارهاي حرارت ( در صورت وجود) بايد به تركيب بارها افزوده شود. -4
 افزايش يابند. %40تركيب بارهاي باد ( در صورت وجود) بايد  -5
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 وارد نماييد، تركيب بارهاي زير بايد وارد شوند: به صورت دستي ACI-2014در صورتي كه بخواهيد تركيب بارها را بر اساس 

 نداريم. تدر تركيب بارها فرض شده است  فشار خاك و حرار •

 برابر يك مي باشد. در تركيب بارهاي زير فرض شده است كه ضريب نامعيني  •

+ 0.69D ار زير داريم:زله متفاوت است. براي مثال در تركيب بهر 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  •

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

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

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+LRED0.5+LPART+1.6S 

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

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

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

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

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

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

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

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

UDCON13 1.41D+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW-(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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  ETABS2015كنترل جابجايي نسبي طبقات در  5-12
 

 هيدرا تغيير دسختي 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:

  
  ):Periodپس از انجام آناليز مدل جديد (فايل  -2

  
 

=برابر  xوب حاصل از تحليل در راستاي دوره تنا -3 =برابر  yو در راستاي  2.172  مي باشد. 0.817
را از  و   يد و بدست آمده در فايل اكسل زير وارد كن Period.edbرا كه از فايل  و نيز  دوره تناوب  -4

 جدول زير بدست آوريد. اين ضرايب با ضرايب زلزله اصلي تفاوت دارند و بر اساس دوره تناوب حاصل از ايتبس بدست مي آيند.
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  فوق تعريف نماييد.در جدول  و   را بر اساس  EYdriftو  EXdriftنيروهاي  "سازه اصلي"در  -5
 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 
  د.ايتبس در طراحي اعضا از آنها استفاده نمي كن

  

  
  جابجايي مركز طبقات از قسمت زير استخراج شود: "سازه اصلي"پس از تحليل  -6
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  براي محاسبه دريفت استفاده نمي شود؟ Story Driftو يا  Diaphragm Driftسوال: به چه علت از 
ر تغييرمكان مركز جرم طبقات را محاسبه كرد. د، اگر سازه نامنظمي پيچشي نداشته باشيم، براي محاسبه دريفت مي توان 4-5-3پاسخ: با توجه به بند 

  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 مركز  Story Driftو يا  Diaphragm Drift دقت شود كه اگر از

  جرم طبقه خواهد بود.
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 تغيير مكان نسبي طبقات مطابق شكل زير محاسبه مي شود: Excelانتقال اطالعات به  پس از

  
  تغيير مكان نسبي طبقات مطابق شكل زير محاسبه مي شود: Excelپس از انتقال اطالعات به 

  
×  بقه مي باشد) بايد رابطه زير ارضا شود:ط 5مي باشد و بنابراين (با توجه به اينكه سازه بيش از  xجابجايي نسبي طبقه چهارم در راستاي  0.0036 0.0036 < 0.02  

  
  

0.0036  مي باشد. بنابراين خواهيم داشت: 4.5براي قاب خمشي متوسط بتني برابر  2800استاندارد  4-3بر اساس جدول  Cdمقدار  < .     →     0.0036 < 0.00444       
 ، به جاي مركز جرم بايد دريفت لبه هاي كناري سازه منظور شود.اگر سازه داراي نامنظمي پيچشي باشد •
 ) باشند.Vminنبايد كمتر از زلزله حداقل ( EYDRIFTو  EXDRIFTدر محاسبه دريفت، زلزله  •

EXDRIFTدر سازه هاي با اهميت خيلي زياد، اجازه نداريم از  • و   EYDRIFT اصلي  استفاده كنيم و بايد براي محاسبه دريفت از زلزله هاي 
   استفاده كنيم.
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  ETABS 2015در  درز انقطاع 5-13

 
 

طبقه، عرض درز انقطاع كه هر سازه  8مشاهده مي شود، در سازه هاي با اهميت خيلي زياد و زياد و نيز در ساختمانهاي بيش از  6-5-3همانطور كه در بند 
0.7  بايد رعايت كند از رابطه زير بدست مي آيد: × × ∆  

زه اراي مثال در سازه اي كه مشخصات جابجايي ايتبس آن به صورت زير مي باشد، با فرض اينكه سازه داراي قاب خمشي متوسط باشد، درز انقطاع سب
0.7  برابر خواهد بود با × 4.5 × 59.6 = 187.74 = 18.8  
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  آناليز ديناميكي 5-14
  :ضوابط نياز يا عدم نياز به تحليل ديناميكي عوض شده است •

  
 طبقه باشد، استفاده از آناليز ديناميكي الزامي خواهد بود. 3براي مثال اگر يك سازه اي نامنظم پيچشي شديد باشد و تعداد طبقات آن بيش از  •

  استخراج تابع طيف و معرفي آن به نرم افزار 5-14-1
  

  تابع طيف را تعريف نماييد: نوشته شده است، مي توانيد 2800زير كه بر اساس استاندارد  EXCELLبا استفاده از فايل 

  
  كه در ستون سمت راست ارائه شده است. ABI/Rدر ستون سمت چپ ارائه شده است و هم مقادير  Bدر شكل فوق هم مقادير 

  پس از ذخيره كردن مقادير يكي از اين دو ستون، بايد در ايتبس مطابق شكل انرا وارد نماييد:
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  ميكيتنظيم نحوه انجام آناليز دينا
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  پس از انجام آناليز بند فوق بايد به شرح زير كنترل گردد:

  
  مي باشد. بنابراين حداقل نه مد بايد انتخاب شود. 90.63برابر  yو براي جهت  90.59برابر  xمجموع جرم هاي موثر تا مد نهم براي جهت 
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  طريق منوي زير مشخص مي كنيم. ا ازپس از تعريف تابع طيف، نحوه اعمال آن به سازه و راستاي اعمال آنر
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ي زلزله ودر آناليز ديناميكي امكان اعمال نيروي زلزله در جهت هاي مختلف امكان پذير است. بنابراين جهت اقتصادي تر شدن سازه به جاي اعمال نير
  ه):درج 165درصد متعامد، نيروي ديناميكي را در جهات مختلف وارد مي كنيم (از صفر درجه تا  30
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م ه دقت شود در آناليز ديناميكي تعريف خروج از مركزيت اتفاقي منفي الزم نيست. با تعريف خروج از مركزيت مثبت، عمال خروج از مركزيت منفي

    منظور مي شود.
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  همپايه كردن برش استاتيكي و ديناميكي 5-1

  
 yو  xزله استاتيكي همپايه كنيم. فرض كنيد كه زلزله استاتيكي در دو جهت ) را با زلSPEC60درجه ( 60براي مثال مي خواهيم زلزله مربوط به زاويه 

  مقادير مختلفي داشته باشند.
  ) 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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SPEC60N  به شرح زير مي باشد: Groundدر طبقه نيروي برش پايه  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 
  به صورت زير محاسبه مي شود:   استاتيكي پايه برش

185.0113498.6716 + 335.3947 442.5293 = 0.84 
  مقدار فوق نشان ميدهد كه برش پايه حاصل از تحليل ديناميكي كمتر از برش پايه استاتيكي مي باشد. 

  سوال: اگر سازه نامنظمي شديد پيچشي داشته باشد، برش پايه ديناميكي چگونه بايد اصالح شود؟
10.84  يكي به مقدار زير بايد افزايش يابد:برش پايه دينام پاسخ: = 1.19 

  

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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  ETABS 2015در  طراحي سازه هاي فوالدي 5-2

  انتخاب آيين نامه 5-2-1
دارد (قسمت عمده  AISC-LRFD-2010) در مبحث دهم ايران تشابه زيادي با روش حالت حدي LRFDضوابط مربوط به طراحي به روش حالت حدي (

  آيين نامه مي باشد). آن ترجمه همين 
  مي باشد. AISC2010حذف شده است، تنها گزينه ممكن استفاده از  ASDمبحث دهم روش  92با توجه به اينكه در ويرايش 
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  )تنظيم ضريب اضافه مقاومت در سازه هاي فوالدي ( 5-2-2

 
 

   



  www.hoseinzadeh.netوبسايت:                                                                                                                                        10/1394
  slhttps://telegram.me/hoseinzadehaكانال تلگرام:                                                                                                                                               

  بالمانع است "بعبا ذكر من"انتشار مطالب اين جزوه 
------------ 

128 

Ωقاب ساده بادبندي شده ( Xسوال: اگر يك سازه فوالدي در راستاي  = Ω(داراي قاب خمشي  Yباشد و در راستاي  )2 =   ) باشد چه بايد كرد؟3
 يكل اعضا م يماتكه مربوط به تنظ (مطابق شكل فوق) preferencesدر قسمت يد توان يبادبند باشد، م يگرو طرف د يطرف قاب خمش يكاگر پاسخ: 

انتخاب شده  يبادبندها يمقدار امگا(مطابق شكل زير)   overwrites يقرده و از طرو سپس بادبند ها را انتخاب ك ييدوارد نما 3امگا را برابر  يبباشد، ضر
  .ماييدوارد ن 2را برابر 

  

  
و زلزله  2 يبا امگا ديشده با يزلزله مربوط به جهت بادبند يعنيدوگانه هستند  يامگا يكه متصل به بادبند هستند دارا ييكار: در روش فوق ستونها ايراد

به باال بودن زلزله  وجهبا ت ييد،وارد نما 3ستون را به صورت محافظه كارانه  ينا يمحاسبه شود. اگر امگا 3 يبا امگا يدبا يقاب خمش يمربوط به راستا
  شوند. يدست باال طراح يليبادبند، امكان دارد خ يراستا
  به شرح زير عمل كنيد: يدتوان يشوند، م يال طراحدست با يدامگا به صورت هوشمند وجود ندارد و اگر نخواه يفستونها امكان تعر ينا براي

وارد  1و امگا را كال  ييدنما يفتعر يافته يشرا از ابتدا به صورت افزا EYو  EX يزلزله ها بگيريد و در آن  Omega.edbبنام  save asاز فايل اصلي يك 
2را به صورت  EXزلزله  يفهنگام تعريد توان يباشد، م يم يب خمشقا y يو در راستا يددار يژهو يبادبند همگرا x ي. مثال اگر در راستاييدنما × 
3به صورت  يزرا ن EYكرده و  يفتعر سپس تمامي ستونها را انتخاب كرده و مقاومت خمشي و . ييدوارد نما 1و مقدار امگا را كال  ييدنما يفتعر ×

ارد نماييد). سپس سازه را طراحي كرده و نسبت تنش ستونها را بررسي كنيد. نسبت افزايش دهيد (يك عدد بزرگ و overwriteبرشي آنها را از طريق 
  تنش تمامي ستونها در اين فايل بايد كمتر از يك باشد.
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  در سازه هاي فوالديتعيين ضريب نامعيني  5-2-3

  
 

  تركيب بارهاي سازه فوالدي 5-2-4
مي باشد و بنابراين به راحتي  ASCE7-10ث ششم مطابق با تركيب بارهاي مبح 92خوشبختانه تركيب بارهاي طراحي سازه هاي فوالدي در ويرايش سال 

  مي باشد.ن مي توان از تركيب بارهاي پيش فرض نرم افزار استفاده كرد. تنها تفاوت در ضريب بار باد مي باشد كه در ساختمانها معموال بار باد حاكم
  تعريف كرد. 1.4برابر  1ضريب بار باد را به جاي  load caseر قسمت در صورتي كه بار باد حاكم باشد (مانند سوله ها) مي توان د
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  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
 بارهاي فشار خاك (در صورت وجود) بايد به تركيب بارها افزوده شود. تركيب -3
 تركيب بارهاي حرارت ( در صورت وجود) بايد به تركيب بارها افزوده شود. -4
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  جدول زير تركيب بارها را پس از اصالح آنها نشان مي دهد.
 برابر يك مي باشد. ني در تركيب بارهاي زير فرض شده است  فشار خاك و حرارت نداريم و ضريب نامعي •

 هر كدام به تنهايي شامل سه زلزله هستند. EYALLو  EXALLدر اين تركيب بارها 

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+LRED0.5+LPART+1.6SNOW+1.2NDX+1.2NSDX+NLX+NLREDX+NLRED0.5X+NPARTX+1.6NSX 

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

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

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

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

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

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

UDStlS20 1.2D+1.2SD+Live+LRED+LRED0.5+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+0.2SNOW+(EXALL+0.3EY)+EV 

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

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

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

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

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

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

UDStlS28 1.41D+1.41SD+Live+LRED+0.5LRED0.5+LPART+0.2SNOW-(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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  LRFDتنظيم پارامترهاي لرزه اي در سازه هاي فوالدي در روش  5-2-5

  
 
 

Frame Type: 
  سوال: در صورتي كه سازه در يك جهت بادبندي شده باشد و در جهت ديگر قاب خمشي كدام مورد بايد انتخاب شود؟

ر دو تيرهاي دهانه بادبند و نيز ستونهاي متصل به بادبند را را (بر حسب مورد) انتخاب كرد. سپس بادبندها  SMFو يا  IMFپاسخ: مي توان در اين قسمت 
  ه و با استفاده از مدل انتخاب نمود

Design\Steel Frame Design\View-Revise Overwrites  
  نوع آنها را تغيير داد.

 
 
 

  
Seismic category:  

انتخاب شود، نشان دهنده لرزه خيز بودن منطقه بوده و ايتبس ضوابط لرزه اي را در مورد آن اعمال مي كند. پيش فرض  D, E, Fاگر يكي از سه مورد 
  مي باشد كه با توجه لرزه خيز بودن تمام مناطق ايران بهتر است آنرا تغيير ندهيد. Dه خود برنام
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Importance factor:  
  ضريب اهميت سازه مي باشد كه بر اساس بندهاي زير بايد انتخاب شود. براي سازهاي اداري و مسكوني برابر يك مي باشد.

(واگرا) داشته باشيد. اگر بادبند واگرا در سازه نداريد، تغيير اين پارامتر تاثيري  EBFه بادبند اين ضريب تنها زماني استفاده مي شود كه در ساز •
  در نتايج نخواهد داشت. 

  
 

Design system Cd:  
 تعيين مي شود. 4ويرايش  2800استاندارد  4-3ضريب بزرگنمايي جابجايي ناشي از زلزله طرح مي باشد كه بر اساس جدول 

(واگرا) داشته باشيد. اگر بادبند واگرا در سازه نداريد، تغيير اين پارامتر تاثيري  EBFزماني استفاده مي شود كه در سازه بادبند  اين ضريب تنها •
  مربوط به آن را وارد نماييد. Cdدر نتايج نخواهد داشت. اگر بادبند واگرا داريد، بايد 
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  Design analysis methodتعيين  5-2-6
(روش تحليل مستقيم) يك روش جديد براي تحليل و طراحي سازه هاي فوالدي مي باشد كه دقيق تر و كارامد تر از روش طول  Direct Analysisروش 

  نيست. K(ضريب طول موثر) برابر يك منظور مي شود و عمال نيازي به محاسبه ضريب  Kموثر مي باشد. در اين روش ضرايب 
  ستونها نيست، اين روش مفيد خواهد بود. Kمحاسبه دقيق مقدار به خصوص در موارد خاصي كه ايتبس قادر به 

  انتخاب شود.  Direct Analysisتوصيه مي شود براي دقت بيشتر مطابق شكل زير 
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  Second Order Methodتعيين  5-2-7
  ) انتخاب شود.Amplified 1st Orderاول ( ) و يا تشديد مرتبهOrder ndGeneral 2براي تعيين آثار مرتبه دوم يكي از دو روش آناليز مرتبه دوم (

  دقيق تر از روش تشديد مي باشد. General 2nd Orderروش 
بايد توسط كاربر كنترل شود. در  B2ايتبس گرفته شده است) اگر روش تشديد لنگر انتخاب شود، مقدار ضريب  manualبا توجه به متن زير (كه از 

  نمي باشد. B2و  B1زي به ضرايب نيا  General 2nd Orderحاليكه در روش 
  انتخاب شود. Order ndGeneral 2بنابراين بهتر است روش 

  

 
 

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  5-2-8
  تشريح شده است: Tau-bدر بند زير از مبحث دهم ايران نحوه محاسبه 

  
  وارد شود. 0.003برابر  0.002) به جاي Notional loadبايد ضريب بارهاي فرضي جانبي ( Tau-b Fixedبا توجه به بند فوق در صورت استفاده از 

  را انتخاب كنيم. Tau-b Variableبه تغيير نداشته باشد، بهتر است كه  براي اينكه بار جانبي فرضي نياز
  

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 force. If the user desires, the stiffness reduction 
factors (Tau-b) can be overwritten. When options 2 and 4 are used, a higher notional load coefficient (0.003) must 
be used compared to methods 1 and 3 for which the notional load coefficient is 0.002. Also, all the direct analysis 
methods (methods 1 through 4) 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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 A=0.35) بوده و در يك شهر با IMFشكل زير نمونه تكميل شده را نشان ميدهد. فرض شده است سيستم باربر جانبي سازه قاب خمشي متوسط فوالدي (

  واقع شده است و ضريب اهميت آن برابر يك است. 
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  در سازه هاي داراي سقف كامپوزيت Constructionو  Super Deadتعريف بار  5-2-9

  
  در چه مواقعي الزم است تعريف شوند؟ CONSTRUCTION LOADو  SUPPER DEADال: سو

تعريف   SUPPER DEADپاسخ: تنها زماني كه سقف كامپوزيت داشته باشيم، براي طراحي تيرچه هاي سقف كامپوزيت بايد بار مرده كف سازي از نوع 
 CONSTRUCTIONالب بندي و وزن كارگران به عنوان بار مرده حين ساخت از نوع شود. همچنين عالوه بر بارهاي مرده عادي، بار مرده مربوط به ق

  نخواهد بود. super deadوارد شود. در سازه هايي كه سقف كامپوزيت نداريم، نيازي به تعريف 

  براي سازه هاي فوالدي Notional Loadتعريف بار  5-2-10
  بار جانبي اضافي طبق بند زير اضافه شود. ، بايد در سازه هاي فوالدي، يك 92طبق مبحث دهم ويرايش سال 

ر گعلت: اگر ستوني شاقول اجرا نشود، نيروي محوري ناشي از بارهاي ثقلي موجب ايجاد لنگر مضاعف در ستون مي شوند. براي منظور كردن اين لن
  مضاعف، يك بار جانبي در تراز طبقه بايد اعمال شود.
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بايد تعريف شود:  Notional) دو بار از نوع DEAD, SDEAD, LIVE, LRED, LRED0.5, LPART, LROOF, SNOWي (براي هر يك از بارهاي ثقل
  .yو يك بار ديگر در راستاي  xيك بار در راستاي 

 تنها زماني الزم است كه سازه فلزي باشد. Notionalنكته مهم: تعريف بار 
 ليست بارهاي جانبي فرضي به شرح زير خواهد بود:

NDX 
NDY 
NSDX 
NSDY 
NLX 
NLY 
NLREDX 
NLREDY 
NLRED0.5X 
NLRED0.5Y 
NLPARTX 
NLPARTY 
NLROOFX 
NLROOFY 
NSX 
NSY 
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  براي ساخت مقاطع فوالدي Section Designerاستفاده از  5-2-11
حد مجاز نازك باشد. در غير اين صورت به  در سازه هاي فوالدي (بر خالف سازه هاي بتني) ضخامت بال و جان تيرها و ستونها نبايد بيش از •

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

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

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

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

  مي شود: importوارد 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  SDسفانه متا ETABS2015.0.0و  STABS2013در ويرايشهاي فعلي  •

  نمي كند كه اميد مي رود در ورژنهاي بعدي اصالح شود.
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در مسير زير يك كپي با نام ديگر مانند  Euro.xmlحال بايد مشخصات مربوط به مقطع فوق در جدول اشتايل ايتبس وارد شود. از فايل   -2
User.xml :ايجاد كنيد 

  
 

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

  
  

و  <HT>  ،<B>  ،<TF>در شكل فوق از مقطع باكس براي معرفي مقطع مورد نظر استفاده شده است. ايتبس فشردگي مقطع را بر اساس پارامترهاي 
<TW>  انجام مي دهد. مقادير وارد شده براي اين پارامترها تنها براي كنترل فشردگي استفاده مي شوند و در محاسبه مشخصات هندسي مقطع مانند

  مساحت و ... از مقادير وارد شده استفاده مي شود.
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 بازخواني نماييد: ETABSدر  importا استفاده از قسمت ، مقطع تعريف شده را بUser.xmlكردن فايل  saveپس از اصالح و  -4
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  SAFE 14در  طراحي پي 6
  

  ETABSانتقال عكس العملهاي تكيه گاهي از  6-1

 
  

  بايد فايل ايجاد شده از طريق منوي زير فراخواني شود: SAFEكردن عكس العملهاي تكيه گاهي، در نرم افزار  exportپس از 
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  تنظيمات اوليه 6-2
  براي تغيير واحد هاي محاسباتي به طريق زير عمل مي شود:
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  براي نمايش بهتر مي توان خطوط مشبك صفحه را به طريق زير حذف كرده و نقاط را از حالت پنهان خارج نمود:

  
  

  رنگ زمينه را نيز به طريق زير به رنگ مشكي تغيير داد:
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  Defineمنوي  6-3

  يف مصالحتعر 6-3-1
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  تعريف مقاطع پي و ستون 6-4
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 يدر نقاطي از پي كه روي آن ستون قرار گرفته به جهت سختي زياد ستون، تغيير شكلهاي خمشي و برشي پي به حداقل مي رسد. در حقيقت ضخامت پ
  يف مي كنيم:دل شوند و بنابراين مقطع ستونها را نيز تعردر محل ستون افزايش مي يابد. براي محاسبه دقيق تغيير شكلها، بهتر است ستونها بر روي پي م

  
  تعريف مدول عكس العمل بستر خاك 6-4-1

 
  



  www.hoseinzadeh.netوبسايت:                                                                                                                                        10/1394
  slhttps://telegram.me/hoseinzadehaكانال تلگرام:                                                                                                                                               

  بالمانع است "بعبا ذكر من"انتشار مطالب اين جزوه 
------------ 

150 

  تركيب بارهاي طراحي 6-5
  تعريف شود؟ SAFEهست؟ در چه مواردي بايد تركيب بار مجددا در  SAFEآيا نيازي به تعريف تركيب بارهاي طراحي جديد در 

شده است، استفاده نمود و نيازي به تعريف مجدد تركيب بارها نيست.  importتركيب بارهايي كه از ايتبس در طراحي سازه هاي بتني مي توان از همان 
  اين تركيب بارها براي محاسبه ميلگردهاي خمشي و برشي پي استفاده خواهد شد.

استفاده نمود و نيازي به تعريف تركيب  ETABSاستفاده شده باشد، مي توان از همان تركيب بارهاي  LRFDدر صورتي كه سازه فوالدي باشد و از روش 
  بار نمي باشد.

  تعريف تركيب بارهاي كنترل تنش خاك 6-6
  براي كنترل تنش زير خاك بايد از تركيب بارهاي سرويس استفاده شود:

 
  مطابق شكل فوق بايد تركيب بارهاي زير تعريف شوند:

 بارهاي لرزه اي مربوط به زلزله متعامد) بايد جايگزين شود. بايد تمامي بارهاي لرزه اي (شامل 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 + 0.7Ev 

  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+0.147I)D ± 0.7E +0.7Ev 
• SOIL7:   (1+0.11025)D + 0.75(Live+LRED+LRED0.5+Lpartition) ± 0.525E +0.525Ev+ 0.75Snow 
• SOIL8:   0.6D + 0.7E + 0.7Ev 

0.525  به صورت زير بدست آمده است: 0.147و  0.1575ضريب اهميت سازه مي باشد و ضريب  Iدر روابط فوق،  0.6 = 0.11025                          0.7 0.6 = 0.147  
  در نظر گرفتن نيروي قائم زلزله رو به باال در طراحي پي ضروري نيست. 2800استاندارد  2-9-3-3طبق بند  •
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وارد نماييد. در صورتي  SAFEبه  ETABSتعريف نماييد و از  ETABSبراي اينكه در هر پروژه تركيب بارهاي فوق تعريف نشوند، بهتر است آنها را در
  بايد تركيب بارهاي كنترل خاك به صورت زير تعريف شوند. ETABSعدم تعريف تركيب بارها در 
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جهت كنترل تنش زير خاك مي توان يك تركيب بار پوش تعريف كرد. به طوريكه حداكثر و حداكثر مقدار تنش زير خاك تحت اثر تمامي بارهاي 
  ن به صورت يكجا مشاهده نمود:فوق را بتوا

  
  تبديل تركيب بارهاي خطي به تركيب بارهاي غيرخطي 6-7

در پي وجود دارد  upliftدر مواردي كه احتمال به خصوص پس از ايجاد تركيب بارهاي طراحي، بايد آنها را به تركيب بارهاي غيرخطي تبديل نماييد. 
  تركيب بارها را انتخاب نماييد:اين كار الزامي مي باشد. از طريق منوي زير تمامي 
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  بارهاي غير خطي ايجاد شده را مي توانيد به طريق زير مشاهده نماييد:
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  ترسيم پي و ستونها 6-8
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 در پي هاي نواري مي توان براي رسم پي هاي نواري به شرح زير عمل كرد
  يك تير به عرضي برابر با عرض پي تعريف نماييد:

  
  

  ن ستونها تير رسم كرده و تما مي آنها را انتخاب نماييد:سپس بي
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  كنيد. deleteپس از تبديل تيرها به المانهاي سطحي، مي توان تيرهاي رسم شده را انتخاب و 
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  اصالح نماييد: Reshapeالمانهاي سطحي رسم شده را با استفاده از ابزار 

  
  محاسبات مربوط به برش پانچ را تغيير خواهد داد. openingنشود. استفاده از  استفاده  openingبراي رسم پي بهتر است از 

  
  پس از ترسيم پي، تمامي سطوح رسم شده  را انتخاب كرده و مقطع آنها و نيز ضريب بستر  آنها را مشخص كنيد:
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  ك نماييد:با استفاده از ابزار زير بر روي نقاط اتصال ستونها كلي براي ترسيم ستونها (جهت در نظر گرفتن سختي آنها در محاسبه نيروها و تغييرشكلها)

  
  

  رهاي طراحياترسيم نو 6-9
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  تنظيم پارامترهاي تحليل و طراحي 6-10
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ز طريق زير مشاهده ابا توجه به اينكه از تركيب بارهاي پيش فرض خود برنامه استفاده شده است، نيازي به تغيير خاصي نمي باشد. تركيب بارها را مي توان 
  نمود:
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 5باشد، و با فرض شرايط محيطي معمولي (پوشش  20براي تنظيم مشخصات نوارهاي طراحي از منوي زير استفاده مي شود. با فرض اينكه قطر ميلگردها 
وارد  7cmبود كه به صورت ميانگين مي توان  خواهد 8cmو پوشش بتن تا مركز اليه دوم برابر  6cmسانتيمتر) پوشش بتن تا مركز آرماتور اليه اول برابر 

  كرد:

  
  تعيين موقعيت ستونها براي كنترل برش پانچ:
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  تحليل سازه  و كنترل نتايج 6-11

 
  كنترل تنش زير خاك 6-12

 kg/cm 21.1جاز خاك باشد. اگر براي مثال تنش مجاز خاك برابر بايد كمتر از تنش م 6-6تنش زير خاك تحت اثر تركيب بارهاي تعريف شده در بند 
 باشد براي مشاهده تنش خاك به صورت زير عمل كنيد:
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  بررسي ميلگردهاي خمشي الزم براي پي 6-13
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  بررسي برش پانچ 6-14
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  نمايش آرماتورهاي خمشي 6-15
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  تعيين درجه نامعيني سازه 7
  مقدمه 7-1

كه در جه نامعيني سازه سمت چپ در شكل زير بيشتر از سازه سمت راست مي باشد. درجه ناعمعيني سازه از درس تحليل سازه ها به ياد داريم 
  مي باشد.  n=9مي باشد و درجه نامعيني سازه ب برابر  n=3الف 

  
                             الف                                     ب

 ب تك دهانه ب) قاب سه دهانه الف) قا  1شكل 

  تحت زلزله سازه ب بهتر از سازه الف عمل خواهد كرد. 2800از نظر استاندارد 

  علت بهتر بودن سازه ب:
ستيك) سازه مفصل پال 4توجه نماييد. در سازه الف كه تنها يك دهانه دارد، در صورت خرابي يك تير و دو ستون (با تشكيل تنها  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 
  ابد.فزايش مي ي، درجه نامعيني نيز افزايش يافته و در نتيجه تعداد اعضاي باربر جانبي ا"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)

 چهار مفصل الزم است. سازه با چهار مفصل ناپايدار مي شود، ب) براي ناپايداري سازه بيش از ، 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 فروريزش  "تعداد"افزايش 
 يوارهاي برشي آن بيشتر باشد، از نظر آيين نامهسازه نخواهد شد. بنابراين سازه هايي كه تعداد دهانه هاي قابهاي خمشي آن، تعداد بادبندهاي آن، و يا د

  مطلوب تر خواهد بود.
ند، ي هستدر 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

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

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

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

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

  

  
  الف                                                        ب

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

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

  
خواهد بود و در نتيجه در تركيب بارها بايد نيروي زلزله  2/1برابر  ρدر صورتي كه درجه نامعيني سازه پايين  باشد (سازه با تعداد دهانه هاي كم)، ضريب 

  خواهد بود و نيازي به افزايش نيروي زلزله نخواهد بود. 1برابر  ρيب افزايش يابد. اگر در جه نامعيني سازه باال باشد، ضر
ا مجبور نشوند د تبنابراين مهندسين تالش خواهند كه در طراحي سازه ها به گونه اي عمل كنند كه تعداد دهانه هاي باربر حداقل هاي آيين نامه را تامين كن

  افزايش يافته طراحي نمايند. 2/1سازه را براي زلزله 

  تعاريف 7-2
  قبل از محاسبه ضريب برخي تعاريف آيين نامه اي بايد مشخص شوند.

 مقاومت طبقه -1

دو تفسير متفاومت براي محاسبه مقاومت جانبي طبقه وجود دارد. در روش اول مقاومت طبقه بر مبناي تحليل خطي سازه محاسبه مي شود و 
تغييرمكان طبقه  -نمودار نيرو 4شكل ) محاسبه مي شود. Push overند روش در روش دوم مقاومت جانبي طبقه بر مبناي تحيل غير خطي (مان

(برابر  Aنشان دهنده شروع تسليم هر دو سازه مي باشد. ولي مقاومت نهايي سازه  R1) را نشان مي دهد. Bو سازه  Aدو سازه مختلف (سازه 
R3 بيشتر از مقاومت نهايي سازه (B  برابر)R2(  مي باشد. در صورت استفاده از آناليز خطي مقاومتR1  ( با استفاده از نسبت تنش ها ) طبقه

 نقابل دست يابي مي باشد. بنابراين در صورت استفاده از آناليز خطي، مقاومت جانبي طبقه هر دو سازه يكسان بدست مي آيد. براي بدست آورد
سازه بر  R1يز غير خطي انجام شود. در مثالهاي انتهاي اين فصل، نحوه بدست آوردن مقاومت بايد آنال R3و  R2مقاومت واقعي طبقه و محاسبه 

  اساس نتايج نرم افزاري تشريح شده است.  
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  ، نمودار نيرو تغييرمكان طبقه سازه4شكل 

 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  2800عيني در طبقات آخر الزم نيست. طبق استاندارد كنترل درجه نام
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 باشد.  Vxط به طبقه خرپشته مي باشد كه نيرويي بدان وارد نشده است و مربو story7خروجي نرم افزار نمايش داده شده است.  2جدول در 
=وارد شده است كه معادل  kN 428نيروي  Story6مي باشد. به طبقه  kN 1270برابر  EXبرش پايه كل سازه تحت  مي باشد كه كمتر از  0.337

  انجام خواهد شد.  5تا   1ر طبقات برش پايه مي باشد و كنترل درجه نامعني تنها د 0.35
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  مربوط به خرپشته مي باشد). 7طبقه (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 

  
درصد  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. 0.35طبقات آخر برش پايه اي كمتر از 

  2800متن استاندارد  7-3
  ):2800استاندارد  2-3-3(بند  ρدر رابطه با نحوه تعيين  2800متن استاندارد 

ند. در اين وساختمانهايي كه سيستم مقاوم جانبي آنها در دو جهت عمود بر هم داراي درجه نامعيني كافي نيستند، بايد براي بار جانبي بيشتري طراحي ش
  افزايش داده شود. 1.2برابر با  ρساختمانها 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 =
قاوم جانبي در هر سمت كند، حداقل دو دهانه سيستم مدرصد 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 طبقه بدست هاي داراي ديوار برشي نعداد دهانهمركز جرم، در هر دو امتداد عمود بر هم، موجود باشد. در سيستم
  آيد. مي

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

ρمحدوديت مربوط به  2جدول  = 1.0  
  به يكρضوابط محدود كردن  تم مقاوم جانبينوع سيس

  آنحذف يك مهاربند يا اتصال   سيستم مهاربندي شده
سيستم با ديوار برشي عادي يا ديوار برشي هم بسته 

  1با نسبت ارتفاع هر پايه به طول بزرگتر از 
نده كنحذف يك ديوار و يا يك پايه و يا اتصاالت جمع

  آنها
  حذف مقاومت خمشي اتصاالت دو انتهاي يك تير  قاب خمشي سيستم

  اهحذف مقاومت خمشي در اتصال پايه يكي از ستون  سيستم كنسولي
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  2800تفسير استاندارد  7-4
  براي بررسي درجه نامعيني دو روش الف و ب ارائه شده است: 2800در استاندارد 

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

  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. 2/1ت را با ضريب در صورت استفاده از روش ب طراح مي تواند بر حسب مورد تنها يكي از دو جه •

مي باشد و مراحل گام به گام تعيين درجه نامعيني را نشان مي  FEMA P-751توجه نماييد. اين فلوچارت برگرفته از  7شكل به فلوچارت ارائه شده در 
  . در ادامه توضيحاتي در رابطه با اين گامها ارائه ميشود:دهد

  ي انجام خواهد شد.ابتدا تحليل خط -1
 رطبقاتي كه درجه نامعيني آنها بايد بررسي شود بايد مشخص شود (يك يا چند طبقه آخر نيازي به كنترل ندارند). نحوه تعيين تعداد طبقات د -2

  مثالهاي كاربردي انتهاي اين نوشتار نشان داده شده است.
ρه گرفت كه مقدار بررسي مي شود كه آيا با استفاده از روش الف مي توان نتيجسپس  -3 =  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 استفاده از روش ب مقدار  و يا اينكه از روش ب استفاده كند (به اميد اينكه در صورتρ .(برابر يك بدست آيد 
 ب ابتدا پرسيده مي شود كه آيا سازه نامنظمي پيچشي شديد دارد يا نه؟  در شروع استفاده از روش -4

  خواهد بود و نيازي به بررسي ندارد 2/1سازه هاي نامنظم شديد پيچشي هميشه  
آمده است، ديوارهاي برشي كه طول آن بيشتر از  FEMA P-751[3]و نيز  [2]ي آمريكا طبق آنچه كه در راهنماي لرزه اي آيين نامه بارگذار -5

ر براي مثال اگ ارتفاع آنها باشد، احتمال فروريزش آنها در زلزله پايين بوده و در كنترل درجه نامعيني الزم نيست اين نوع ديوارها حذف شوند.
متر  3متر باشد، اين ديوارها ايمن مي باشند. ديوارهايي كه طول آنها كمتر از  3ي بيشتر از متر باشد، و طول تمامي ديوارهاي برش 3ارتفاع طبقه 

 باشد، رفتاري مانند ستون داشته و احتمال تخريب آنها در زلزله بيشتر است.
در سازه هاي  يا نه؟ براي مثالشامل ديوار برشي با نسبت ارتفاع به طول كمتر از يك مي باشد  "تنها"در اين قسمت سوال مي شود كه آيا سازه 

 سيستم باربر جانبي سازه ديوار برشي خواهد بود و اگر طول اين "تنها"فوالدي اگر از قاب ساده ساختماني همراه با ديوار برشي استفاده شود، 
راي مثال پالن سازه شكل زير طول را برابر با يك در نظر گرفت. ب ρ، مي توان ضريب(بلندتر از ارتفاع آنها) 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  5تمامي ديوارها برابر 
  نامعيني اين سازه برابر يك خواهد بود.

  
  ه با ديوار برشي بتني.سيستم قاب ساده فوالدي همرا 6شكل 

قاب خمشي هستند، اگر طول ديوارها بيش از ارتفاع طبقه باشد، در بررسي كفايت سازه تنها  +ديوار برشي كه شامل   ”دوگانه“در سيستم هاي 
 بايد احتمال حذف اجزاي قاب خمشي بررسي شود.



  www.hoseinzadeh.netوبسايت:                                                                                                                                        10/1394
  slhttps://telegram.me/hoseinzadehaكانال تلگرام:                                                                                                                                               

  بالمانع است "بعبا ذكر من"انتشار مطالب اين جزوه 
------------ 

171 

  
  فلوچارت تعيين ضريب نامعيني  7شكل 
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قسمت اعضايي از سازه كه بايد حذف شوند اولويت بندي مي شوند. در رابطه با نحوه اولويت بندي اعضا براي حذف، به خصوص در در اين  -6
مواردي كه تعداد اعضا زياد است ( مانند قابهاي خمشي) مشكل خواهيم داشت. بايد عضوي براي حذف انتخاب شود كه بيشترين آثار تخريبي 

 يجاد كند.را در سازه ممكن است ا
  براي انتخاب اعضاي بحراني دو معيار داريم:

سازه انتخاب شوند. اين انتخاب بر اساس  "كناري"پس از حذف عضو پيچش طبقه افزايش يابد. براي اين منظور بايد تيرهاي  -1
شوند. از بين اين سه تير يا سه بايد انتخاب  2، 1تغييرشكل سازه تحت اثر زلزله انجام مي شود. در شكل زير يكي از تيرهاي شماره 

نيز (اگر مقطع تيرها يكسان باشد) تيري بحراني تر خواهد بود كه طول آن كمتر باشد. علت: تيرهاي كوتاه تاثير بيشتري در سختي 
 جانبي سازه دارند. 

 
  انتخاب تير بحراني بر اساس معيار پيچش 8شكل 

قه بيشترين افزايش را داشته باشد. بر اساس اين معيار بحراني ترين اعضا، اعضايي خواهند بود پس از حذف عضو مقاومت جانبي طب -2
تري دارند و جذب نيروي بيش "كوتاهتر"كه نيروي قابل توجهي دارند. در قابهاي خمشي اگر ابعاد مقطع تيرها يكسان باشند، تيرهاي 

. در گام ششم فلوچارت اشاره شده است كه تيرهايي انتخاب شوند كه حذف آنها تاثير بيشتري در افت مقاومت طبقه خواهد داشت
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 

  الهاي كاربردي انتهاي فصل مراجعه نماييد.نمود كه نيروي برشي بيشتري (تحت اثر زلزله مربوطه) در آن ايجاد مي شود. به مث
) تهيه كرده و در مدل جديد عضو مورد نظر حذف مي شود. حذفيات بر ..save asپس از تعيين اعضاي بحراني بايد از مدل اصلي يك كپي ( -7

 انجام خواهد شد. خذفيات شامل موارد زير مي باشد: 2800استاندارد  2-3اساس جدول 
 بادبند  •

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

 نظر حذف شود.
 قاب خمشي •

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

 ديوار برشي •
ند. به متر از ارتفاع طبقه مي باشد)، بايد حذف شودر صورتي كه ديوار برشي داشته باشيم، تنها ديوارهايي كه طول كم دارند ( طولشان ك

  "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  2-3متن جدول 
تنها به ديوار برشي هم بسته ( ديوارهاي " 1نسبت ارتفاع هر پايه به طول بزرگتر از "اييد. اصوال شرط در عبارت فوق دقت نم "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 مختلف 
ويسندگان آيين نامه از شرط نسبت ارتفاع به طول هم مربوط به ديوار عادي مي باشد ) نشان مي دهد كه منظور نFEMA p 750(از جمله 

  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 750رهاي برشي (مرجع تعيين نسبت ارتفاع به طول ديوا 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 پيچشي  -8

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

پس از حذف عضو از سيستم  2800استاندارد  2-3در اين قسمت يك برآورد اوليه از كاهش مقاومت جانبي طبقه انجام مي شود. طبق جدول  -9
ي محاسبه مقاومت طبقه وجود درصد كاهش مقاومت داشته باشيم. همانطور كه در قسمت تعاريف عنوان گرديد دو روش برا 33نبايد بيش از 

ابتدا به روش آناليز خطي  9دارد: روش خطي و روش غيرخطي. انجام آناليز غير خطي هزينه بر بوده و مستلزم صرف وقت مي باشد. در قسمت 
 يك برآورد اوليه از تغييرات نسبت تنشها در سازه انجام مي شود. 

 محاسبه مي شود. در تمامي اعضاي طبقه بت تنشها ابتدا در سازه اوليه (كه در آن عضو حذف نشده) نس •
كاهش مي يابند. مثال اگر ضريب زلزله در سازه سالم  0.67تمامي ضرايب نيروهاي زلزله به سپس در سازه تضعيف شده (پس از حذف عضو)  •

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

سازه  رسازه اصلي باشد. در سازه هاي فوالدي نسبت تنش تيرها نيز بايد بررسي شود. در سازه هاي بتني بايد نسبت ميلگرد مورد نياز د
) در سازه تضعيف شده در تك تك تيرها (به جز تيري كه دوسرمفصل شده) بايد كمتر از مقدرا متناظر reabar percentage(تضيف شده 

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

  1مثال 7-5
  نشان داده شده است. 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 

  
  1ربوط به مثال سازه م 10شكل 

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

  انجام آناليز خطي :1گام 
ه نامعيني تامين شود، در پايين درجبا توجه به اينكه طبقات مشابه مي باشد، نيازي به تعيين طبقات بحراني نمي باشد بدين معني كه اگر در طبقات : 2گام 

  طبقه بام نيز سازه نامعيني كافي خواهد داشت.
منظم  هتنها در سازه هاي كامال منظم مي توان از روش الف براي تعيين درجه نامعيني استفاده نمود. بنابراين ابتدا بايد بررسي شود كه اين ساز :3گام 

  هست يا نه؟
  بررسي نامنظمي پيچشي:

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

ز خروجي خواهد بود و بنابراين سازه نامنظمي پيچشي نخواهد داشت. در مواردي كه نسبت هاي حاصل ا 2/1نسبي طبقه كمتر از  ΔΔنسبي طبقات نسبت 
 .نزديك باشند، بايد مقدار دقيق آن محاسبه شود 2/1به مقدار  ETABSنرم افزار 

  
  تحت اثر زلزله هاي افقي 1تغييرمكان جانبي سازه مثال  11شكل 
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  بررسي نامنظمي هندسي:
درصد مي باشد ولي پس رفتگي در طول  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: 20سازه كمتر از  > 0.22.0714.8 < 0.2 

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

  كنترل نامنظمي در ديافراگم:
 ) مي باشد و بنابراين نامنظمي ديافراگم نداريم.ف مساحت كل سازه () كمتر از نصAمساحت مربوط به راه پله و آسانسور (

                 
  الف                                                          ب                   

  نظمي در ديافراگمنامنظمي در پالن سازه الف) بررسي نامنظمي هندسي، ب) بررسي نام 12شكل 

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

) قرار دارند و بنابراين اين سازه در راستاي طولي از 11 ,10 ,9) و در سمت راست مركز جرم نيز سه دهانه باربر خمشي (دهانه هاي 12 ,6,7,8(دهانه هاي 
) قرار دارند. 3 ,1,2) و در قسمت پايين نيز سه دهانه (5 ,4ي دو دهانه (درجه نامعيني كافي برخوردار مي باشد. در راستاي عرضي نيز در قسمت فوقان

  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

  
  و محل مركز جرم طبقه 1ال شماره گذاري تيرهاي مث 13شكل 

بدون صرف وقت و هزينه براي  2800الف استاندارد  -2-2-3-3بند براي درجه نامعيني طبق  "منظم"همانطور كه مشاهده مي شود، كنترل سازه هاي 
  طراحان امكان پذير مي باشد و تنها كافي است كه تعداد دهانه هاي باربر در هر طرف مركز جرم شمارش شود. 
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  2مثال  7-6
مي باشد، با اين تفاوت كه يكي از ستونها در انتهاي فوقاني سازه حذف شده است و بنابراين تعداد دهانه هاي قاب خمشي  1همان سازه مثال   2سازه مثال 

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

  
  و محل مركز جرم طبقه 2لشماره گذاري تيرهاي مثا 14شكل 

  انجام تحليل خطي.  :1گام 
ود، در ش با توجه به اينكه طبقات مشابه مي باشد، نيازي به تعيين طبقات بحراني نمي باشد بدين معني كه اگر در طبقات پايين درجه نامعيني تامين :2گام 

  طبقه بام نيز سازه نامعيني كافي خواهد داشت.
باشد و ابتدا طبق روش الف مورد بررسي قرار مي گيرد. سازه در راستاي طولي به حد كافي دهانه هاي قاب خمشي دارد ولي : اين سازه منظم مي 3گام 

  در راستاي عرضي در قسمت فوقاني تنها يك دهانه قاب خمشي وجود دارد و بنابراين شرايط روش الف تامين نمي شود.
زه درجه نامعيني ، ساyو  xاز دو راستاي  "يكي"عمل كند، با توجه به اينكه در  2800ف استاندارد ال -2-2-3-3اگر طراح اين سازه بخواهد طبق بند 

ρبايد با ضريب  "هر دو جهت"كافي ندارد، زلزله  =   .تشديد شود 1.2
شود (در روش الف خشك و تر باهم مي  برابر 1.2نيز بايد  Ey) به حد كافي دهانه باربر داريم، زلزله yدر نتيجه با وجود اينكه در راستاي طولي (راستاي 

  سوزند).
منظور كند.  1.2 را ρطراح مي تواند براي اقتصادي شدن طرح به جاي استفاده از روش الف، از روش ب استفاده نمايد تا مجبور نشود در هر دو جهت 

  براي هر جهت محاسبه مي شود. به صورت جداگانه ρاستفاده از روش ب، مقدار در صورت 
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  )xبراي زلزله راستاي ( 2 در سازه مثال سبه ضريب محا 7-6-1
  و از گام چهارم ادامه مي دهيم: 7شكل بر اساس فلوچارت 

  4گام 
  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 

 1.4كه بسيار كمتر از   1.139در جدول زير) ratioخروجي نرم افزار را نشان مي دهد. نسبت تغييرشكل حداكثر به تغييرشكل ميانگين ( 3جدول 
  سازه اوليه نامنظمي پيچشي شديد ندارد.  مي باشد. بنابراين

تغييرمكانهاي مطلق  ETABSطبقات معيار محاسبه نامنظمي مي باشد. در حاليكه خروجي نرم افزار  "نسبي"تغييرمكان  2800نكته: در استاندارد 
مي باشد، نيازي به محاسبه دقيق اين  1.4متر از بسيار ك 1.139را نمايش مي دهد. نتايج ايندو اندكي با هم تفاوت دارند. با توجه به اينكه مقدار 

  نسبت نمي باشد.

  2خروجي نرم افزار براي سازه مثال  3جدول 
TABLE:  Story Max/Avg Displacements 

Story Load Case/Combo Direction Maximum Average Ratio 
   mm mm  

Story7 EXALL 1 X 91.1 88.3 1.032468 
Story6 EXALL 1 X 103.1 94.5 1.090987 
Story5 EXALL 1 X 92.4 84.8 1.090126 
Story4 EXALL 1 X 75.9 69.7 1.089643 
Story3 EXALL 1 X 55 50.6 1.086615 
Story2 EXALL 1 X 32 29.7 1.077866 
Story1 EXALL 1 X 11.5 10.8 1.066026 
Base EXALL 1 Y 0 0  

Story7 EXALL 2 Y 64.5 63.2 1.020423 
Story6 EXALL 2 Y 62.6 60.2 1.040018 
Story5 EXALL 2 Y 56.5 54.3 1.040527 
Story4 EXALL 2 Y 46.8 44.9 1.040812 
Story3 EXALL 2 Y 34.7 33.4 1.039237 
Story2 EXALL 2 Y 21.3 20.5 1.04001 
Story1 EXALL 2 Y 8.6 8.3 1.034694 
Base EXALL 2 Y 0 0  
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Story7 EXALL 3 X 89.1 84.3 1.057145 
Story6 EXALL 3 X 109.8 95.9 1.145013 
Story5 EXALL 3 X 98.4 86 1.144453 
Story4 EXALL 3 X 80.8 70.7 1.144257 
Story3 EXALL 3 X 58.6 51.3 1.142007 
Story2 EXALL 3 X 34.1 30.1 1.134876 
Story1 EXALL 3 X 12.3 10.8 1.139334 
Base EXALL 3 Y 0 0  

Story7 EYALL 1 Y 64.9 63.6 1.020496 
Story6 EYALL 1 Y 63 60.6 1.040155 
Story5 EYALL 1 Y 56.8 54.6 1.040665 
Story4 EYALL 1 Y 47 45.1 1.040953 
Story3 EYALL 1 Y 34.8 33.5 1.039372 
Story2 EYALL 1 Y 21.4 20.5 1.040152 
Story1 EYALL 1 Y 8.6 8.3 1.034836 
Base EYALL 1 Y 0 0  

Story7 EYALL 2 Y 62.3 62.2 1.002396 
Story6 EYALL 2 Y 60.5 60.5 1.000246 
Story5 EYALL 2 Y 54.5 54.5 1.000795 
Story4 EYALL 2 Y 45.1 45 1.001173 
Story3 EYALL 2 Y 33.4 33.4 1.000016 
Story2 EYALL 2 Y 20.5 20.5 1.001662 
Story1 EYALL 2 Y 8.3 8.3 1.001632 
Base EYALL 2 Y 0 0  

Story7 EYALL 3 Y 67.5 65 1.037804 
Story6 EYALL 3 Y 65.5 60.7 1.079924 
Story5 EYALL 3 Y 59.1 54.7 1.08038 
Story4 EYALL 3 Y 48.9 45.2 1.080566 
Story3 EYALL 3 Y 36.2 33.5 1.078601 
Story2 EYALL 3 Y 22.2 20.6 1.078477 
Story1 EYALL 3 Y 8.9 8.3 1.071178 
Base EYALL 3 Y 0 0  

  
  

  در اين سازه سيستم باربر جانبي قاب خمشي مي باشد و ديوار برشي نداريم 5گام 
  6گام 

  اولويت بندي بر اساس معيار پيچش:
حذف شود. علت: بهتر است تيرهاي كناري انتخاب شود چون در اين صورت پس از حذف  بايد 1يا  4يكي از دو تير شماره  xبراي زلزله راستاي 

در قسمت  Ex(الف) تغيير شكل سازه اوليه تحت زلزله 16شكل تيرهاي كناري، احتمال اينكه سازه دچار پيچش شديد شود، بيشتر است. با توجه به 
  حذف شود. 4راين براي ايجاد بيشترين پيچش، بهتر است تير شماره فوقاني سازه بيشتر است و بناب

  اولويت بندي بر اساس كاهش مقاومت طبقه:
داراي  5و  1با توجه به دياگرام برش تيرها، تيرهاي محورهاي نشان مي دهد.  EXدياگرام برش تيرها را تحت اثر زلزله  )(ب، ج و د 16شكل 

برش تيرشتري نسبت به ديگر تيرها مي باشند. اولويت حذف با تيرهايي مي باشند كه نسبت برش بي
  در آنها بيشتر از بقيه باشد.  برش طبقه
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 الف

  
 ب                                                         ج                                             د

  5دياگرام برش تيرها در آكس ، د) 1در طبقه اول، ج) دياگرام برش تير ها در آكس، ب) دياگرام برش تيرها EXالف) تغييرشكل سازه تحت زلزله  16شكل 

  2برش طبقات براي سازه مثال  4جدول 
TABLE:  Story Forces  

Story Load Case/Combo Location P VX 
      kN kN 

Story7 EX Bottom 0 0 
Story6 EX Bottom 0 -288.7 
Story5 EX Bottom 0 -490.2 
Story4 EX Bottom 0 -644.8 
Story3 EX Bottom 0 -753.8 
Story2 EX Bottom 0 -822 
Story1 EX Bottom 0 -853.2 

  
و مشبندي آن، به صورت دندانه دار مي باشد. به اين معني  shellاز نوع ) به علت حضور دال 1(آكس  4متاسفانه دياگرام برش در تير شماره 

(كه  4دخالت مي كند و دياگرام برش اين تير چندان قابل اعتماد نيست به همين دليل عالوه بر تير شماره  4كه اين دال در باربري لرزه اي تير 
  نيز بايد كنترل شود. 1داراي بيشترين برش است)، تير شماره 
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  از كدام طبقه انتخاب شود؟ 1و يا شماره  4سوال: تير شماره 
شكل و  4(ج) نمودار نيروي برشي تيرهاي شماره 16شكل ) در ارتفاع بررسي كرد. Exرا (تحت زلزله  1و  4پاسخ: مي توان دياگرام برش تيرهاي شماره 

برش تيرنشان مي دهد. بايد نسبت  EXرا تحت اثر زلزله  1روي برشي تيرهاي شماره (د) نمودار ني16
  را در اين تيرها بررسي نمود: برش طبقه
برش تير
برش طبقه

= 180.7853.2 = 0.21 

برش تير
برش طبقه

= 123822 = 0.15 

برش تير
برش طبقه

= 113.3853.2 = 0.13 

برش تير
برش طبقه

= 140.3822 = 0.17 

 
 : بيشترين نسبت برش مربوط به تير طبقه دوم مي باشد.1تير شماره   
  : بيشترين نسبت مربوط به تير طبقه اول مي باشد. 4تير شماره   

  7گام 
  ه اول:در طبق 4كنترل كارايي سازه در صورت حذف مقاومت خمشي شماره 

تعريف شده  shellطبقه اول را نشان مي دهد. پس از تخريب تير، دال طره كه از نوع  4سازه را پس از دوسرمفصل كردن تير شماره  17شكل 
ي خمشي يد سختاست، داراي مقاومت خمشي بوده به صورت يك تير جايگزين خمشي عمل مي كند. بنابراين پس از دوسرمفصل كردن، با

  تعريف نمود.  membraneدال طره متصل به آن نيز كاهش يابد. براي اين منظور مي توان در سازه تضعيف شده دال را از نوع 

  
  ) و كاهش سختي خمشي دال متصل به آن4حذف مقاومت خمشي تير طبقه اول (شماره  17شكل 
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  8گام 
نشان داده شده است.  5ول جدوسر مفصل شده است، نامنظمي پيچشي كنترل مي شود. نتايج حاصل از تحليل سازه در در سازه اي كه تير آن د

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

  در طبقه اول 4، جابجايي جانبي سازه پس از حذف تير شماره 5ول جد
TABLE:  Story Max/Avg Displacements    

Story Load Case/Combo Direction Maximum Average Ratio 
    mm mm  

Story7 EXALL 1 X 94 90.2 1.042384 
Story6 EXALL 1 X 110.3 99.1 1.113532 
Story5 EXALL 1 X 99.6 89.3 1.115087 
Story4 EXALL 1 X 83 74.1 1.11941 
Story3 EXALL 1 X 61.8 54.9 1.125555 
Story2 EXALL 1 X 37.8 33.3 1.13472 
Story1 EXALL 1 X 14.3 12.3 1.159917 
Base EXALL 1 Y 0 0  
Story7 EXALL 2 X 64.5 63.2 1.020908 
Story6 EXALL 2 X 62.7 60.2 1.041125 
Story5 EXALL 2 X 56.5 54.3 1.041758 
Story4 EXALL 2 X 46.8 44.9 1.042306 
Story3 EXALL 2 X 34.7 33.4 1.041209 
Story2 EXALL 2 X 21.4 20.5 1.04286 
Story1 EXALL 2 X 8.6 8.3 1.038186 
Base EXALL 2 Y 0 0  
Story7 EXALL 3 X 92.1 86.3 1.06764 
Story6 EXALL 3 X 117.5 100.8 1.166094 
Story5 EXALL 3 X 106.1 90.8 1.167787 
Story4 EXALL 3 X 88.4 75.4 1.172081 
Story3 EXALL 3 X 65.8 55.9 1.17841 
Story2 EXALL 3 X 40.3 33.9 1.188135 
Story1 EXALL 3 X 15.3 12.4 1.229485 
Base EXALL 3 Y 0 0  

  9م گا
قبل و پس از دو سرمفصل كردن  "طبقه اول"نسبت تنشها را در 18شكل در اين قسمت ابتدا نسبت تنشها پس از طراحي اعضا بررسي مي شود. 

 در سازه سمت چپ، پس از دوسرمفصل كردن تير، ضريب زلزله نيز كاهش يافته است.نشان مي دهد.  4تير شماره 
  كاهش يافته است. "تمامي ستونها" نسبت تنش

  
  ب)                                                                             الف)        

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

(راستايي كه زلزله آن بررسي مي شود) در سازه تضعيف شده، كمتر از سازه اوليه مي باشد. دقت شود كه  Xنسبت تنشها در تيرهاي راستاي  19در شكل 
رمفصل شده بررسي يلگردها، تير دوسدر تير دوسر مفصل شده درصد ميلگرد افزايش يافته (به دليل افزايش لنگر مثبت در وسط دهانه). در كنترل درصد م

  نخواهد شد.
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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 
 

 
 نها  و نيز درصد ميلگرد تيرها در سازه تضعيف شده كاهش يافته است، بنابراين افت مقاومت سازه كمتربا توجه به اينكه نسبت تنشهاي ستو •

 درصد مي باشد. 33از 
  
  

  10گام 
 10ه كنترل گام نيازي ببا توجه به اينكه در گام قبلي سازه از نظر افت مقاومت كنترل گرديد و نتيجه مثبت بود،  •

 رفت. 11گام  به 9نمي باشد و مي توان از گام 
شكل تغييرمكان آن در  -انجام شده است كه نتايج نيرو push overبا اين وجود جهت آشنايي بيشتر، در سازه مورد نظر آناليز غيرخطي   

تن مي باشد. بنابراين  197بر تن و در سازه تضعيف شده برا 220نمايش داده شده است. مقاومت جانبي طبقه اول در سازه اوليه برابر  20
درصد مي باشد. بنابراين بر اساس حذف  33درصد كاهش يافته است كه بسيار كمتر از  11مقاومت طبقه پس از تضعيف سازه به اندازه 

  ، ضريب نامعيني سازه برابر يك خواهد بود.4تير شماره 

   
  اول، الف) سازه اوليه،   ب) سازه تضعيف شده نمودار نيرو تغييرمكان طبقه، 20شكل 
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  11گام 
  نيز حذف و كفايت سازه كنترل مي گردد: 2مثال  1تير شماره 

  7گام 
  در طبقه دوم حذف گرديده و تاثير آن بررسي مي شود. 5با توجه نتايج قبلي تير شماره 

  ) طبقه دوم را نشان مي دهد. 5(آكس  1ير شماره سازه را پس از دوسرمفصل كردن ت 21شكل 

  
  ).5طبقه دوم (آكس  1حذف مقاومت خمشي تير شماره  21شكل 

  
  

  8گام 
باعث افزايش پيچش نمي نه تنها  1الف)، حذف تير شماره  16شكل حركت قسمت فوقاني مقطع بيشتر است ( Exبا توجه به اينكه تحت زلزله 

كه مربوط به كنترل پيچش شديد سازه پس از حذف مي باشد، نياز به كنترل  8شود، بلكه ممكن است كاهش پيچش نيز بشود. بنابراين گام 
  ندارد و تنها كاهش مقاومت طبقه كنترل مي شود.

  9گام 
قبل و پس از دو سرمفصل كردن  "طبقه اول"نسبت تنشها را در 18شكل در اين قسمت ابتدا نسبت تنشها پس از طراحي اعضا بررسي مي شود. 

 در سازه سمت چپ، پس از دوسرمفصل كردن تير، ضريب زلزله نيز كاهش يافته است.نشان مي دهد.  4تير شماره 
  كاهش يافته است. "تمامي ستونها"نسبت تنش 
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  )ب                                                                               الف)             

  C=0.0603ب) سازه تضعيف شده با ضريب زلزله كاهش يافته  C=0.09نسبت تنشها ستونها،  الف) سازه سالم اوليه با ضريب زلزله اوليه ، 22شكل 

  
  ب)                   الف)                                    

ب) سازه تضعيف شده با ضريب  C=0.09الف) سازه سالم اوليه با ضريب زلزله اوليه  )Rebar Percantageدرصد ميلگرد مورد نياز تيرها (، 23شكل 
  C=0.0603زلزله كاهش يافته 

 
 

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

  
 

  11گام 
دو المان محتمل و موثر مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه گرفته شد كه با حذف آنها سازه دچار پيچش شديد و نيز افت مقاومت بيش از  Xدر راستاي 

  در اين راستا درجه نامعيني برابر يك مي باشد. درصد نمي شود و بنابراين 33
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  )yبراي زلزله جهت طولي ( 2تعيين ضريب نامعيني  مثال  7-6-2

ρبرابر  xاينكه درجه نامعيني سازه در راستاي  = مي باشد، مسلما  xبيشتر از راستاي  yبدست آمد. و از طرفي تعداد دهانه هاي قاب خمشي در راستاي  1
  مقدار درجه نامعيني برابر يك بدست خواهد آمد. yراستاي در صورت كنترل سازه براي 

 با حاشيه اطمينان بااليي برابر يك بدست آمد xدرجه نامعيني در راستاي  -1

 برتري دارد. xبر راستاي  yمي باشد و از اين جهت راستاي  xبيشتر از راستاي  yتعداد دهانه ها در راستاي  -2

 طبقات در سازه اوليه اندك مي باشد. ∆∆دارد و نسبت نامنظمي پيچشي ن EYسازه تحت اثر زلزله  -3
  نمي باشد. و مقدار درجه نامعيني در اين راستا يك مي باشد. yبنابراين نيازي به كنترل راستاي 

  

  نتيجه گيري 7-6-3
منظور مي كرد. در حاليكه با  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 حذف  EYو  EXآنچه در روش ب مهم مي باشد، اين است كه سازه اوليه تا حد ممكن تحت زلزله هاي  •

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

  
  سازه مثال سوم، قاب خمشي بتني در هر دو راستا. 24شكل 

  1گام 
  انجام تحليل خطي در سازه.  

  2گام 
درصد برش پايه خواهد بود و بنابراين ضريب  35تنها در طبقه آخر مقدار برش پايه كمتر از طبقه مي باشد، احتماال  7با توجه به اينكه سازه 

  طبقه اول كنترل گردد. نحوه تعيين دقيق تعداد طبقات قبال توضيح داده شده است. 6نامعيني بايد در 
  3گام 

نامنظمي "ازه اجزاي قائم باربر جانبي غير موازي داريم و بنابراين اين سازه در پالن نامنظم مي باشد. علت: دو تير مورب داريم و بنابراين در اين س
خواهيم ديد كه  4استفاده شود. از طرفي در گام  2800داريم و بايد براي تعيين ضريب نامعيني از روش ب استاندارد  "سيستم هاي غيرموازي

  سازه داراي نامنظمي پيچشي نيز مي باشد.
  4گام 

در  ratioخروجي نرم افزار را نشان مي دهد. نسبت تغييرشكل حداكثر به تغييرشكل ميانگين ( 6جدول پيچشي ندارد. سازه اوليه نامنظمي شديد 
ازه بيشتر بوده و س 2/1ندارد. البته مقدار اين نسبت از  شديدسازه اوليه نامنظمي پيچشي مي باشد. بنابراين  4/1كه كمتر از  27/1جدول زير) 

  نامنظمي پيچشي دارد.
تغييرمكانهاي مطلق  ETABSطبقات معيار محاسبه نامنظمي مي باشد. در حاليكه خروجي نرم افزار  "نسبي"تغييرمكان  2800نكته: در استاندارد 

شد، نيازي به محاسبه دقيق اين مي با 4/1بسيار كمتر از  27/1را نمايش مي دهد. نتايج ايندو اندكي با هم تفاوت دارند. با توجه به اينكه مقدار 
  نسبت نمي باشد.
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  3خروجي نرم افزار براي سازه مثال  6جدول 
TABLE:  Story Max/Avg Displacements    

Story Load Case/Combo Direction Maximum Average Ratio 
   cm cm  

Story8 EXALL 1 X 10.928 10.571 1.033711 
Story7 EXALL 1 X 11.717 10.301 1.137527 
Story6 EXALL 1 X 9.964 8.837 1.127528 
Story5 EXALL 1 X 7.962 7.118 1.118602 
Story4 EXALL 1 X 5.937 5.286 1.123112 
Story3 EXALL 1 X 3.876 3.423 1.13219 
Story2 EXALL 1 X 1.946 1.71 1.137679 
Story1 EXALL 1 X 0.674 0.591 1.140537 
Base EXALL 1 Y 0 0  

Story8 EXALL 2 X 10.702 10.666 1.003435 
Story7 EXALL 2 X 10.331 10.17 1.015873 
Story6 EXALL 2 X 8.765 8.734 1.003472 
Story5 EXALL 2 X 7.102 7.041 1.008698 
Story4 EXALL 2 X 5.263 5.228 1.006808 
Story3 EXALL 2 X 3.392 3.383 1.002823 
Story2 EXALL 2 X 1.701 1.689 1.007357 
Story1 EXALL 2 X 0.588 0.583 1.007719 
Base EXALL 2 Y 0 0  

Story8 EXALL 3 X 11.153 10.477 1.064533 
Story7 EXALL 3 X 13.103 10.431 1.256131 
Story6 EXALL 3 X 11.164 8.94 1.248723 
Story5 EXALL 3 X 8.944 7.195 1.24319 
Story4 EXALL 3 X 6.682 5.345 1.250188 
Story3 EXALL 3 X 4.36 3.464 1.258504 
Story2 EXALL 3 X 2.19 1.731 1.264801 
Story1 EXALL 3 X 0.76 0.598 1.270028 
Base EXALL 3 Y 0 0  

Story8 EYALL 1 Y 11.049 11.016 1.003045 
Story7 EYALL 1 Y 10.767 10.652 1.010725 
Story6 EYALL 1 Y 9.548 9.464 1.008894 
Story5 EYALL 1 Y 8 7.931 1.008717 
Story4 EYALL 1 Y 6.051 5.999 1.008755 
Story3 EYALL 1 Y 3.882 3.842 1.010497 
Story2 EYALL 1 Y 1.915 1.894 1.011143 
Story1 EYALL 1 Y 0.657 0.649 1.011742 
Base EYALL 1 Y 0 0  

Story8 EYALL 2 Y 10.709 10.606 1.009718 
Story7 EYALL 2 Y 11.152 10.693 1.042862 
Story6 EYALL 2 Y 9.915 9.499 1.043803 
Story5 EYALL 2 Y 8.303 7.959 1.043211 
Story4 EYALL 2 Y 6.28 6.019 1.043291 
Story3 EYALL 2 Y 4.016 3.854 1.041971 
Story2 EYALL 2 Y 1.98 1.9 1.04244 
Story1 EYALL 2 Y 0.68 0.651 1.043296 
Base EYALL 2 Y 0 0  

Story8 EYALL 3 Y 11.596 11.425 1.014893 
Story7 EYALL 3 Y 11.298 10.611 1.064724 
Story6 EYALL 3 Y 10.013 9.429 1.061985 
Story5 EYALL 3 Y 8.385 7.903 1.061012 
Story4 EYALL 3 Y 6.344 5.979 1.061157 
Story3 EYALL 3 Y 4.072 3.829 1.063303 
Story2 EYALL 3 Y 2.011 1.888 1.065067 
Story1 EYALL 3 Y 0.691 0.647 1.067132 
Base EYALL 3 Y 0 0  

  
  5گام 

  سازه فاقد ديوار برشي مي باشد.  
  
  
  
  



  www.hoseinzadeh.netوبسايت:                                                                                                                                        10/1394
  slhttps://telegram.me/hoseinzadehaكانال تلگرام:                                                                                                                                               

  بالمانع است "بعبا ذكر من"انتشار مطالب اين جزوه 
------------ 

188 

  6گام 
  انتخاب تير بحراني بر اساس معيار پيچش حداكثر:

در شكل زير بايد حذف شوند. با توجه به اينكه ابعاد مقطع اين دو تير يكسان مي باشد،  2يا  1براي ايجاد حداكثر پيچش در سازه يكي از دو تير 
  كوتاهتر بوده و بنابراين بر اساس معيار پيچش تير بحراني مي باشد. 2ماره تير كوتاهتر انتخاب مي شود. تير ش

  انتخاب تير بر اساس معيار مقاومت طبقه:
نشان  EX دياگرام برش تيرها را تحت اثر زلزله 25شكل در اين گام بايد تيرهايي كه بيشترين تاثير را در تحمل بار جانبي دارند انتخاب شوند. 

) داراي برش بيشتري نسبت به ديگر تيرها مي 8و  5(تيرهاي شماره  3و  4با توجه به دياگرام برش تيرها، تيرهاي كوتاه محورهاي مي دهد. 

برش تيررا داشته باشيم اولويت با تيرهايي مي باشد كه نسبت  "مقاومت طبقه"باشند. در صورتي كه بخواهيم بيشترين كاهش در 
در آنها بيشتر  برش طبقه

  نشان داده شده است.  25شكل در  EXاز بقيه باشد. مقادير برش طبقه تحت زلزله 

  
 الف

  
 ب                                                         ج                                             د

 7در طبقه اول، ج) دياگرام برش تير ها در آكس، ب) دياگرام برش تيرها EXالف) تغييرشكل طبقه اول تحت زلزله  25شكل 

  

  تير منتخب فرق خواهد كرد: "افزايش پيچش طبقه"و  "كاهش مقاومت طبقه"بنابراين بر اساس دو معيار 
  8و  5معيار كاهش مقاومت طبقه: اولويت با تيرهاي 

  2ي پيچشي طبقه: اولويت با تير معيار نامنظم
درصد نخواهد شد و بنابراين تنها تير  33موجب كاهش مقاومت به اندازه  8يا  5با توجه به اينكه تعداد قابهاي خمشي زياد است مسلما حذف تيرهاي 

  حذف مي شود و تنها معيار پيچش كنترل خواهد شد.  2شماره 
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  ود؟از كدام طبقه انتخاب ش 2سوال: تير شماره 
بر اساس معيار پيچش انتخاب شده است، بايد از طبقه اي آن را انتخاب كرد كه آن طبقه بيشترين پيچش را دارد.  2با توجه به اينكه تير شماره 

  شود.از طبقه اول انتخاب  2حداكثر پيچش مربوط به طبقه اول مي باشد، بايد تير شماره  6جدول از آنجا كه در 
 

  7گام 
از طبقات اول، دوم حذف خواهد شد و تاثير حذف آنها بر نامنظمي پيچشي بررسي خواهد شد. ( انتظار مي رود كه تير طبقه اول  2تير شماره 

  بيشتر تاثيرگذار باشد).
  8گام 

  زه دردر سازه اي كه تير آن دوسر مفصل شده است، نامنظمي پيچشي كنترل مي شود. نتايج حاصل از تحليل سا
و بنابراين  مي باشد) 31/1مي باشند (حداكثر آنها   1.4كمتر از  ratio  نشان داده شده است. پس از حذف تيرها مقادير 8جدول و  7جدول 

كه انتظار مي رفت حذف تير طبقه اول تاثير بيشتري دچار پيچش شديد نشده است. همانطور  2سازه پس از حذف مقاومت جانبي تير شماره 
  داشته است.

  در طبقه اول 2، جابجايي جانبي سازه پس از حذف تير شماره 7جدول 
TABLE:  Story Max/Avg Displacements       
Story Load Case/Combo Direction Maximum Average Ratio 

      mm mm   
Story8 EXALL 1 X 110 106.2 1.035464 
Story7 EXALL 1 X 118.6 103.6 1.144602 
Story6 EXALL 1 X 101.1 89 1.135834 
Story5 EXALL 1 X 81.1 71.8 1.128958 
Story4 EXALL 1 X 60.8 53.5 1.136848 
Story3 EXALL 1 X 40.1 34.8 1.15218 
Story2 EXALL 1 X 20.6 17.6 1.170353 
Story1 EXALL 1 X 7.3 6.1 1.185253 
Base EXALL 1 Y 0 0  

Story8 EXALL 2 X 107.6 107.1 1.005077 
Story7 EXALL 2 X 104.6 102.3 1.022801 
Story6 EXALL 2 X 88.9 87.9 1.011606 
Story5 EXALL 2 X 71.1 71 1.001452 
Story4 EXALL 2 X 53.2 52.8 1.006694 
Story3 EXALL 2 X 35.1 34.3 1.022505 
Story2 EXALL 2 X 18 17.3 1.039602 
Story1 EXALL 2 X 6.4 6 1.051964 
Base EXALL 2 Y 0 0  

Story8 EXALL 3 X 112.3 105.3 1.066361 
Story7 EXALL 3 X 132.7 105 1.263183 
Story6 EXALL 3 X 113.3 90.1 1.256998 
Story5 EXALL 3 X 91.1 72.7 1.253492 
Story4 EXALL 3 X 68.4 54.2 1.263808 
Story3 EXALL 3 X 45.1 35.3 1.278298 
Story2 EXALL 3 X 23.2 17.9 1.297079 
Story1 EXALL 3 X 8.2 6.2 1.314078 
Base EXALL 3 Y 0 0  

  در طبقه دوم 2، جابجايي جانبي سازه پس از حذف تير شماره 8جدول 
TABLE:  Story Max/Avg Displacements       
Story Load Case/Combo Direction Maximum Average Ratio 

      mm mm   
Story8 EXALL 1 X 110.9 106.9 1.037703 
Story7 EXALL 1 X 120.6 104.5 1.153596 
Story6 EXALL 1 X 103 89.9 1.146353 
Story5 EXALL 1 X 83 72.7 1.141939 
Story4 EXALL 1 X 62.6 54.3 1.153554 
Story3 EXALL 1 X 41.7 35.5 1.173318 
Story2 EXALL 1 X 21 17.8 1.180415 
Story1 EXALL 1 X 7 6 1.164854 
Base EXALL 1 Y 0 0  

Story8 EXALL 2 X 108.5 107.7 1.007199 
Story7 EXALL 2 X 106.3 103 1.031712 
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Story6 EXALL 2 X 90.6 88.7 1.022029 
Story5 EXALL 2 X 72.7 71.7 1.014327 
Story4 EXALL 2 X 54.8 53.5 1.023319 
Story3 EXALL 2 X 36.5 35 1.043616 
Story2 EXALL 2 X 18.3 17.5 1.049807 
Story1 EXALL 2 X 6.1 5.9 1.031849 
Base EXALL 2 Y 0 0  

Story8 EXALL 3 X 113.4 106.1 1.068666 
Story7 EXALL 3 X 134.8 106 1.272045 
Story6 EXALL 3 X 115.4 91.1 1.267358 
Story5 EXALL 3 X 93.2 73.6 1.266257 
Story4 EXALL 3 X 70.5 55.1 1.280176 
Story3 EXALL 3 X 46.9 36.1 1.298939 
Story2 EXALL 3 X 23.6 18.1 1.306754 
Story1 EXALL 3 X 7.9 6.1 1.293921 
Base EXALL 3 Y 0 0  

  
  9گام 

تاثير قابل توجهي بر مقاومت  8و  5با توجه به باال بودن تعداد دهانه هاي باربر جانبي و با توجه تجربه مثال دوم، مسلما حذف تيرهاي شماره 
  برشي طبقه نخواهد داشت و بنابراين مي توان مقدار درجه نامعيني را برابر يك در نظرگرفت.

  گيرينتيجه  7-7-1
داراي نامنظمي پيچشي بود و بنابراين با انتخاب و حذف عضو مناسب كفايت سازه بررسي شد كه نشان داده شد كه در اين  EXسازه اوليه تحت زلزله 

  راستا سازه نامعيني كافي دارد.
 شديد نشده وپيچش سازه اوليه پايين بوده و مسلما پس از حذف يك تير، سازه دچار پيچش  EYبررسي نشد. علت: تحت زلزله  EYدر اين مثال زلزله  

  درسد خواهد بود.  33از طرفي به علت تعداد قابل توجه دهانه هاي قاب خمشي، افت مقاومت طبقه نيز كمتر از 
  بنابراين براي هر دو راستا مقدار درجه نامعيني برابر يك خواهد بود.
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  4مثال 7-8
قاب خمشي بتني+ديوار برشي مي باشد و در راستاي ديگر قاب  طبقه مي باشد كه  در يك جهت داراي سيستم دوگانه 17مربوط به يك سازه  4مثال 

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

  
  4نماي سه بعدي سازه مثال  26شكل 

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

  دارد.
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  4سازه مربوط به مثال  27شكل 

  
  1گام 

  تحليل سازه  
  2گام

 35تن مي باشد.  277براي تعيين طبقاتي كه درجه نامعيني آن بايد بررسي شود از خروجي نرم افزار استفاده مي شود. برش پايه كل سازه برابر   
  درصد برش پايه بوده و نيازي به بررسي درجه نامعيني ندارند. 35تا طبقه آخر كمتر از  14تن مي باشد. بنابراين برش طبقه  97برش پايه برابر درصد 
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  4در سازه مثال  EY، برش طبقات تحت زلزله 9جدول 
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 

    
  3گام 

  استفاده كرد.  2800سازه نامنظم پيچشي دارد و بنابراين نمي توان از روش الف استاندارد   
  4گام 

در  ratioي نرم افزار را نشان مي دهد. نسبت تغييرشكل حداكثر به تغييرشكل ميانگين (خروج 6جدول سازه اوليه نامنظمي شديد پيچشي ندارد. 
بيشتر بوده و سازه  2/1ندارد. البته مقدار اين نسبت از  شديدسازه اوليه نامنظمي پيچشي مي باشد. بنابراين  4/1كه كمتر از  257/1جدول زير) 

  نامنظمي پيچشي دارد.
تغييرمكانهاي مطلق  ETABSطبقات معيار محاسبه نامنظمي مي باشد. در حاليكه خروجي نرم افزار  "نسبي"غييرمكان ت 2800نكته: در استاندارد 

مي باشد، نيازي به محاسبه دقيق اين  4/1بسيار كمتر از  257/1را نمايش مي دهد. نتايج ايندو اندكي با هم تفاوت دارند. با توجه به اينكه مقدار 
 نسبت نمي باشد.

  
  5 گام

شامل ديوار برشي مي باشد؟ با توجه به اينكه سيستم سازه دوگانه مي باشد  "تنها"سوال مي شود كه آيا سيستم باربر جانبي سازه  5در گام 
  بنابراين عالوه بر ديوار قاب خمشي نيز داريم و پاسخ منفي خواهد بود.
ر طبقه بيش از ارتفاع باشد الزم به حذف ديوار نخواهد بود. علت: احتمال نكته: در سازه هايي كه داراي ديوار برشي هستند، اگر طول ديوار د

 خرابي ديوارهاي طويل در زلزله پايين بوده و در تشكيل سازه تضعيف شده تنها ديوارهاي با نسبت ارتفاع به طول بزرگتر از يك از مدل حذف
ارتفاع مي باشد و تنها در طبقه سوم به علت ايجاد بازشو، طول ديوار  خواهند شد. در اين سازه در تمامي طبقات طول ديوارهاي برشي بيش از

  كاهش يافته و مي توان در مدل تضعيف شده، اثر حذف اين ديوار را بررسي نمود. 
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  مي باشد). EXNهمان  EXALL3و  EXPهمان  EXALL2( 4كنترل نامنظمي پيچشي در سازه مثال  10جدول 
TABLE:  Story Max/Avg Displacements    

Story 
Load 

Case/Combo Direction Maximum Average Ratio 
   mm mm  

END EYALL 2 Y 193.8 191.4 1.012365 
PENT EYALL 2 Y 201.3 193.2 1.04193 

STORY16 EYALL 2 Y 193.3 185.7 1.040934 
STORY15 EYALL 2 Y 184.9 177.8 1.039928 
STORY14 EYALL 2 Y 176.1 169.6 1.038369 
STORY13 EYALL 2 Y 166.3 160.5 1.036422 
STORY12 EYALL 2 Y 154.9 149.8 1.034243 
STORY11 EYALL 2 Y 142.4 138 1.03174 
STORY10 EYALL 2 Y 128.5 124.9 1.028873 
STORY9 EYALL 2 Y 114 111.1 1.025853 
STORY8 EYALL 2 Y 98.9 96.7 1.022732 
STORY7 EYALL 2 Y 83.3 81.7 1.018927 
STORY6 EYALL 2 Y 67.6 66.6 1.013864 
STORY5 EYALL 2 Y 52 51.7 1.006701 
STORY4 EYALL 2 Y 36 35.9 1.003249 
STORY3 EYALL 2 Y 20.7 20.3 1.019233 
STORY2 EYALL 2 Y 6.8 6.4 1.062385 
STORY1 EYALL 2 Y 0.1 0.1 1.065846 

BASE EYALL 2 Y 0 0  
END EYALL 3 Y 202.4 200.6 1.009056 
PENT EYALL 3 Y 198.1 191.8 1.033077 

STORY16 EYALL 3 Y 190.6 184.4 1.03352 
STORY15 EYALL 3 Y 182.7 176.6 1.034233 
STORY14 EYALL 3 Y 174.5 168.5 1.03522 
STORY13 EYALL 3 Y 165.4 159.5 1.036489 
STORY12 EYALL 3 Y 154.7 149 1.038022 
STORY11 EYALL 3 Y 142.9 137.4 1.039837 
STORY10 EYALL 3 Y 129.7 124.4 1.042035 
STORY9 EYALL 3 Y 115.7 110.8 1.044283 
STORY8 EYALL 3 Y 100.9 96.4 1.046513 
STORY7 EYALL 3 Y 85.6 81.6 1.049301 
STORY6 EYALL 3 Y 70.1 66.6 1.052846 
STORY5 EYALL 3 Y 54.7 51.7 1.057809 
STORY4 EYALL 3 Y 38.4 36 1.06647 
STORY3 EYALL 3 Y 22.2 20.5 1.084769 
STORY2 EYALL 3 Y 7.4 6.5 1.133924 
STORY1 EYALL 3 Y 0.1 0.1 1.132422 

BASE EYALL 3 Y 0 0  
END EXALL 2 X 251.7 241.9 1.04064 
PENT EXALL 2 X 238 228.4 1.04204 

STORY16 EXALL 2 X 243.2 216.3 1.124369 
STORY15 EXALL 2 X 228.2 202 1.12974 
STORY14 EXALL 2 X 212.2 187.1 1.134032 
STORY13 EXALL 2 X 195.4 171.7 1.137928 
STORY12 EXALL 2 X 177.8 155.8 1.141111 
STORY11 EXALL 2 X 159.5 139.4 1.143698 
STORY10 EXALL 2 X 140.7 122.8 1.14564 
STORY9 EXALL 2 X 121.7 106 1.147225 
STORY8 EXALL 2 X 102.6 89.3 1.148504 
STORY7 EXALL 2 X 83.8 72.9 1.14915 
STORY6 EXALL 2 X 65.3 56.8 1.149279 
STORY5 EXALL 2 X 47.7 41.5 1.149633 
STORY4 EXALL 2 X 31.7 25.5 1.24406 
STORY3 EXALL 2 X 18.2 14.5 1.257316 
STORY2 EXALL 2 X 6.4 5.4 1.190216 
STORY1 EXALL 2 X 0.7 0.5 1.220103 

BASE EXALL 2 Y 0 0  
END EXALL 3 X 249.1 243.2 1.024415 
PENT EXALL 3 X 235.4 229.7 1.025003 

STORY16 EXALL 3 X 229.7 214.2 1.072318 
STORY15 EXALL 3 X 214.2 199.9 1.071403 
STORY14 EXALL 3 X 198.4 185.2 1.071526 
STORY13 EXALL 3 X 182.1 169.9 1.071929 
STORY12 EXALL 3 X 165.2 154.1 1.072651 
STORY11 EXALL 3 X 148 137.8 1.073843 
STORY10 EXALL 3 X 130.5 121.4 1.075369 
STORY9 EXALL 3 X 112.9 104.8 1.077381 
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STORY8 EXALL 3 X 95.3 88.3 1.079918 
STORY7 EXALL 3 X 78 72 1.083403 
STORY6 EXALL 3 X 61.1 56.1 1.087902 
STORY5 EXALL 3 X 44.8 40.9 1.093763 
STORY4 EXALL 3 X 31.9 28.2 1.131158 
STORY3 EXALL 3 X 18.2 16.1 1.132578 
STORY2 EXALL 3 X 7 6 1.172787 
STORY1 EXALL 3 X 0.6 0.5 1.151728 

BASE EXALL 3 Y 0 0  

  
   6گام 

) به حداكثر مقدار خود رسيده است. Yدر طبقه سوم سازه كه يكي از ديوارهاي برشي كاهش مقطع دارد، پيچش طبقه (براي زلزله راستاي 
نماي سه بعدي  28شكل بنابراين احتمال مي رود اگر يكي از اعضاي اين طبقه حذف شود، در سازه نامنظمي شديد پيچشي داشته باشيم. در 

سعي شده است تا حد امكان از پيچش سازه اوليه كاسته شود. با اين  2و  1طبقه سوم نشان داده شده است. در اين سازه با افزايش ابعاد تيرهاي 
ان داده شده است، كه در شكل نش 3رسيده است. طول ديوار برشي  257/1وجود نسب تغييرمكان حداكثر به تغييرمكان ميانگين در اين طبقه به 

  كمتر از ارتفاع آن است و با توجه به سختي باالي ديوارهاي برشي، اولويت با حذف اين ديوار مي باشد.

  
  نماي سه بعدي طبقه سوم 28شكل 

  7گام 
ظور بايد اين المانها انتخاب گرديده و مطابق آن كاهش يابد. براي اين من shellاز مدل بايد سختي المانهاي  3براي حذف ديوار برشي شماره   

  شكل زير تمامي ضرايب سختي آن يك مقدار كوچك وارد مي شود.

  
  3ديوار شماره  shellكاهش سختي المانهاي  29شكل 

د. دقت نماييد كه دو ستون نشان داده شده در شكل، اجزاي مرزي ديوار بايد دوسرمفصل شون 30شكل همچنين ستونهاي اطراف ديوار برشي مطابق 
  محسوب شده و همراه با آن بايد باربري جانبي ستونها نيز حذف شود.
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  دوسرمفصل كردن ستونهاي اطراف ديوار 30شكل 

  8گام 
سازه بررسي شود. پس از حذف نسبت تغيير شكل حداكثر به تغيير پس از حذف ديوار و اجزاي مرزي دو طرف آن، بايد نامنظمي پيچشي 

). همانطور كه قبال هم عنوان شد، 11جدول مي باشد ( 4/1مي رسد كه كمتر از مرز  296/1به  EYALL2شكل ميانگين در طبقه سوم تحت اثر 
=  شان نمي دهد. مقدار دقيق بر اساس جابجايي نسبي به صورت زير محاسبه مي شود:مقادير جابجايي نسبي را ن ETABSحاصل از  ratioمقادير  19.2 − 6.314.8 − 5.4 = 1.37 < 1.4    . 

  بنابراين پس از حذف ديوار برشي، سازه دچار نامنظمي پيچشي شديد نمي شود.

  زه، مقادير جابجايي طبقات پس از تضيف سا11جدول 
TABLE:  Story Max/Avg Displacements       

Story Load Case/Combo Direction Maximum Average Ratio 
      mm mm   

END EYALL 1 Y 246.9 244.7 1.008901 
PENT EYALL 1 Y 233.4 231.2 1.009354 

STORY16 EYALL 1 Y 223.8 217.4 1.029339 
STORY15 EYALL 1 Y 209.6 203 1.032695 
STORY14 EYALL 1 Y 194.7 188.1 1.03504 
STORY13 EYALL 1 Y 179.1 172.7 1.037104 
STORY12 EYALL 1 Y 162.8 156.7 1.038726 
STORY11 EYALL 1 Y 145.9 140.3 1.039916 
STORY10 EYALL 1 Y 128.7 123.6 1.040749 
STORY9 EYALL 1 Y 111.3 106.8 1.041347 
STORY8 EYALL 1 Y 93.9 90.1 1.041799 
STORY7 EYALL 1 Y 76.7 73.6 1.041873 
STORY6 EYALL 1 Y 59.9 57.5 1.041849 
STORY5 EYALL 1 Y 43.9 42.1 1.042409 
STORY4 EYALL 1 Y 29.4 27.3 1.075292 
STORY3 EYALL 1 Y 16.9 15.5 1.088244 
STORY2 EYALL 1 Y 5.8 5.6 1.021868 
STORY1 EYALL 1 Y 0.6 0.5 1.182285 

BASE EYALL 1 Y 0 0  
END EYALL 2 Y 254.3 244.2 1.041303 
PENT EYALL 2 Y 240.5 230.7 1.042742 

STORY16 EYALL 2 Y 246.2 218.5 1.126501 
STORY15 EYALL 2 Y 231 204.1 1.132019 
STORY14 EYALL 2 Y 215 189.1 1.136504 
STORY13 EYALL 2 Y 198.1 173.7 1.140646 
STORY12 EYALL 2 Y 180.4 157.6 1.144149 
STORY11 EYALL 2 Y 162 141.2 1.147154 
STORY10 EYALL 2 Y 143 124.4 1.149644 
STORY9 EYALL 2 Y 123.9 107.5 1.151958 
STORY8 EYALL 2 Y 104.7 90.7 1.154227 
STORY7 EYALL 2 Y 85.7 74.1 1.156267 
STORY6 EYALL 2 Y 67.1 57.9 1.158453 
STORY5 EYALL 2 Y 49.3 42.4 1.162009 
STORY4 EYALL 2 Y 33.1 26 1.273827 
STORY3 EYALL 2 Y 19.2 14.8 1.296815 
STORY2 EYALL 2 Y 6.3 5.4 1.168323 
STORY1 EYALL 2 Y 0.7 0.5 1.216612 

BASE EYALL 2 Y 0 0  
END EYALL 3 Y 251 245.3 1.023349 
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PENT EYALL 3 Y 237.3 231.7 1.02388 
STORY16 EYALL 3 Y 231.1 216.2 1.068843 
STORY15 EYALL 3 Y 215.6 201.9 1.067718 
STORY14 EYALL 3 Y 199.7 187 1.067578 
STORY13 EYALL 3 Y 183.3 171.6 1.067658 
STORY12 EYALL 3 Y 166.3 155.7 1.067979 
STORY11 EYALL 3 Y 149 139.4 1.068664 
STORY10 EYALL 3 Y 131.4 122.8 1.069547 
STORY9 EYALL 3 Y 113.7 106.1 1.070726 
STORY8 EYALL 3 Y 96 89.5 1.07216 
STORY7 EYALL 3 Y 78.5 73.1 1.074135 
STORY6 EYALL 3 Y 61.5 57.1 1.076475 
STORY5 EYALL 3 Y 45 41.7 1.079077 
STORY4 EYALL 3 Y 31.6 28.6 1.104809 
STORY3 EYALL 3 Y 18 16.3 1.100726 
STORY2 EYALL 3 Y 7.1 5.9 1.193602 
STORY1 EYALL 3 Y 0.6 0.5 1.148095 

BASE EYALL 3 Y 0 0  

  
  

  9گام 
 در اين قسمت ابتدا نسبت تنشها پس از طراحي اعضا بررسي مي شود. 

مقدار  0.67در شكل ب كه ديوار حذف شده است، ضريب زلزله نيز به   نسبت تنشها را در طبقه سوم قبل و پس از حذف ديوار نشان مي دهد. 
نسبت تنش ها در ستونها نسبت به سازه اوليه كاهش نشان ميدهد. بنابراين حذف ديوار نتوانسته اوليه كاهش داده شده است. در شكل ب تمامي 

  كاهش مقاومت ايجاد كند. 33به اندازه 
  

 
  الف)

  
 ب)                                        

  C*0.67ب) سازه تضعيف شده با ضريب زلزله كاهش يافته  Cزله اوليه نسبت تنشها ستونها،  الف) سازه سالم اوليه با ضريب زل، 31شكل 
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  11گام 
كه درشكل زير نشان  2جهت اطمينان از كفايت سازه و باال بودن درجه نامعيني آن، عالوه بر حذف ديوار در طبقه سوم، بهتر است تير شماره 

، تير 2و  1يكسان هستند، از بين دو تير  2و  1به اينكه ابعاد مقاطع تيرهاي  با توجهتكرار شوند.  11تا  7داده شده، نيز حذف شود و مراحل 
نمي باشد. مراحل كنترل حذف تير مشابه مراحل كنترل حذف ديوار مي  1كوتاهتر بحراني تر خواهد بود و نيازي به كنترل حذف تير شماره 

  انجام نشده است.  2ر باشد و در اين نوشتار براي جلوگيري از اطاله مطلب، كنترل حذف تي

  
  نماي سه بعدي طبقه سوم 32شكل 

  :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 خمشي xدر راستاي 

 xيك تير از سازه، موجب كاهش مقاومت شديد و يا پيچش شديد نخواهد شد و بنابراين نيازي به كنترل راستاي  دراين راستا، مسلما حذف
  نمي باشد.

  نتيجه گيري 7-8-1
مي  ي باالجانب 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

يوارها در ليست دباشد، اصوال سازه هايي با در جه نامعيني باال مي باشند. طول ديوارهاي برشي در تمامي طبقات بيش از ارتفاع طبقه بود و بنابراين اين 
  حذفيات گنجانده نشدند. 

و يا افت مقاومت شود. پس از حذف اين ديوار تنها در طبقه سوم يك ديوار با طول كم وجود داشت كه ممكن بود با حذف آن سازه دچار پيچش شديد 
  نيز مشاهده شد كه سازه كفايت كافي را دارد و بنابراين مقدار ضريب نامعيني در هر دو راستا برابر يك مي باشد.
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  5مثال  7-9
ي باشد و مشي بتني +ديوار برشي بتني مطبقه با پالن منظم مي باشد كه در راستاي غربي شرقي داراي سيستم دوگانه قاب خ 5مربوط به يك سازه  5مثال 

  متر مي باشد. 3متر و ارتفاع طبقات برابر  5در راستاي ديگر قاب خمشي بتني مي باشد. طول تمامي دهانه ها برابر 
  

  
  5پالن سازه مثال  33شكل 

  1گام 
  تحليل سازه  

  2گام 
  وجه به تجربيات مثالهاي قبلي، تمامي طبقات، به جز پشت بام بايد منظور شوند.طبقه مي باشد، با ت 5با توجه به اينكه سازه 

  3گام 
دهانه قاب خمشي در هر سمت  6كافي مي باشد ( Yسازه منظم مي باشد و مي توان از روش الف استفاده نمود. تعداد دهانه ها براي راستاي 

وجود دارد. ديوار  5دهانه قاب خمشي همراه با يك ديوار برشي به طول  5م، نيز در هر سمت مركز جر Xمركز جرم وجود دارد). در راستاي 
=برشي  دهانه باربر خواهيم داشت و سازه در اين راستا نيز   67/6دهانه محسوب مي شود و در نتيجه در كل در هر سمت مركز جرم  1.67

ρدهانه باربر به حد كافي دارد. و ضريب نامعيني برابر  =   ود.خواهد ب  1
  

درصد برش پايه تجاوز مي كند، حداقل دو دهانه سيستم مقاوم جانبي  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 ديوار بر ارتفاع ددر هر سمت مركز جرم، در دو امتداد عمود بر هم، موجود باش

  ".آن در طبقه بدست مي آيد
    

در شمارش تعداد دهانه ها تنها بايد ديوار برشي منظور شود. در اين صورت در هر سمت مركز  5از متن فوق ممكن است چنين برآيد كه در سازه مثال 
  خواهد شد. 2/1واهيم داشت و ضريب نامعيني برابر دهانه خ 7/1جرم تنها 

برگرفته از آن مي باشد. با دقت به متن اصلي استنباط مي شود كه بايد  2800مي باشد كه ضريب نامعيني در استاندارد  ASCE7-10متن زير نيز مربوط به 
  تعداد دهانه هاي ديوار برشي با دهانه هاي مربوط به قاب خمشي تجميع شود. 
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  :2800تن استاندارد م

  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          
ي سيستم دوگانه، سازه هايي با درجه نامعيني باال مي باشند. در صورت عدم منظور كردن قاب هاي خمشي در شمارش دقت شود كه اصوال سازه هاي دارا

د. شايد چنين رتعداد دهانه ها، بسياري از سيستم هاي دوگانه فاقد درجه نامعيني كافي خواهند شد كه با مفاهيم و اصول تعيين درجه نامعيني مطابقت ندا
ا توجه به اينكه سهم بارگيري ديوار برشي باال مي باشد و عمده زلزله را ديوار برشي تحمل مي كند، بنابراين بهتر است در شمارش تعداد به نظر آيد كه ب

دهانه ها، از قاب خمشي صرف نظر شود. در پاسخ بايد گفت كه يكي از شرايط دوگانه محسوب شدن سازه اين است كه تحمل قابهاي خمشي حدقل 
  برش پايه باشد. در غير اين صورت سيستم دوگانه محسوب نشده و تنها در اين حالت است كه بايد از شمارش قابهاي خمشي صرف نظر شود.درصد  25

  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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  مراجع 7-10
 253-، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، شماره نشر: ض4ويرايش  2800طراحي ساختمانها در برابر زلزله، استاندارد  آيين نامه -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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  و كانال تلگرام پرسش و پاسخهاي انجام شده در سايت شخصيگزيده اي از  8
 
 

و در انتها  يددرصد بار زلزله را تحمل نما 25بتواند  ييقاب به تنها يددر قاب دو گانه آمده است با يبرش يوارد يطراح يبرا يدنامه جد يينسوال: در آ
 و نكات ملزوم در يطراح يو چگونگ ييدبفرما يحاتيتوض ينمورددرصد بار زلزله متحمل باشد در ا 50 يبرا ييبه تنها يدبا يبرش يوارامده است كه د

  . ييدفرما يير را راهنمامنظو ينا يبرا يتبسا
  

  :ييدتوجه نما يرز ي. به شكلهايدبدست آور يهرا از برش پا يوارهاسهم د يدتوان يم يبه راحت 2015 يتبس: در اپاسخ
  

  
  
. سهم ييدمان يسهل مقاك يهبرش پا يرويرا با ن يرون ينو سپس مقدار ا يدرا بخوان يوارهامربوط به د يبرش يروين pier forcesاز قسمت  يدتوان يم يراحت به

pier شده است. يننامه تام يينبود كه ضوابط آ ينگونهدرصد باشد. اگر ا 75 يدرصد ال 50 ينب يدبا يهها از كل برش پا  
  

 يزانبه مزلزله ( يروين يشگرفته و پس از افزا save asاز مدل  يددرصد شد، با 40 يوارهاسهم د يدها كمتر بود مثال فرض كن pierاگر مثال سهم  ولي
  .ييدرا كنترل نما يوارها) نسبت تنش ديهزلزله اول يرويبرابر ن 1,25=50/40
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  كانال تلگرام:
منظم داشتن دو دهانه در  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 عكس يرانهضوابط سخت گ ينكها ينامنظم به جا يدر سازه ها يكهاست در صورت يالزام 1,2 يبهرطرف مركز جرم جهت عدم اعمال ضر
 يابدكاهش  يدرصد از مقاومت جانب33كمتر از  يعضو بادبند ضربدر يكبل حذف  يتواندمركز جرم م يندهانه بادبند در طرف يكبا وجود  ثالشده م

  باشد يدهانه بادبند م يكبادبند حذف  يكنامه از حذف  يينر آرسد منظو يمن به نظرم م يستآن چ يلدل
—---------—  

  : 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
  .يردرا در دو جهت متعامد متفاوت در نظر بگ rhoتواند  يحالت طراح م ين(چه منظم و چه نامنظم) قابل استفاده بوده و در ا سازه ها يب: در تمام روش
  .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 ( يبادبند يسازه ها ينينامع يببا ضردر رابطه  يا نكته

  دهانه دارد) يكخواهد بود (چون تنها  1,2آن  ينيدرجه نامع يم،كن ي. اگر با سازه منظم باشد و با روش الف سازه را بررسييدتوجه نما ير**به شكل ز
  خواهد بود؟ rho=1 يانشود آ يدشد يچشصورت اگر سازه دچار پ يندبند حذف شود. در ابا يكتنها  يد** اگر با روش ب كنترل شود، مطابق شكل با

 ينبنابرا يم،بادبند را حذف كرده ا يقطر 4از  يكياستنباط شود كه چون  يننه. ممكن است چن يادارد  يدرصد 33افت مقاومت  ياشود كه آ يبررس بايد
  .يمت نداردرصد بوده و مشكل افت مقاوم 25افت مقاومت برابر 

  

  :يستن ينچن يكهحال در
  ) يافتهمقاومت آن كاهش  يعني( يابد يشافزا 1به  يدمانده با يبادبند باق يمربوط به طول كمانش 0,5و   0,7 يبضرا يددر سازه حذف شده با -1
  تر خواهد بود. فيكند ضع يعمل م يكه فشارمانده  يو مسلما بادبند باق يمتر است) حذف كن ي(را كه قو يبادبند كشش يددر كنترل مقاومت ما با -2
  نادرست است. يمدرصد افت دار 25تنها  ينكهنخواهد بود و استنباط ا يمساو يروهان يعشده و توز يچشسازه پس از حذف بادبند دچار پ -3

  خواهد بود.  1,2بر برا 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 به ينآرو-94/8/20

فت، باشد در اينصورت چگونه ميتوان دريسقف متصل نمي باشد آيا اين گره بايد به ديافراگم متصل شود يا خير؟ در صورتي كه جواب منفي مي 
همه موارد براي ديافراگم محاسبه شده اند.  center mass rigidityواژگوني، مشاهده وزن طبقات و مركز جرم و سختي رو مشاهده كرد چون در منوي 

  با تشكر
—---------—  

را  افراگميدر عوض نوع د يول يدكن يافراگمبهتر است كل سقف را د يد،داربزرگ در پالن  يكه بازشوها يموارد و هر مورد ينگونه: با سالم، در اپاسخ
.  در ريديبگ 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 يرشكل 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) ريكاهش امكان پذ ينباشد، ا 5kPa(البته اگر بار زنده كمتر از  يافتهكاهش  0,5Lبه  1,275Lبار زنده از  يبضر ACI-2014در  -2*
و از طرف  تهياف 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*
در  0,775معادل كاهش  تقريبار مرده در با 0,15 يشباشد، افزا يبرابر بار زنده م ين. از آنجا كه مقدار بار مرده در سازه ها چنديافتهبار زنده كاهش  يگرد

  بار زنده خواهد بود.
  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 يناميكيد يلسازه را تحل يمكه بخواه ي: با سالم و عرض ادب خدمت استاد ارجمند.::درصورتيدينآ -94/8/25
 نظر) 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
 30زلزله  يادارد كه آ وجود ينهضم يندر ا يهست ابهامات يصورت رفت و برگشتنرم افزار به  يلروند تحل يناميكيدر حالت د ينكه.:: با توجه به ايريمبگ

  نه . ياشود  يلحاض م يدرصد در نرم افزار به صورت رفت و برگشت
—----------  

  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
 scaleشوند كه هر دو  يم يفمختلف تعر يها scaleبا  U2و  U1 يحالت همزمان دو زلزله در راستاها ينشود. در ا يدوم مربوط به سوال شما م روش
 ثرا يشترينكردن بازتاب ها ب SRSS! و به علت يستن ينگران يكرد. جا يوجود ندارد. را معرف يمنف يبضر يفباشند و امكان تعر يعدد مثبت م يك

  :يدامتحان كن ينگونها يدتوان يشود. م يمنظور م
  :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:
  حسين زاده. اگه بخواهيم دريفت سازه را با نيروهاي طيف كنترل كنيم چيكار بايد انجام دهيم؟ ممنون از لطفتون : سالم جناب آقاي دكتربهروز

—---------  
  :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 excelشكل در  طبقات را مطابق يسپس برشها -2
 تيف. و سپس با استفاده از آن درييدرا در آن وارد نما يفيط يرويهايو ن يدده يلتشك user loadsاز نوع  يكيزلزله استات يكسپس مطابق شكل دوم  -3

  .ييدرا كنترل نما

  



  www.hoseinzadeh.netوبسايت:                                                                                                                                        10/1394
  slhttps://telegram.me/hoseinzadehaكانال تلگرام:                                                                                                                                               

  بالمانع است "بعبا ذكر من"انتشار مطالب اين جزوه 
------------ 

209 

  
ر طبقه در زلزله ه يكه برا ييپاسخ ها نادرست خواهد بود. علت: جابجا ديبخوان يناميكيد يزلزله ها يقاز طر يماها را مستق ييكه اگر جابجا ييدنما دقت

 ياساس مدها برسازه  يكطبقه دهم و نهم  يمثال دلتا يمختلف بدست آمده است و برا يكردن مد ها srssشود، از  ياعالم م يتبساز طرف ا يناميكيد
  هد بود.طبقه برابر تفاضل آنها نخوا ينسب يمختلف بدست آمده اند و دلتا

  خواهد بود. 2و  1 ياز بارها يشترب 3سازه تحت بار  يستونها يتمام يمحور نيروي
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  كانال تلگرام:
 ياكاهش صرفا بر 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

اما در مبحث  يستمجاز ن %50به اندازه  يشينكاهش بار پارت ينا ASCE-07طبق  ظاهرا باشد؟) ياست م 500كه  يرايياز پذ يرغ0زنده كف طبقات  يبارها
  ام! يدهبر  مجاز نبودن كاهش بار ند يمبن يزيششم من چ

  
  

  سالم،  باپاسخ: 
اهش ك يرانباشند. طبق متن مبحث ششم ا يفوق مطلقا نادرست م يبارها يبمجاز بوده و ترك ري) غLPART( يبند يغهكاهش در بار زنده مربوط به ت -1

  .يستدر آن مجاز ن ينوع كاهش يچباشد، ه ينم L0 يجزوه بارها يبند يغهقابل اعمال است و از آنجا كه ت L0مربوط به جدول  يبارها يبار زنده تنها برا
  
  باشد. با سالم،  يم 200ه مانند گذشته برابر باشد بلك ينم 500 يراييبار زنده پذ -2
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  كانال تلگرام:
  ارزشمند شما يها ييبابت راهنما يژهسالم و تشكر و با

 يوهامحل تجمع و راهر 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 

  !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 در  يهتلها م يشخص يها يتسو private roomشده است. منظور از  يطبقه بند private roomو  public roomدو بخش  طبقات سازه به و

تجمع  لاتاق مح يكاست كه معموال در هتلها در هر طبقه  ياتاق عموم public roomاست. و منظور از  200و بار زنده آنها  يردگ يمهمانان قرار م ياراخت
در  يدخواهد بود. به نظر بنده با 500 يزشود كه بار زنده آن ن ي) در آن قرار داده ميخچال،وووو يزيون،(تلو يعموم يلشود كه وسا يرفته مدر نظر گ

  نامه اصالح شود: يينجمله در ا ينا يبعد يچاپها
   "سالن محل تجمع"نوشته شود  ياو  "يخصوص يراتاق غ"نوشته شود  يا
 ينهزم يندر ا يكه شفاف ساز يشود. به هر حال تا اطالع ثانو يخواهد بود و در حالت دوم سالن اجتماعات را شامل م يراييذدر حالت اول منظور پ كه

 ييدباشند. دقت نما يم 500ها  public roomباشند  و تنها  يم 200 يمنازل شخص ياتاقها يكنم كه در آن تمام يرجوه م ASCE7-10انجام شود، بنده به 
باشد.  يم ASCE7-10نامه  ييناز آ يقسمت ترجمه ا ين. اير!با سالم، خيستعموم باز ن ينبوده و به اصالح به رو public ياز منزل شخص يمتقس يچكه ه

  به صورت مشترك عنوان شده است. يدر آنجا بار هتلها و مناطق مسكون
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  كانال تلگرام:
  شود؟ يدر نظر گرفته م يتزلزله با خروج از مركز يكيدر حالت استات يفتدركنترل در يا. آيم: با سالم خدمت استاد گرابهنام

  
  

 ينم يندانمركز جرم طبقات مدنظر است، تفاوت چ 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  ايو  EXPبا  يامحاسبه شود و  Exكند كه با 

  
خروج  يفتل دركنتر 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 يتاز مركز
  

 تيفدارند كنترل در يچشيكه نامنظم پ ييدر سازه ها يشود. ول يكنترل م EY يا  EXتنها با  يفتكنترل در يستندن يچشيكه نامنظم پ يي: در سازه هاهنتيج
  (و در لبه ها) كنترل شود. يتصادف يچشبا منظور كردن پ يدبا
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  كانال تلگرام:
رل شود (كه آن طبقه كنت يداريشاخص پا يدطبقه با يكبودن  يكنترل مهار جانب يمطابق مبحث نهم برا يزاوان. استاد عز: با درود فريجواد -94/8/29

كان مركز جرم م ييرتغ يا. آيستشاخص آمده چ ينكه در ا يمكان طبقه ا ييروستون كاربرد دارد). منظور از تغ يرت يترك خوردگ يبدر اختصاص ضر
  . با تشكر فراوانييدبفرما يهكنترل ارا ينكامل از ا ياگر امكان دارد مثال يزمنظور 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  يبركز جرم طبقات را مطابق شكل دوم تحت اثر تركم 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: يرتوان به صورت ز يم يخمش يدر قابها يروش خط در
  
  استخراج شود يهه اولمطابق شكل اول نسبت تنشها در ساز -1

  
  درصد كاهش). 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

  
افت مقاومت  دوسرمفصل كردن عضو،توان گفت كه پس از  يباشد، م يهنسبت تنشها (در تك تك ستونها) كمتر از سازه اول يدر شكل دوم اگر تمام -3

  درصد است. 33كمتر از 
   

  شوند. يسهدر دو مدل مقا يزن "يرهات يلگرددرصد م"عالوه بر نسبت تنش ستونها بهتر است  -4
  
ارائه  روش گزينيروش 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 در  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

  از گذشته شده تز يبحران يدجد 6در مبحث  يپ يركنترل تنش مجاز ز يبارها يبترك يشود؟؟نظر گرفته م
—------------  

بار معادل آن  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
)0,75D+0.75L+0,75*0.7Eس يتبا يلهايبه صورت كامل در فا يدكنترل تنش خاك بر اساس مباحث جد يها يبباشد (ترك يتر م يرانه) سخت گ

  كه در كانال تلگرام قرار داده ام، امده اند).  2015
به بعد  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

  مجاز ارائه شود: سه نوع تنش يدخاك با يكمكان يدر 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  يهابار 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:
 30-100زلزله  يهر دو جهت قاب خمش ي: با سالم و تشكر از زحمات فراوان شما استاد ارجمند: خواستم سوال كنم چرا در سازه هاينحس -94/9/12
 يتم باربر جانبيسو سد 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
  ييدبفرما يي.لطفا راهنمايستندن

—---------------------—  
ها در كانال تلگرام (شكلها تن ييدتوجه نما يرقرار دارند. به شكل ز يباربر جانب يستمر محل تقاطع دو سد يشهستونها هم يخمش ي: با سالم، در قابهاپاسخ
  قرار دارد. 2و  1 يباربر جانب يستمدر محل تقاطع دو س Aشوند). ستون  يداده م يشنما

  
  شوند. يزلزله متعامد طراح يبرا يدستونها با ياگر منظم باشد، تمام يسازه حت ينا در
توان  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

  (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 دارمق

  
شده، و با  يستون طراح يراست كردن رو يكو با كل يطراح يجستون را با استفاده از نتا يمحور يتتوان ظرف يستون مطابق شكل سوم م ينهم در

  بدست آورد. Interaction ينهانتخاب گز
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  دهد. يكاهش مقاومت نشان م يبو با احتساب ضرا يبودن لنگر خمش مقاومت ستون را با فرض صفر يتظرف اين
از  يشاز زلزله ب 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 20
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  ام:كانال تلگر
  يدرود خدمت استاد گرام با

 0,8زمان تناوب در  يانقاباستفاده شود و با در نظر گرفتن اثرات م 2در محاسبه زمان تناوب از خاك نوع  يبتن يژهو يدر مدل سازه بلند قاب خمش اگر
 ينكها مكان طبقات با توجه به ييركنترل تغ يراب ياشود آ يزلزله سازه طراح يبضر ينضرب شود و با ا يزن 1,25نامه در  يينطبق آ ينضرب شود و همچن

در زمان تناوب مود اول  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
  باشد ؟ يمكان طبقات م ييرتغ رلكنت يبرا يدزلزله جد يباسبه ضرو ستون ها جهت مح يرهات يبرابر كردن سخت 1,5زمان تناوب  بعد از  يلدر فا يانتقال
—---------------------------------------  

 يدازه باس 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 يراز رابطه زدوره تناوب را 

 يم 1برابر  يوارهاو د 0,5برابر  يرها، ت1ستونها برابر  يخمش يسخت يبكه در آن ضر يدآ يبدست م period.edb يلاز فا يردر روابط ز يتبستناوب ا دوره
  باشد.

  
  

  باشد. ينم 0,8 يببه ضر يازيكال ن يبرش يوارد يدارا ياشده  همگرا و  يبادبند يباشد. در سازه ها يم يروابط باال مربوط به قاب خمش البته
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  كانال تلگرام:
، سي سانتيمتر عنوان 9آقاي دكتر حسين زاده با عرض سالم و مراتب ادب: منظور از حداقل عرض المان مرزي در ديوارهاي سازه اي كه در مبحث  جناب

--------------------—انتيمتر ضخامت ديوار؟ممنون ميشم پاسخ دهيدشده است چيست؟آيا منظور سي سانتيمتر در طول ديوار ميباشد يا سي س
-------------------  

خامت نشان داده شده است. اگر ض ي) عرض المان مرزينجانبآزمون نظام ا يژه(برگرفته از جزوه بتن و يرباشد. در شكل ز يعرض ستون مبا سالم : پاسخ
  كرد. ياتر مهيمسانت 30با عرض حداقل  يالمان مرز يدمطابق شكل سوم با يدداشته باشد، با يبه المان مرز يازن يزن يوارباشد و د يمترسانت 30كمتر از  يوارد
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  كانال تلگرام:
خالصه اگر امكانش باشد اشاره  يليشود. خ يبر متر مربع حاصل م يلوگرمك 126 يبيبا چه ضرا يزتبر يبرا ي:  سالم بار برف مطابق جزوه آموزشمهرداد

  . با تشكرييدمافر
—-------------------------  

  شود. يمبحث ششم محاسبه م 1-7-6: با سالم، بار برف از رابطه پاسخ
  :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  يتخت مسازه  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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  م:كانال تلگرا
  دكتر  يجناب آقا سالم
  شما يدها و مطالب مف ييتشكر از راهنما ضمن
كردم  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

درصد  10 دود( ح يشودم 0/0056 يدجد يرايشبوده و حاال با فرمول و 0/0051حالت قبل مجاز در  يفتدر يو كنترل كردم مقاطع جواب داده است. ول
شده (  يشترب يل توجهقاب يزانبه م يشودكنترل م  يفتزلزله كه با آن در يرويزلزله و به طبع آن ن يبضر  يكهنداشته در حال ياديز ييرشده) و تغ يشترب

  يم؟ده انجام يفتما در كنترل در يدهست كه با ينكته ا ياهد و اختالف فاحش دارد. آد يجواب نم يفتشده)و در يشتردرصد ب 40حدود 
—-------------  

كه  يمهم ندار يه انام يينآ يدتر شده است. نكته جد يرانهسخت گ يبه صورت قابل توجه يفتدر يدنامه جد يين: با سالم، بله حق با شماست. در آپاسخ
  بتوان به كمك ان جواب گرفت!

  كنم: يم يادآوريچند نكته را  اتنه
  
زلزله  يرويمحاسبه ن ياكسل كه برا يتبا زلزله است فرق دارد. در ش يفت. زلزله درينه زلزله اصل يداستفاده كن يفتاز زلزله در يفتكنترل در يبرا -1

ساس دوره تناوب ت بر ايف. زلزله دريشودحاسبه و ارائه مم يزن يفتزلزله در يبضر ي،دانلود قرار داده شده، عالوه بر زلزله اصل يام برا يشخص يتدر وبسا
  شود. يمحاسبه م يتبسا

  
در  يتبسا يكه در خروج story drift ياو  diaphragm driftمانند  ييها ينهشود. گز يدر مركز جرم محاسبه م يفتنباشد، در يچشياگر سازه نامنظم پ -2

استفاده  Diaphragm CM displacementاز  يدبا يچشيمنظم پ يدهد و شما در سازه ها يه را مساز يلبه ها يينشان داده شده است، جابجا يرشكل ز
  .ييدنما
  
كامال منظم  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 يدده كاهش يهدرصد برش پا 85باشد به 
  .يدكن يترعا يددارد كه با ينكات يزن يناميكيبا زلزله د يفتكنترل در البته

  
قانون  ينانه در مركز جرم ( يدسازه كنترل كن يرا در لبه ها 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 يدجد
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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 يمقست يهثانو يو اعضا ياصل ي*    بار باد به دو صورت: اعضا

  باشد. يسازه م ياسكلت اصل
  

متر) و  60 يباالبلند ( يتوان عمل كرد. در سازه ها يم "يناميكيد"و محاسبه  "يكياستات"زلزله) به صورت محاسبه  يروي(مانند ن يزن ي* در كنترل اصل
 يناميكيد 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 يزن

  انجام شود.
  

  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
  

  باشد. يم NBCC2010* فلوچارت برگرفته از 
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در  يونفونداس يرو بر يبرش يوارد يدر نظر گرفتن اثر سخت يبرا يبرش يوارد با يبتن يسازه ها يونفونداس يمحمد: با سالم ::در رابطه با طراح -94/9/16
در  يادنسبتا ز اهشتحمل شود و باعث ك يوارهاد يناز لنگر وارده توسط ا يشود بخش ياستفاده شده كه باعث م wall properties ينهكتابها از گز يبرخ

  استفاده شود ::با تشكر يدر نظر گرفتن اثر سخت يبرا stiff ينههمانند ستون ها از گز يدبا ياكار درست است  ينا ياشود آ يآرماتور نوارها م
—-------------  

  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. slabم) از المان مطابق شكل اول (شكل در كانال تلگرا -1

  
 يم 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.

  
  استفاده شود.  wallمطابق شكل سوم از المان  -3
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 يبه هم وارد م يوارهاكه د يروييكنند (در شكل چهارم ن يوارد م ياندركنش يروهايبه هم ن يوارهاد ي،وقانصورت استفاده از روش سوم، در تراز ف در
 وبسنوع تقلب مح يك يقتو درحق يابند يشود و ارماتورها كاهش م يم يونموجب كاهش لنگرها در فونداس يروهان ينداده شده) كه ا يشكنند نما

  شود. يم

  
  

  .يماستفاده كن wallالمان از  يمحق ندار بنابراين
  

اندر كنشها  ينا يينها يجهنت يقتشوند درحق يفرستاده م safeكه به  يروهاييمنظور شده است و ن يتبسقبال در ا يوارهاد يكه اثرات اندركنش ييدنما دقت
  .يابندكاهش  وهايرتا ن يريمسازه را مدل كرده و از انها كمك بگ يطبقات فوقان safeمجددا در  يمهستند و ما حق ندار
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  دكتر  يسالم خدمت آقا با
  سوال داشتم: چند

 لهايييزلزله صفر است؟(در فا يرويبار برف در وزن موثر ن  يندرصد مشاركت بار زنده بام و همچن 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
و  ييدرا حذف نما 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 LROOFبار 

  
  !يمكن 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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تنش مجاز  سه نوع يدبا يككه در گزارش ژئوتكن يدفرموده ا يك در پاسخ به سوالدر مورد تنش مجاز خا 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 يدتنش مجاز نبا يبارها يبمبحث ششم به صراحت گفته براساس ترك 12-11-6بند -1
بار  ياست اما تنها برا داده شده 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 ينزلزله + بار مرده ا
 نيبار داده شده, كه مبحث ششم حالت اول ا يبحالت تنش مجاز دو نوع ترك ينامه دارد، برا يينآ ينبا ا ياديكه مبحث ششم تطابق ز Ibc2012در -3

و  ASCE ينامه ها يينكامال مشابه ا يكردرو ين. در واقع ايدهدش مجاز را نمتن يشاجازه افزا Ibc2012بارها  يبترك ينا يبار هست، برا يباتترك
IBC2012 .هست  

------------------------------  
 يناناطم يبدقت 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
شده است  يدق تممطلب به صراحت در مبحث هف ينباشد. و ا يگذرا مانند باد و زلزله، كمتر م يبارها  يناناطم يب. در مبحث خاك ضريمده يم ييررا تغ

  :ييدتوجه نما يربه شكل ز

  
 يباست و  در كنترل ترك صورت عمل شده 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
  

  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 ي( كه قبال زلزله قائم برا وارد شود 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
  

شد،  يد قه در باالك 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 يباتقر
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  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
را  يگيپارا انجام داد و هم يلتحل يافتهن يشزلزله افزا يببا ضر ينكها يارا با آن انجام داد  يگيهمپابرابر كرد و  1,2زلزله را  يبضر يدبا ياآ يدشد يچشيپ
وارد كردن مقدار  2015در ورژن ياآ-ACI2008نامه  يينوآEtabs9.7.ييمضرب نما 1,2زلزله را در  يببارها ضر يبو فقط در ترك يمكامل انجام ده يزن

  برابر نمود؟ 1,2 يزرا نC يبضر يدبا ياباشد  يم يكاف يا نامه يينا يماترو در قسمت تنظ
---------------  

  :ييدتوجه نما ير: با سالم، به نكات زپاسخ
زلزله  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

  بارها وارد شود) يباست كه در ترك ينر كرد. (عرف دركتب بر ابراب 1,2را 
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

  . ييدنمارا وارد  rhoبارها مقدار  يبو تنها در ترك يدنده يشرا افزا Cزلزله  يبضر
 يقرا از طر rho يبشود، بهتر است ضر ياستفاده م LRFDاز روش  ي، به خصوص وقت2015 يتبسو چه در ا 9 يبتسچه در ا يفوالد يدر سازه ها -3

  .يدنده ييررا تغ C يبو ضر ييدبارها وارد نما يبترك
  

و تنها در  يدانجام ده يهكردن را با زلزله اول يههمپا يد) با9 يتبسدر ا ينبت 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 يبترك

وارد  ه تكو تك ب يبارها را به صورت دست يببار است. شما اگر ترك يبترك يكاتومات يدتول يتنها برا 2015 يتبسا يلرزه ا يمات* مقدار رو در تنظ
  .يدوارد كن يماترو را در تنظ يستالزم ن يگرد يدكن

--------------  
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اعمال  است؟ و در صورت يالزام يدشد يچشيو پ يچشيپ يدر صورت مشاهده نامنظم ياتفاق يتبرون مركز يدتشد يا: سالم استاد آيمورت -94/9/10
  يم؟كن چه يدبا يممشاهده كن يچشيپ ياگر دوباره نامنظم ييبزرگنما يبضر

--------------  
دارند (با احتساب  يدرصد 5 يتچك شود كه خروج از مركز ييتحت زلزله ها يدبا يچشيپ ي، كنترل نامنظم2800استاندارد  7-1: با سالم، طبق بند پاسخ
Aj=1(  

--------------  
 , EXALL1بارها  يبدر ترك يمكن يرا باز م يچشيپ يمجدول مربوط به كنترل نامنظ 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 EXALLبق جزوات بنده زلزله را به صورت : با سالم، بله اگر طپاسخ

ل شود. كنتر يتصادف يتبا منظور كردن خروج از مركز يدبا يچشنامه پ يينباشد. طبق آ يم EXNو  EX ،EXPشود كه معادل  يم يلتبد EXALL-3و ٍ
  باشد. 1,2كمتر از  يدها با ratioطبقات  يآنها و در تمام يتمام يدسازه منظم محسوب با ينكها يكنترل شوند و برا يدبا زلزله ها ينا يتمام براينبنا

--------------  
  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 ناچار  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 1,2
-----------  

 يشب 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 

-----------  
  .ييدبارها حذف نما يبرا از ترك Ev يدتوان ي. ميستن يازين ير،: با سالم، خپاسخ

-----------  
مركز  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

 يباشدعداد دهانه ممالك ت يبتن يدر قاب خمش ييدبفرما يباشد،لطفامركز جرم م ينطرف يد قابهامنظور از دهانه ،تعدا يفرماينداز همكاران م يجرم ...::بعض
  تعداد قابها؟ممنون يا

-----------  
  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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مار و... كارفرما و مهندس مع يتجلب رضا يمحاسب برا ينكه مهندس يشودمشاهده م يبتن ياز سازها ياريبهزاد قربانپور: جناب استاد در بس -94/8/26
 يحوجكنند كه نه ت 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 ياناچارا 
 يبلند بتن يدهانه ها كه از يگرددمطرح م يشنهادبه صورت پ يتخصص ياز كتابها يكه در بعض ينبا توجه به ا يعمل يحكار دارند و نه توج ينا يبرا يعلم

را در  يضرت عالاستم نظر حارسال كنند .::خو يرا به دفاتر فن يرگونه ت ينو محاسبه خاص ا يعلم يلدل يشوداگر استفاده م ياگردد و  يزتا حد امكان پره
  :: ييدخواهشا ذكر بفرما يجامعه علم يشنهادبرايو پ يبا توجه به تجربه حضرت عال يبتن يسازها يحداقل وحداكثر يمورد دهانه ها

-----------  
منظور شما طول دهانه  يداست. شا يازه نك يهر طول يامتر  20متر ،  15 -متر 9. يمندار يبتن يدر طول دهانه سازه ها يتيمحدود يچگونه: با سالم، هپاسخ

متر فراتر نرود و  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 يرچهت
داشته  يطول توانند هر ي) مياصل يرهاي(ت يخمش ينهم). قابهاها را كنترل كند (بر اساس مبحث  يرچهت يزخ يدمتر باشد. البته طراح با 8از  يشب "يدنبا"

  نامه) يينباشند (با كنترل ضوابط آ
-----------  

روش من  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
  .يدهمانجام نم يگريو كار د يكنموارد م 1,05را  sds يبو تنها جهت اعمال بار قائم زلزله به كل سازه، ضر يكنمنم يفئم زلزله تعردرسته؟: بار از نوع قا

-----------  
متمركز قابل توجه را  متر، و بار 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 يندارد، م
-----------   

بتن  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
است  دهدر نظر گرفته ش C24بتن  يبرا 0,15عدد  ينا يانهارائه شده در ورك شاپ م يتبسا يلدر فا ينكهبوده و ا يومت باال چه مقاومتو مقا يمعمول
  شما در شهرستان ها :) يآموزش ي::سپاس فراوان به خاطر كارگاه هايباشد؟م يحصح

-----------  
پواسون  يبمقدار ضر يرو يخاص يتحساس يندارد. بنابرا يطراح يجنتا يرو يزيناچ ياربس يرثپواسون تا يبضر ييركه تغ ييد: با سالم، توجه نماپاسخ

و بر  استده ذكر نش 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 يده بتن ها. البته عميمده يم يصتشخ ياساس قضاوت مهندس

-----------  
 ينهمدر ز 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 يرداشتم خدمت شما در مورد وارد كردن مقاد ي.::سواليطراح
 يدبا Bگونه 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

ورق  ضخامتبرابر  TFدر جان باشد. مقدار  يبعد يتا گردشدگ IPE يمحل گردشدگ ينصله بفا يدبا يزن HTمقدار  ينبرابر با عرض ورق باشد. همچن
 ييوارد شده است. لطفا راهنما 1باشد كه برابر  5همان . يعني IPE16برابر ضخامت جان  يدبا TWمقدار  يوارد شده و درست است ول 1باشد كه  يم

  .ييدبفرما
-----------  

توسط كاربر  يمقاطع به صورت دست ينا يبوده است كه كنترل فشردگ يناست. منتها در جزوه فرض من بر ا يحشما كامال صح ي: با سالم، استداللهاپاسخ
گر مقطع از يات دشود. مشخص ييدتا يتبسآن مقطه توسط ا يابعاد وارد خواهد شد كه كنترل فشردگ يبرا يبيتنها اعداد تقر يتبسو در ا يردگ يانجام م

  وارد شود. يقكامل و دق يدو .... با يراسيونمساحت، شعاع ژ يك،جمله اساس پالست
-----------  
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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
 نظر) 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
 30زلزله  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

  نه . ياشود  يم لحاض يدرصد در نرم افزار به صورت رفت و برگشت
------------  

  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
 scaleوند كه هر دو ش يم يفمختلف تعر يها scaleبا  U2و  U1 يحالت همزمان دو زلزله در راستاها ينشود. در ا يدوم مربوط به سوال شما م روش
 ثرا يشترينكردن بازتاب ها ب SRSS! و به علت يستن ينگران يكرد. جا يوجود ندارد. را معرف يمنف يبضر يفباشند و امكان تعر يعدد مثبت م يك

  :يدامتحان كن ينگونها يدتوان يشود. م يمنظور م
  :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
------------  

نها به صورت به اعمال آ يازن يادرست است و  يبار طراح يباتدر ترك يتبسشده در ا يفتعر يها يفاز ط يماستفاده مستق ياآ -رضا: با سالم -94/8/24
user load باشد) با تشكر يهمواره مثبت م يفيط يلتحل يخروج يراباشد. (ز يم  

--------------  
  .ييداستفاده نما يمبه صورت مستق يفيط ياز زلزله ها يدبارها كه با يب: با سالم، بله در تركپاسخ
معادل از نوع  يكياتله استزلز يك يف،بدست امده از ط يهپا يابتدا بر اساس برشها يدبا يفدر هنگام اكسپورت كردن به س يزو ن يفتدر كنترل در تنها

usre load ييدنما يفتعر.  
--------------  

بار زنده را  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
؟ چون به نظر  رددو رو اعمال ك ينهمزمان ا يتوانم ياگرفت . به نظر شما آ 0,5 يتوانمبارها را  ينا يبگفته شده ضر 16در صفحه  يكاهش داد ، از طرف

  شود ، ممنون يبارها به سازه اعمال م يندرصد ا 20صورت فقط  ينرسد در ا يم
-------------  

  شود: يسهمقا ACI2014با  ACI99بهتر است  ريشتب يحتوض يشوند. برا يبار نصف م يبدر ترك يافتهزنده كاهش  ي: بله حق با شماست. عمال بارهاپاسخ
  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 طرف  تهياف 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*
در  0,775معادل كاهش  باتقريدر بار مرده  0,15 يشباشد، افزا يبرابر بار زنده م ين. از آنجا كه مقدار بار مرده در سازه ها چنديافتهبار زنده كاهش  يگرد

  بار زنده خواهد بود.
  تر باشد. ينسنگ يكم ACI20144دارد ممكن است  يبلندكه بار مرده سهم عمده ا يدر سازه ها -3*
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 ي(منته اكسكه مقطع ستونها از ب يحالت يگره برا يكدر  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
-------------  

 يستونها يدهد. برا يم مشكل انجا 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

  ضابطه ينا يكنترل دست -1
است. مشخصات مقطع باكس را  يرامكان پذ xml  يلفا يقاز طر 2015 يتبسروش در ا ين!. اييدنما يفتعر Hباكس را به صورت  يستونها يدتوان يم -2

 رايشكل)ب Hدر قسمت مقاطع  يول ييدو ... را بر اساس مقطع باكس وارد نما يكستاساس پال ينرسي،(ممان ا ييدنما يفشكل تعر Hمقطع  يكبه صورت 
  .ييدمراجعه نما ينجانبا ينمحاسب يژهو يتبسبه جزوه ا xml يلمقاطع در فا يفبا نحوه تعر ييآشنا

-------------   
منظم داشتن دو دهانه در  يسازه ها يسوال دارم برا كي يدداد يحكه در جزوه تان توض ينينامع يبدكتر در خصوص ضر يحسن: سالم آقا -94/8/17

 تر باشد بر عكس يرانهضوابط سخت گ ينكها ينامنظم به جا يدر سازه ها يكهاست در صورت يالزام 1,2 يبهرطرف مركز جرم جهت عدم اعمال ضر
 يابدكاهش  يدرصد از مقاومت جانب33كمتر از  يدرعضو بادبند ضرب يكبل حذف  يتواندمركز جرم م يندهانه بادبند در طرف يكبا وجود  ثالشده م

  باشد يدهانه بادبند م يكبادبند حذف  يكنامه از حذف  يينرسد منظور آ يمن به نظرم م يستآن چ يلدل
-------------  

  : روش الف و روش بيمدار rho يينتع ي: با سالم، دو روش براپاسخ
  )يردگ يم 1,2باشد (هر دو جهت را  يم يرانهستفاده است و سخت گمنظم در پالن قابل ا يالف: تنها در سازه ها روش
  .يردرا در دو جهت متعامد متفاوت در نظر بگ rhoتواند  يحالت طراح م ينسازه ها (چه منظم و چه نامنظم) قابل استفاده بوده و در ا يب: در تمام روش
  .يريدرا كمتر در نظر بگ rhoكه مقدار  يابيد يازه ماج ييدجهت اگر شما از ب استفاده نما يناست  و به هم يقب دق روش

-------------  
 يرويبت ننس يدبا ياجهت حذف آ يبند يتاولو يبادبند برا يفلز ياست كه در سازه ها ينحسن: با سالم و تشكر استادمحمد سوال بنده ا -94/8/16

  ؟:: يمكن يسهبادبند ها به برش طبقه را با هم مقا يمحور
-------------  

حذف  يكدام بادبند بهتر است برا ينكهانتخاب ا يبرا ي،بابند ي) در سازه ها2800(روش ب استاندارد  ينينامع يبمحاسبه ضر ي: با سالم، بله براپاسخ
به  يمحور روييكرد (نسبت ن يسهبادبندها را تحت اثر زلزله مقا يمحور يروين ياگرامتوان د يدر مقاومت طبقه، م يكاهش حداكثر يانتخاب شود، برا

  حذف خواهد بود. يدايرا داشته باشد، كاند يرون يشترينكه ب يبرش طبقه). و هر بادبند
  .يريدبگ 1,2را برابر  ينينامع يببهتر است ضر يد،دهانه بادبند در هر سمت داشته باش يك: اگر تنها توجه

  مد.بدست خواهد آ يكبرابر  ينينامع يبضر يادداشته باشد) احتمال زن يچشسازه پ ينكه(به شرط ا يد،اگر در هر سمت مركز جرم دو دهانه دار و
-------------  

اون دو  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
 يانبباشد, در محل اتصال ج يحائل م يوارد يدهانه ها كه دارا يهصورت بق ينحائل؟و در ا يوارد يارد ك يطراح يبرش يوارجزء د يدرو با ينزم يرطبقه ز
  ي؟سپاسدر طراح يشهبه ستون وصل نم يگهحائل د يواركه ستون هم جزء اون هستش,د يا يبرش يواربه د

-------------  
شود، بهتر  يوارد م واريبه ادامه د يشتراز طبقات باال ب يروهان يانكه جر ينمن با توجه به ا به نظر ينكرده! ول يمورد صحبت يننامه در ا يين: با سالم، آپاسخ
ل متصل حائ يوارهايداشت و د درا خواه يبرش يوارنقش د ييبه تنها يوارادامه د يعني. يماز آن ندان يرا جزئ يبرش يوارحائل متصل به د يوارهاياست د
  ند داشت.حائل را خواه يوارنقش د يزبه آن ن
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-------------  
  چند سوال از حضورتان داشتم . ي: با سالم خدمت جنابعاليهاد -94/8/13

) كه خود برنامه DEFULT(  يبارها يبرا جداگانه به ترك EV يبايستكنسولها م يبر رو يلقائم زلزله در فا يروين يجهت معرف ETABS9.7.4در  ياآ -1
  . ييماضافه نما يساخته 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 

 يفيط يزرا در آنال گريمدها بر همد يرآن تاث ياست به جا يمنطق ياآ يمدن آن بدهمورب در سازه نظر به نامنظم بو يرت يكتنها با داشتن  ينكهبا توجه به ا-3
  . يمبده ينامنظم يا يو نظر بر منظم ييمنما يبررس

فزار و در نرم ا اتيييرباال 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
منظور شود. نكته دوم، در مبحث  يدبا يزخاك ن يبارها يبدر ترك يد،بدست آ 1,2برابر  ينينامع يب. نكته: اگر ضرييدنما جزوه مراجعه 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 يهفتم برا
را  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

درجه را  15 از يشانحراف ب يهبا زاو يرهايتنها ت ينظام مهندس يها يتهاز كم يآن قائل شد. برخ يمحدوده برا يكتوان  ينامنظم در پالن دانست. البته م
  است. يامدهنامه ن ييندر آ ياست ول يمناسب يهه توصدانند ك ينامنظم م

. چون فرض كرده يددارن يستمس يبصورت ترك ينكه در ا يدآن گرفته باش يرا باال يه. و تراز پايدداشته باش يبتن يلحا يوارد يرزميناگر دورتادور ز -4
  .ييدعمل نما 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 يدا

-----------  
ارائه شده در ادامه  يحاتدر توض P-Deltaدر مورد در نظر گرفتن اثر  يحي::خواهشمند است توضيد: باعرض سالم و خسته نباشيخاتم يرضاعل -94/8/13
طول  ش،رو يمروش مستق يلاز قب يمختلف يكوچك و بزرگ روشها P-Deltaدر نظر گرفتن اثرات  يبرا AISC 360-10نامه  يين...به طور مثال در آيدده

 يستبا يشما م ي) اما طبق گفته هايو كاهش سخت -Notional Load- يدهد(بهمراه در نظر گرفتن اثرات نواقص هندس يموثر و روش مرتبه اول ارائه م
ما  يليشود ؟ پس به چه دل يدر نظر گرفته نم P-Deltaمرتبه دوم اثرات  يل؟ مگر در تحل يستدر چ دو ينوارد شود.تفاوت ا يزن P-Deltaبار  يبترك

  ؟ يمكن ياثر را با فرمول وارد برنامه م يندوباره ا
-----------  

  د.جداگانه منظور شو 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
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 يدتشد يببه دو ضر يازروش ن ينشود. در ا يمنظور م p-deltaلنگر، اثرات  يدتشد يبز ضرابا استفاده ا يد،روش دوم، مشابه انچه در دانشگاه خوانده ا در
 يگرشود، د 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
  :ييددقت نما يتبساز منوال ا يربه جمله ز يولباشد.  يدنبا p-deltaبه روشن كردن اثر  يازين

Currently, the program does not calculate the B2 factor. The user is required to overwrite the values of B2 for the members. 
به نرم افزار  overwriteسبه كرده و از قسمت لنگر) را محا يدتشد يب(ضر B2طبقات مقدار  يتمام يبرا يبه صورت دست يددر روش دوم شما با يعني

  !يدوارد كن
  .ييد، آنرا در نرم افزار فعال نماP-deltaمنظور كردن اثر  يبرا يدبا يزدر روش دوم ن يحت يم،ندار يحوصله ا ينچن چون

-----------  
 يم يجادا يوارد 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

زلزله  يبرا ونهاتالخصوص در كنترل س يگردد، عل يصفحه ستون م يابعاد و تعداد بولت ها يشافزا يزستونها و ن ينمقطع ا يدشد يشگردد كه باعث افزا
  .::سپاسگزارم.يددارستونها  ينگونهنحوه برخورد با ا يبرا يشما راهكار يا. آيافته يدتشد

-----------  
آن. در  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
  يسينرنها ممان ات يبتن يبرش وارهاييدر د يستباشد كه قادر ن ينرم افزار م يخطال ينكند (ا ييرتغ يدبا يخمش ينامه تنها سخت يينطبق آ يكهحال
درصد در  50از  تريشب 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 يراهنما
-----------  

  اشد:ب 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
-----------  

94/8/10- peperoاثرات  يد، با يشودم 1,2متوسط بزرگتر از  ييرمكانبه تع يممماكز ييرمكاننامنظم كه نسبت تغ ي. در پالنهايد: با عرض سالم و خسته نباش
وج درصد خر ديبا كه يكياستات يبارها يفدر قسمت تعر يتبسزلزله اعمال نمود . حال در نرم افزار ا 2800نامه  يينآ 10-3-2بند  يطهرا طبق ضا يچشپ

موارد  يناز ا يككدام Ecc Lenghtو در قسمت  overrideشده است در پنجره  1,2از  يشترنسبت ب ينكه ا يبارها و طبقات ياصالح گردد. برا يتاز محور
  وارد كرد يدرا با

1- Aj 
2- Aj * 0.05 
3- Aj*0.05*L 
4-Aj*L 

باشد. در  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  يضمن در منابع

  است. يح: با سالم، مورد سوم صحپاسخ
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-----------  
نرم افزار  ديجد ينسبت به استفاده از ورژن ها يسازمان نظام مهندس ينكهبه ا يتادب خدمت استاد محترم::با عنا : با عرض سالم ويفرزاد محمد -94/8/9
از ورژن  تنيب يسازه ها يطراح يتوان برا يم ياشناسد آ يم يت) را به رسمEtabs9.7.0را ( يميو كماكان همان ورژن قد يدهدمقاومت نشان م يتبسا

 ينبار ا يباتكه ترك يددار يتوارد نمود؟ عنا يرا بصورت دست ACI 2011بار  يباتترك يكنرا انتخاب ل ACI05نامه  ينآئ يكهراستفاده نمود بطو يميقد
  متفاوت است يكديگربا  ينامه قدر ييندو آ

-----------  
وند و به آشنا ش يدجد يتبسا كنتلرها كم كم با امنتظر بود ت يدكوچكتر با يكند. در شهرها يرا قبول م 2015 يتبسكه نظام ا يز: با سالم، در تبرپاسخ
  خواهد شد. يجرا يجتدر
فرض همان  يشپ يبارها يب. و بهتر است از تركييداستفاده نما ACI2008 ياو  ACI2005از  يدتوان ي. ميستن يمشكل يدكن يكار م يمقد يتبسبا ا اگر
  :ييدنما يجادبارها ا بيرا در ترك يراصالحات ز يد. تنها باييدنامه استفاده نما يينآ
 يتاهم 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
  .يدده يريتغ 1,2Eبه  1Eزلزله را از  يببارها ضر يبدر ترك يدباشد، با يم 1,2برابر  ينينامع يباگر ضر -2

-----------  
) گفته شد اگر  1در خدمتتان بودم . پرسش :  808: با سالم و احترام خدمت استاد ارجمند . من در كارگاه سه شنبه موسسه يارياسفند يرضاعل -94/8/9
بار زلزله  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 يبضر

 اصالح يبجا 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 يماعمال كن
در هر دو  يدو دهانه مهاربند ضربدر ي، دارا يفصلبا اتصال م يفلز يسازه ا يد) فرض كن 2؟:: يماعمال كن cyرا در  1,2 يبها ، ضر comboتك تك 
 يبصورب تك يدو دهانه مهاربند ول يكه در هر قاب دارا يبه شكل يدرا حذف كن يضربدر ياز المانها يكيباشد . حال  x يخود در راستا يقاب خارج

  گرفت ؟::با تشكر 1را  row يبضر يتوانراستا م يندر ا يا، آ يباشد نه ضربدر
-----------  

در  يدو بخواه يدباش داشته ياگر سازه فوالد 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 يلهمان فا

  ه سوالتان نشدم.مورد بادبند، متوج در
-----------  

: با سالم ::در فايل نكات مربوط به طراحي (نظام مهندسي تهران و قم) در خصوص نامنظمي سيستمهاي غير موازي يك زاويه حداقلي يجعفر -94/8/9
 نيرا قبول داريد و مرجعي براي ادرجه ذكر شده است كه در صورت بيشتر بودن زاويه از اين مقدار سيستم غير موازي فرض شود آيا اين موضوع  15

  موضوع مشاهده نموده ايد
-----------  

  ام. يدهند يدر مرجع خاص يرباشد. خ يم يمنطق يشنهادپ يول يامدهنامه ن يين: با سالم، گرچه در متن آپاسخ
-----------  

 در مورد آن يلموجود داشت كه ما ينينامع يبدر مورد ضر شما يهدر ارا ياز زحمات شما. نكته ا ي: با سالم و ضمن قدردانيعباس يعبدالمهد-94/8/8
باربر  ايه يستمس يردو طرف آن) به موازات سا يو ستون ها يردهانه (ت يكپالن كامال متقارن اگر  يككه در  يكه در صورت يدبحث شود. فرمود يشترب

درصد  20 يپنالت نييبودن نامع يناكاف يطشرا يرسا يو در صورت برقراراست  ينا مواز يجانب يها يستمس ينينامع يدارا يستموجود داشته باشد س يجانب
شروط غالب  نبودن برقرار يجهمود ها و در نت ينگكوپل يجادباعث ا ينا مواز يها يستمس يدزلزله را خواهد داشت. ::همانطور كه مستحضر يروين يشافزا
. به يافتداق ندارد اتف يلما يكم يردو ت يا يككه مثال  يپالن كامال منظم هندس يكمهم در  ينرسد ا يشود. به نظر م يرفتار سازه ها م يبرا ينامه ا يينآ
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 ينم ينامواز ياه يستمس يشامل نامنظم پالنمودها را نشان ندهد آن وقت  ينگمودال؛ كوپل يلتحل يكاست كه اگر  ينكته ضرور ينا يدرسد ق ينظر م
  يدموفق باش مورد بدانم. يننظر شما را در ا يلمشود. ما

-----------  
كه مثال در  يمجح 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
 يكيمسلما اگر  يم،باش شتهراستا دا يكدر  يرت 4نها اگر تعداد دهانه ها كم باشد و مثال ت يزند. ول ينظم سازه را به هم نم يرت يكتنها  يم،دار يرت 20پالن 

كمتر از  يرت يككنند اگر  يم يشنهادطراحان پ يهم مطرح است كه بعض يكج ينا يزانم يبه هم خواهد خورد. از طرف يشتراز آنها كج باشد، نظم سازه ب
تا حد  ينيمد تا ببشو يطبقه بررس يجانب يكج در باربر يرت ينبهتر است درصد مشاركت ا ينكها ياشود.  يدرجه منحرف شده باشد، كج محسوب نم 15
نامه  يينر آد يچكدامصحبتها ه يناست كه ا ينمودال سازه رجوه شود. منتها بحث ا يزآنال يجبه نتا يدهمانطور كه شما اشاره كرد ياگذار است و  يرتاث
  است!  يامدهن

  در پالن! يكج= نامنظم يرت يكنامه گفته است:  آيين
  .يستنامه پسند ن يينآ يبررس ينا يمودال برا يزانال يهخواهند و توص يم ينامنظم يبررس يفرمول ساده برا يك ينجامعه مهندس يطرف زا
) يدرجه (قاب خمش 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 يباشد (حت داشته
-----------  

سوال  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
 و يفشار محوري يتظرف ين. قائدتا ايدستون تجاوز ننما يمحور يتظرف %20از زلزله از  يناش يمحور يروينامه الزم است ن يينداشتم. با توجه به متن آ

كنترل با استفاه  يراراه ساده ب ينكه. اما سوال اييداست لطفا بفرما يناز ا ير. اگر غيردمدنظر قرار گ يدشده با يجاد يرويخواهد بود كه متناسب با ن يكشش
  روش تفاوت خواهد داشت؟ يو بتن يفلز يسازه ها يبرا يااز نرم افزار وجود دارد؟ و آ

-----------  
خواهد  يجادا يدر ستونها كشش قابل توجه ييدنما يباشد. اگر شما تحت تنها زلزله سازه را بررس ينم يكشش يروينامه ن يين: با سالم، مسلما هدف آپاسخ

  شود. يجادا يكشش يندهد چن ياجازه نم يشد كه در عمل بار ثقل
  :يبتن يكنترل در سازه ها براي
توان  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 ييدبدست آورد. دقت نما
  :يفوالد يسازه ها در
را در جدول مربوط  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 capacityبه 
 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 تنش  يطراح يبرا 2800 4 راشيياز و يمكرده.چنانچه بخواه يدروش تنش مجاز رو تمد يناحمدزاده: با سالم.::با توجه به آنكه دفتر تدو-94/8/3
وجه شما بذل ت از يشاپيش.::پيستلحاظ شود چ يدكه با يبارها و موارد يبترك ينباشد و همچن يدچه با ETABSدر  ينامه انتخاب يينآ يم،مجاز استفاده كن

  ممنونم
-----------  

  :ييد: با سالم، به متن دستورالعمل دقت نماپاسخ
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با شرط  يزمبحث دهم ن 1387سال  يرايشمبحث دهم مقررات، استفاده از روش تنش مجاز و 1392 يرايشعالوه بر و يفوالد يساختمانها يدر طراح"
 زساختمان مجا يمبحث دهم مقررات مل يبعد يرايشمبحث ششم تا زمان انتشار و ابالغ و 1392سال  يرايشارائه شده در و ياستفاده از ضرائب بارگذار

  "است.
  ".يدجهت اجرا ابالغ گرد يمحترم راه و شهرساز يرتوسط وز 25/11/93 يخر تارمذكور د مصوبه
 يبضر يشت كه افزاشده اس 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
  شد: ياستفاده م يربار ز يباز ترك يكنترل لرزه ا يبرا قبال

(D+L+E)0.75 
را  يربار ز يبركت 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 يوارد م
D+L+E 

  اصالح شود: يربار به صورت ز يبترك يدشده باشد، با محاسبه 4  يرايشالبته اگر زلزله با و كه
D+L+0.7E 

 يبفوالد ترك 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: يرفبه نرم افزار مع يربه صورت ز يدمبحث ششم با 4-3-2-6بند  5بار شماره 

(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 
 يربارها غ 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
  كنند!  يحكم م ينگونهبط اضوا يبه نظر برسد ول يمنطق
  . 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 ينيمعنا 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 منطقه  يسازه مسكون يصورت برا ين). در اييدتوجه نما 2800استاندارد  2-9-3-3بند  يدر كنترل تنش خاك منظور شود (به انتها يدبازلزله قائم  -2
  خواهد بود: يرمبحث ششم به صورت ز 5بار شماره  يبترك A=0.35با 

(D+0.6*0.35*(0.7*D))+0.7E=1.147D+0.7E 
  ك منظور شود.در كنترل تنش خا يدبا ينينامع يبضر -3
تنش  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 يبمجاز در ترك
 2 يناناطم يبتنش مجاز خاك با ضر يدبا "7محبث "، 7-4-7ول شد، طبق جد ياستفاده م يلرزه ا يكه قبال در بارها 0,75كاهش  يبضر يبه جا -5

  محاسبه شود.
-----------  

 يوارهاييد 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
 يها يوجخر بقمطا يقادق يدرا با يياجرا يدر نقشه ها يمقدار آرماتور طول ي،پس از طراح يرهات ينا باشد در يدهند م يدهانه را پوشش نم يككه تمام 
 يحتوض يزن يياجرا يدر نقشه ها يوارهاد ينا يعرض ياست. لطفا در مورد آرماتورها يازمورد ن يدر نظر گرفتن ضوابط خاص يا يمقرار بده يتبسنرم افزار ا

  ::با تشكريدده
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-----------  
 يقعم يرباشد، ت 4از  به ارتفاع آن كمتر 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
-----------  

ايا  -2تركيبات باري كه در جزوه استفاده نموديد را در صورت امكان ارايه فرماييد . ::-1تشكر از جزوه ضريب نامعيني :: : با سالم وياسكندر -94/8/1
  استفاده شده است براي بررسي پيچش::با تشكر فراوان::%5باال از نيروي زلزله با احتساب  ratioدر 

-----------  
  آمده است. يزن ينمحاسب يژهو يتبسباشند كه در جزوه ا يم يار طراحب يباتبار همان ترك يبات: با سالم، تركپاسخ
در  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 يينمتن آ
-----------  

  يشود؟و كنترل تنش خاك اثر تعامد زلزله هم درنظر گرفته م يونفونداس يبار طراح يباتترك: سالم.در يدوح -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
  منظور شود يدبا ينينامع ضريب

  منظور شود يدبا 30-100زله زل اثر
  صرف نظر كرد. يتوان از وزن مرده پ ي: در محاسبه زلزله قائم، منكته

-----------  
ه به ك 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

سازه  نيشيسازه منظم خواهد بود . مثال ع يرسدبنظر م ينصورتمورب متقارن باشند در ا يرهايچنانكه ت يبقول ياگردد ؟  يتعنا يزبحث تقارن در سازه ن
اهشمند است در منظم باشد . خو يجزو سازه ها يرسدمورب دارند ( البته نسبتا متقارن ) لكن بنظر م يركه گرچه ت يباشدم يرهبا مقطع دا يها و استراكچرها

  ير. با تقد ييدفرما ييراهنما يزدارند ن يرهبا مقطع دا يكه ستونها ييرد سازه هامو
-----------  

  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. ايمالف، از روش ب استفاده كن روش يآن به جا ينينامع يبضر ييندر تع يدبا -1
 ياها  ينظمنام 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 يهدرصد همپا 100 يادرصد و  90با 
  باشد. يم يمنطق يزمورد ن ينخواهد بود. كه ا ي) الزاميس -استفاده از زلزله متعامد (قانون صد -3

  وجود ندارد. يگريخاص د جريمه
و  ينود. اولبگذار خواهد  يرتاث يارمحسوب شود، بس يدشد يچشينامنظم پ يمثال اگر سازه ا يها متفاوت است. برا ينامنظم يرتاث يدنامه جد يينآ در

 يدبا يفكه در ستا ينآن ا يگرمهم د ير. تاثيابد يم يشدرصد افزا 20زلزله  يرويخواهد بود و ن 1,2برابر  ينينامع يباست كه ضر ينآن ا يرتاث ينمهمتر
خواهد شد.  يطبقه) اجبار 3 يباال يها (در سازه يناميكيد يزاست كه استفاده از آنال ينا يگرد يرساختمان كنترل شود (نه در مركز جرم) ، تاث يدر لبه ها

  ندارد. ييها يمهجر ينچن يمواز يرغ يستمس ينامنظم يول
------------  
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ورت سه به چه ص 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؟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
 يدرصد 100به صورت  يشهشود كه زلزله قائم هم يهده ممشا يبند صراحت كامل ندارد. با مراجعه به مراجع خارج ين. البته اييدتوجه نما 3-9-3-3بند  به

  حضور دارد.
-----------  

بار كنترل تنش مجاز خاك هم  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  يدبا

-----------  
  منظور نمود. SAFE يبارها يبآنرا در ترك يزن يكنترل پ در يد: بله، باپاسخ

-----------  
 يداده شده در باال دانلود كرده و نصب نمودم ول ينكرا با ل يتبزا 64bit 15.1.0::من نسخه يد: با سالم ::جناب دكتر خسته نباشيدفرامرز سع -94/7/25

 / display /tableآن در قسمت  ينهسازه با آن مشخص كرد ::چون گز يلپس از انجام تحل توان يرا نم يمتاسفانه انگار مشكل دارد و مركز جرم و سخت

analysis / result با سپاس فراوان ييدبفرما ييشوم اگر راهنما يان وجود ندارد.::::ممنون م ينهگز::  
-----------  

  :يرز يمنو يقاز طر يدسازه با يل: با سالم، قبل از تحلپاسخ
Analyze/Set load cases to run 

   گزينه
Calculate diaphragm Center of Rigidity 

  .ييدرا فعال نما 
-----------  

 يو كنترل واژگون يفتشود در كنترل در ياستفاده م يدر طراح 100-30بار  يبنامنظم كه ترك يسازه  يبرا يا.آيدمحمد: سالم استاد خسته نباش -94/7/25
  استفاده شود؟:: يدهم با

-----------  
  .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

 يمراسم در مجتمع ها يآن مانند سالن ها يرغ ياست ه يراييمحل ازدحام منظورش هال و پذ ياتاق ها ياآ يباشد؛بر مترمربع م يلوگرمك 500ازدحام 
  سكوني؟م

-----------  
  : 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 است  يدر هتلها م يعموم يترجمه كرده است، اتاقها "اتاق محل تجمع"كه مبحث ششم آنرا  public roomار  منظور
بود.  هدخوا kPa 5صورت بار زنده آن اتاق  ينكه در ا يمداشته باش يزن ياتاق عموم يكراهرو همان طبقه  يو در انتها يمداشته باش يخصوص يتسو 20
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انه ندارد. منتها هنگام ترجمه متاسفانه هتل را جداگ يمحل تجمع معن "اتاق" يمسكون يباشد و در ساختمانها ياصطالح اتاق محل تجمع مربوط به هتلها م
خواهند  2kPaو هم اتاقها  ييايرذهم پ يمسكون يدر ساختمانها ينجانباز نظر ا ينكهابهام به وجود آمده است. خالصه ا ينرا جدا و ا ينوشته اند و مسكون

  منظور كرد. 5kPaتوان برابر  يساختمان را م يبود و الب
-----------  

  اصالح شده را مجددا آپلود كردم. يلاست و تنها سربرگ آن اصالح نشده است. فا يدجد يل: با سالم، فاپاسخ
-----------  

 D+0.75L+0.525E+0.75Sكنترل تنش خاك رو به صورت  يبارها يبترك 6ه. در مبحث زاد يندكتر حس ي: با سالم خدمت جناب آقاينآرو -94/7/17
ورت به ص يبگفت كه تنش خاك نسبت به قبل كه ضرا يتوانوجود م ينضرب شود؟ با ا 0,75در  يدنبا D يباست كه ضر يننموده حال سوال ا يفتعر

0,75D+0.75L+0.75E در جزوه  يبعالاست كه جنا ينا يسوال بعد يشود؟م يشتربود بETABS رو در حضور بار قائم  يبتن يسازه ها يبارها يبترك
 يبو در ترك يبار اول با عالمت منف يبرا در ترك EV يحال من در سازه ا يدنمود يفتعر 0,69D+E-EVو  1,41D+L+0.2D+E+EVزلزله به صورت 
  باشه؟ با تشكر يتونهم يچ يلششدند دل يبارها بحران يبترك ينستونها ا ينمودم متوجه شدم در برخ يجادمثبت هم ا متبار دوم با عال

-----------  
  .يابند يم يش: با سالم، در مورد كنترل تنش خاك، حق با شماست، عمال تنشها افزاپاسخ
  مورد زلزله قائم: در
  بار  يبممكن است مثال ترك "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 يزارد نادر نمو ينتوان از ا يبوده و م يزيعمال مقدار ناچ Evمقدار  بنابراين
ممكن است قابل توجه  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 يبصورت هر دو ترك ينباشد كه در ا
1,2D+L+0.2S+E+Ev 
1,2D+L+0.2S+E-Ev 

-----------  
م:::در جزوه سوال داشت يه يزكمال تشكر را دارم جناب دكتر عز يكشيدكه م يزحمات ياز خوزستان: سالم جناب دكتر از بابت تمام يمصطف -94/7/12
 3 ثالمده كه در ماو يشسوال برام پ يهدر سازه ها)  ينينامع يبضر ييناز مسائل شدم(تع يليكه بنده به شخصه متوجه خ ينمنتشر كرد ينلطف كرد يا

) سازه در پالن  يشترب اي يك( يممورب داشته باش يرپالن هااگر ت يحاال اگر در تمام يممورب داشت يردو ت ينكها يلبدل ينپالن سازه رو نامنظم در نظرگرفت
  باشد؟؟:: يم يرموازيغ يها يستمس ينامنظم يدارا

-----------  
 يرغ يها ميستدر سازه موجود باشد، آن سازه نامنظم در پالن خواهد بود (از نوع س يب به صورت قاب خمشمور يرت يكاگر  يحت ي: با سالم، بلپاسخ
  .ييدداده شده است مراجعه نما يبه عل 94/7/8يخكه در تار ي). به پاسخيمواز

-----------  
دكتر -واز شاگردان:دكتر فرزان يزاز دانشگاه تبر 1352دهه  يميقد يلفارغ التحص يك::بعنوان  يزتركاشون: با سالمواحترام:استاد عز يامكس -94/7/12
 وايتانپرمحت يتسا ينا يودوم از شما برا يمگو يم يدو....اول به شما خسته نباش يدكتر مجتهد-يلمهندس تجل-دكترجوهرزاده-يدكتر فخر-يمافرس

 يومقاله علم هيبحث وارسال نطر ي.كاش صفحه خاص برايدارد يدوبام يد.موفق باشيدها هست يميباعث افتخار ما قد يزتشكردارم.::شما همكار جوان وعز
  .يدباش يدموجود بود.موفق ومو يتسا يتوبخش عضو
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-----------  
همه آنها  يبرا يتسالم يرا داشته ام و آرزو يلدكتر فرزان و مهندس تجل يافتخار شاگرد يزشما، بنده ن يقو تشو ي: با سالم، ضمن تشكر از دلگرمپاسخ
  فراهم شود. يمكاناتا ينچن يندهدر آ يدخدا شا يد. به اميستمن يتدر سا يخاص ييراتتغ يجادبوده و قادر به ا يينبنده پا ينترنتيارم. متاسفانه سواد ارا د

-----------  
 ينباشد، مشمول نامنظم ياصل ياز قاب در جهت محور ها يمفر يككه در آن  يسازه با قاب خمش يا: با سالم و عرض ادب::آيانصار يعل -94/7/8
جز  يخمش 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 ياجزا
-----------  

  باشد. يم "vertical lateral force-resisting elements"ترجمه  "بابر قائم ياجزا"باشد. علت: كلمه  ي: با سالم، بله نامنظم مپاسخ
  :يمباربر دار يستمسازه ها دو نوع س در
  يقاب خمش ي،برش يوارقائم، د يبادبند يستم: شامل سيقائم باربر جانب ياجزا-1
 يربر قائم منتقل مبا يسقف را (تحت زلزله) به اجزا يافق اييروهكه ن يعوامل يسقف و تمام يسقف، بادبند يافراگم: شامل ديباربر جانب يافق ياجزا -2

  كنند.
قاب  يرهاياز ت كيياگر  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 يخمش

-----------  
باشد  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
و سازه  كذشتآن  ينيباال و پا طبقه با طبقات يمن يجرم يطبقه آنرا با صفحه مرجع مدل كرد و از كنترل نامنظم يمن يطبقه برا يك يفتعر يتوان بجا يم

 يلتواند فقط بدل ياست م يهچهار ثان يباال يودپر يمد ان دارا 9متر ارتفاع دارد و تا  39كه  يسازه ا "اصوال-2مدل كرد؟. يكيرا منظم فرض كرد و استات
  دارد؟ ييفط يلبه تحل يازنه ن يااست مدل شود  يكياستات يلمنظم است فقط با مد اول كه همان تحل ينكها

-----------  
با  يز طبقه ندارد ولا يكامل يفنامه تعر ييننه؟ آ ياشوند  يطبقه محسوب م يتجار يطبقه ها يمن ينامنظم ييندر تع يااست كه آ ين: با سالم، سوال اپاسخ

 يول يدفرض نكن هطبقآنرا  يدتوان ياشد، مآن ب يچهارم وزن طبقه باال يكطبقه كمتر از  يمتوان گفت كه اگر وزن ن يآن از خرپشته، م يفتوجه به تعر
  شود. يباشد، طبقه محسوب م يچهارم وزن طبقه فوقان يكاز  يشاگر وزن آن ب

-----------  
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

  تشكرفراوانشود.با 
-----------  

اعمال  يه سطح پبار مرده مربوط به كف سازه ب يزبار زنده كف و ن يدگرفته شده است، با يتبسكه از ا ييعالوه بر بارها يدبا يف: با سالم، بله در سپاسخ
  شود.

-----------  
ر با 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

LR0.5 كار، در قسمت  ينا يتوان به جا يم يا. آيمده ييرتغ 0,5به  يدبا يلرزه ا يبارها يبرا در تركLoad Case  مقدارScale Factor  بارLR0.5  را به
  خواهد گذاشت؟ Mass Sourceمت اشتباه بر قس يرتأث Load Case يقاعمال از طر ياداد؟ آ ييرتغ 0,5عدد 

-----------  
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آن را نصف  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
 ينذارد. بنابراگ يم يرتاث يزن يمانند جرم لرزه ا يگرموارد ددر  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
-----------  

بار زنده  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
بار  يدبا ياد آيباشدرصد م 20 ينگدرصد و پارك 40مشاركت بار انبار  يبضر 2800چهارم  يرايشكه طبق و ياستفاده كرد در صورت ينگپارك يانبار و ا

Live متشكرم يدكن ييمورد راهنما ينشود ؟ لطفا در ا يدوبار معرف .  
-----------  

وارد  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 ييدنما

-----------  
مربوطه در  يپارامترها يمو نحوه تنظ 2800اندارد و است يدر مباحث مقررات مل ييراتتغ يبررس".::در جزوه يد: سالم و خسته نباشيساجد -94/4/5

ETABS 2015 " بار زلزله عالوه بر در نظر گرفتن  يباتدر تركLoad Case يبرا Ev منظور 0,69 يا( 1,41)، 0,9 يا(1,2 يبه جا يزبار مرده ن يب، ضر(
 ياآ يبترت ينباشد. به ا يهمان مولفه قائم زلزله م 0,2Sds *DL،در عمل ASCEنامه  ييننرم افزار و آ Manualباشد. طبق  يم 0,2Sdsاز  يشده كه ناش

  شما، بار زلزله دوبار لحاظ نشده است؟::ممنون يهدر روش مورد توص
-----------  

 يشود). منته يم دوار 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

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 يكبه بالكنها  يدبا بنابراين

0,6AIL 
  شود. يم يفهمانند گذشته تعر EVبه نام  يبار اضاف يكمنظور  ينا براي

-----------  
شود  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
 يلدل ياا اييداست،لطف بفرم 1مقدار  ينا يسازه دخالت داده شود اما در جزوه جنابعال يان در وزن لرزه ادرصد 20همانند بار زنده ، يزن يشنبار پارت يدبا

  يغتوندر يب ييهايوجود دارد؟با تشكر از راهنما يخاص
-----------  

عنوان شده  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
 MASS( يا هدر وزن لرز يدبا يبند يغهدرصد بار ت 100زنده،  يبرخالف بارها ينمنظور شود و بنابرا يدبا يبند يغهشامل كل بار ت يكه وزن لرزه ا

Sourceدر  ينكها يبرا ين) منظور شود. بنابراMass source و يزنده عاد يبارها يتبس،ام اعمال بارها به كف در اهنگ يداعمال شود، با يمتفاوت يبضرا 
  ).ييدبنده مراجعه نما يتبس(به جزوه ا ييدها را جداگانه وارد نما يغهزنده مربوط به ت
-----------  

::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
 دررا انق 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،

 يوار:دينكها ايداد؟و  ييرتغرا  يوارمتصل به د يستونها يمحور يسخت يدبا ي،برش يوارد يسخت ييردر تغ يادرصد شود؟ آ 25تا سهم برش قاب  يمده ييرتغ
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را  يمرز الماننقش  يواركهستونها متصل به د ي،برش يواردر حذف د يابرسد؟انگاه آ يهدرصد برش پا 25به  يزلزله ورود يروياز مدل حذف شود و ن
ترك  يبرض ي،حالت در سازه بتن نيا يم؟درچگونه عمل كن يوارمشاركت داشت،انگاه در حذف د يثقل يدر باربر يوارحذف شود؟اگر د يدبا يزدارند ن
 50 يبرا يواردر كنترل د 2,2چه مقدار لحاظ شود؟:: يدر طراح k يبمقدار ضر ي؟در سازه فلز0,7و  0,35 ياباشد؟ يكو  يمو ستون ن يرت يخوردك

درصد شود؟در  50 هياز برش پا يوارسهم دكند كه  ييرتغ يقاب به گونه ا يكه سخت يبترت ينو با حضور قابها انجام شود؟ بد يدرصد، كنترل در مدل اصل
 يادر موضوع مقاومت است  امذكور تنه يكنترل ها يا.آ3؟::0,7و  0,35 ياباشد؟ يكو  يمو ستون ن يرت يترك خوردك يبضر ي،حالت، در سازه بتن ينا
  يشود؟را هم شامل م يجانب ييرمكانتغ

-----------  
  بند: ين: با سالم، علت اپاسخ
 يستماگر س يكهرباشد به طو يدوگانه باال م يها يستمس ينيباشد. چرا؟ چون درجه نامع يم يگانه يها يستمدوگانه باالتر از س يها تميسرفتار س ضريب

اده تم دوگانه استفيسس يباال Rبتوان از  ينكهتواند به مقاومت ادامه دهد. شرط ا يدوم م يستمشود، س يبدچار آس يبرش يوارد ياو  يندبب يبآس يقاب خمش
  درصد). 50حداقل  يواردرصد و د 25از زلزله را داشته باشند (قاب حداقل  يتحمل بخش ييتوانا ييها به تنها يستمس ينهر كدام از ا يدشود با
  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
 يم 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 به  يو ستونها يوارد يخمش يآنها حذف شود). پس از حذف سخت "يجانب يباربر" يدبوده و با يواراز د يجزئ يزن يواراطراف د يشوند (ستونها
همان خواهد  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 يگرآنها، د

  بود.
درصد  25سازه  و ... در يچش،پ يفت،ند (كنترل دركن 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 يلزوم
  

درصد  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
. در همان مدل يدرا در نرم افزار بدست آور EY ياو  EXاز زلزله  يوارد يجانب يسهم باربر يدتوان يم يريدبگ save asاز مدل  ينكه. شما بدون اتيسن يسرم

رصد كل برش د 75تا  50 ينب يدبا يواركنند. سهم د يم يافتهمراهش) در ي(و ستونها يوارچند درصد زلزله را د يهكه در تراز پا يدكن يم يبررس ياصل
  باشد.

-----------  
باس مرسوم باشد. در بندرع يم يبرش يوارد ياشده  يصلب به قاب مهار بند يافراگمبنده در مورد اتصال د يقنادر:با سالم و احتزام.::مضوع تحق -94/2/26

كنند.  يم ترلنو جرم ك يصرفا فاصله مركز سخت كرده و ييرا در هر قسمت پالن جانما يشده فلز  يقاب مهار بند يا يبرش يوارمحاسب د ينشده مهندس
 يلهشده ما بوس يقاب مهار بند يا يبرش يوارو د يمكن يرا طراح يسازه ا ين. اگر چن يمكن يصلب فرض م يافراگمما سقف را د ينكه::سوال: با توجه به ا

كند. لطفا اگر  يدرست يبررس صالزلزله در محل ات يرويانتقال ن تواند از صحت يم يتبسنرم افزار ا ياآ يتيوضع ينبه سقف متصل باشد . در چن يرت يك
  nmakvandi59@yahoo.com. با تشكر::ييدنما ينموده به بنده معرف يقمورد تحق يندر ا يشخص يامقاله 

-----------  
مثال بادبند را در دهانه  ياگر طراح برا يتصل است ولكف م يافراگمكه به د يردقرار گ يبادبند در دهانه ا ياو  يبرش يوار: با سالم، البته بهتر است دپاسخ

و سپس  يدكن semi rigidبه  ديل، تبrigid يكف را به جا يافراگمد يدمنظور با ينا يشده در بتن كف را كنترل كند. برا يجادبرش ا يدراه پله قرار دهد، با
بتن  يزلزله بدست آوردن و با مقاومت برش يرويرا در اثر ن يافراگموارد بر د يشبر يروي) نDraw/ Draw Section cut ي( منو section cutبا استفاده از 

  .ماييدكنترل ن يافراگمكردن د semirigidبا  يزرا ن يروجمع كننده ن يرهايت ين. همچنييدنما يسهكف مقا
-----------  
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بدون  اريود ياثر سخت يبتن يو قاب خمش يبتن يواربرشيد يستمبا سسازه  %25كنترل  يدر مورد نحوه مدل ساز ي،: با سالم، استاد گراميجهان -94/2/11
 يطراح ريوابا د يدباشند كه با يم يواراز د يجزئ يوارد يستونها يدر مدل اصل يوارد يدر طراح يدانيدهمانطور كه م يگرددوارد م يعدد كم يمش بند

 ميكرد؟ اگر بخواه يدبودن چه با يواراز د يكه جزئ يوارد يستون ها يگرددملحاظ  يعدد كم يوارد يكه سخت %25كه در مدل  ينهگردند سوال بنده ا
  .باتشكر.ييدبفرما ييشود لطفا راهنما يم يدارسازه ناپا يموارد كن يستونها را عدد كم يسخت يوارمانند د

-----------  
  دهند.  يخود را از دست م يجانب يت باربرحال ين. در ايدرا دوسرمفصل كن يبرش يواراطراف د يستونها يدتوان ي: با سالم، مپاسخ

-----------  
اده نامه فوالد قابل استف يينآ يبعد يرايشاستفاده از روش تنش مجاز تا اعالم و 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
---------  

 بارها 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
تنش  يشافزا"است كه  دهبند عنوان ش ينكه در ادامه ا ييد). دقت نما4-3-2-6(بند ييدفاده نمامربوط به مبحث ششم است يدجد يبارها يباز ترك يدبا يزن

  "انجام شود. يدمبحث نبا ينارائه شده در ا يبارها يبمجاز در ترك
(بدون اطالع  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
  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 
از  يدكه استفاده از روش تنش مجاز را مجاز كرده است، با يهمان دستورالعملو طبق  يستن ياريبار فوق اخت يبعدم استفاده از ترك يا: استفاده نكته
  بار فوق) استفاده شود.  يبمبحث ششم (ترك يبارها يبترك
 يدجد 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
---------  

: با سالم خدمت استاد بزرگوارم و عرض خدا قوت، استاد عزيز با عنايت به اينكه آئين نامه بتن ايران اقتباسي از يمحمدد يمحمد حسن عل -94/1/24
كانادا به جاي  مهاز آيين نا etabs2015، در نرم افزار 9نزديك شدن نتايج طراحي به اهداف مبحث آئين نامه كانادا هست به نظر شما بهتر نيست به منظور 

ACIاستفاده كنيم؟  
---------  

  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

از  استفاده يبرا ينمهندس يبرا يقيتنها تشو 0,84 يبباشند!!!. ضر ينادرست م يرانا 9مبحث  يبارها يبترك يقت). در حقيرانفوالد ا يبارها يبترك
  نادرست).  ييقباشد (تشو يم يرانا 9مبحث 
  باشد.  يم "يك"بار زلزله در آن  يبكه ضر ييدنامه كانادا انتخاب نما ييناز آ يزبارها را ن يبترك يدبا يد،كن ينامه كانادا استفاده م ييناگر از آ شما

---------   
 يدجد ييراته جزء ابهامات بنده در اعمال تغسوال خدمتتون داشتم ك يه. يززاده عز ينمحمد حسن اسالم پناه: باسالم خدمت جناب دكتر حس -94/1/23

 رايببتن به صورت خودكار توسط برنامه  يبارها يب. ::شما در قسمت ساخت تركيباشدم 2013 يتبسبارها و نحوه اعمال آن در ا يبمبحث شش در ترك
كه در سورس  ينجاست. ::سوال بنده ايدم اعمال كردرو ه 0,5LREDو در آنها  يدمورد نظر رو در جدول گذاشت يبارها يبترك يكا،آمر 2014نامه  يينآ

 يبارها يبدر مبحث ششم هم تنها در ترك ين. و همچنيستن يدرصد 50 يفتخف يناز ا يها اثر يشنو در قسمت لود كامبون يكانامه آمر يينآ ياصل
حث بار و مقومت ،موضوع مب يببه روش ضرا ي،دفوال يسازه ها يذكر شده كه در طراح يذكر شده و حت يفيتخف ينچن يفوالد يمربوط به سازه ها
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ا بتن آبا در بند اولش اجازه داده كه بارزنده ر يبارها يبترك يفمصالح به جز بتن آرمه.... . تنها در قسمت تعر يگرد ياساختمان، و  يدهم مقررات مل
قرار  ينتمام مهندس ياركه در اخت ييها يلن از تمام جزوات و فادرصد اعمال كرد. ::ممنو 75 يگربار د يبدرصد و در ترك 60بار  يبترك يكدر  يتوانم

  بده. يرتون. خداخيدداد
---------  

  :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) 
---------  

ستون.  ياشود  يمحسوب م يبرش يوارجز د يبرش يوارمتصل به د يستون ها ي،بتن يدكتر در سازه ها ي. آقايد: با سالم و خسته نباشينيحس -94/1/11
و عدم  يسخت شيو افزا يبرش يواربا توجه به اتصال به د ينجانبشود . از نظر ا يم يرفرنسها به عنوان ستون در نظر گرفته شده و طراح يچرا كه در برخ

با تشكر از  ديي. خواهشمند است نظر خود را اعالم نمايردقرار گ يمورد طراح يبرش يوارفقط به عنوان د يستيبا ي،معمول يامكان كمانش همانند ستون ها
  .يمطالب پر بار جنابعال

---------  
استفاده  يباشند و تحت عنوان المان مرز يم يوارپاشنه د يقتدر حقاز آن محسوب شده و  يجزئ ي،برش يوارد يدو انتها ي: با سالم، مسلما ستونهاپاسخ

 ياز طراح سممكن است پ يعنيبر سازه وارد نخواهد بود.  يراديباشد، ا يكاز  يشنسبت تنش آنها ب Frame design ياگر در طراح ينشوند. بنابرا يم
 ينحالت به ا ينر اباشد. د يكاز  يشنسبت تنش ب ينو ا يد) نسبت تنش اعالم نمايوارداز  يآنها (مجزا يآنها را به عنوان ستون در نظر گرفته و برا يتبسا

  كرد. يدنسبت تنشها توجه نخواه
  توجه شود.  يوارهابه نسبت تنش مربوط به د يدتنها با بلكه
حد فراتر  يكاز  شيشوند) ب يستون طراح يآنها (وقت ينسبت تنش تك يدكنم اجازه نده يم يهتوص يهستند ول يواراز د يستونها جزئ ين: گرچه انكته

ست به ا كنباشد و مم ينم يكنواخت يوارتنش در طول د يعبه هر حال توز يباشند، ول يم يواراز د يجزئ ينهانشود) علت: گرچه ا 1,5از  يشرود (مثال ب
مانند  يم يشود مقاطع بعد از خمش مسطح باق يفرض م يوارد يكه در طراح ييدباشد. دقت نما يوارد يانگيناعضا فراتر از م ينتنش در ا يصورت موضع

جزا چك شود و به صورت م يزن يواركنار د ي. پس بهتر است تنش ستونهايستن ينچن يتدر واقع يكهدر حال يدآ يبدست م ياسن اساس تنشها ينو بر ا
  .يابد يش) ابعاد آن افزا1,5داشت (باالتر از  ييباال يارتنش بس ياگر ستون

---------  
 ياثر لنگر خمش يستكند و الزم ن يدر كنترل برش پانچ اشتباه عمل م SAFEمحاسب معتقدند كه  يناز مهندس يدكتر. برخ ي: سالم آقاينمب-94/1/10

 يعني يحه؟؟؟ر صحكا ينا ياكنند. آ يم يمرو بر سطح موثر برش پانچ تقس يمحور يروين يفقط به صورت دست يعنيدر محاسبات برش پانچ وارد شود . 
ا هم ب يتفاوت يچستون هست به لحاظ كنترل برش پانچ ه يتن متر لنگر در پا 50 يدارا يكيشونتن) كه  100(مثال  يمساو يمحور يرويستون با ن 2

  ندارند؟
---------  

شود كه  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
(البته در  ترابطه ارائه شده اس يندر ا يجامع ينژاد مثالها يشوند. در جلد دوم كتاب دكتر مستوف يجمع م يمحور يروياز پانج ن يناش يبار تنش برش

  قسمت دالها). 
---------  

 يجانب هايييرمكانشده است كه اختالف تغ يانب يچشيپ يمانها با نامنظمساخت يفتكنترل در يبرا 2800استاندارد  4 يرايش: سالم. در وينحس -94/1/9
 ينا ست؟يچ لهجم ينساختمان در ا يكنار ي. منظور از امتداد محورهايردساختمان مدنظر قرار گ يكنار يآن طبقه در امتداد محورها يينباال و پا يكفها

  با تشكر فراوان يدهد؟را ارائه م يخروج ينا يتبسا ياآ
---------  
  :يدتوان ي: با سالم، مپاسخ



  www.hoseinzadeh.netوبسايت:                                                                                                                                        10/1394
  slhttps://telegram.me/hoseinzadehaكانال تلگرام:                                                                                                                                               

  بالمانع است "بعبا ذكر من"انتشار مطالب اين جزوه 
------------ 

249 

  .ييداستفاده نما  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
 يشترينب نكهيكند و با توجه به ا يطبقه را ارائه م يفتدر ينيشترب 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

---------  
 يازين يمازن بسخودما 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 1,05را sds يتنبسهست در نرم افزار ا
---------  

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

---------  
، در asce-7نامه  يينآ 2-3-2مبحث ششم و  3-3-2-6ر بند شده د يفتعر يبارها يبدر ترك يد،: با سالم و عرض خسته نباشيمهرداد پازك -94/1/7
ر همه اگ 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 يبترك
شده است.::لطفا  يفتعر sو  lr يبارها هر دو يبكه در همه ترك يدماخل جزوه ددر نظر گرفته شود. در د يدآنها با ينتر يآنها هم موجود باشند بحران ي

  يادز يار. با تشكر بسيدكن ياننظر خود را ب
---------  

 يبترك از 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 افزار يجادتوسط نرم افزار ا يكبارها به صورت اتومات يبترك ينظاهر شده است. ا Sبار تنها  يبدر همان ترك يگربار د يكو  Lrبارها تنها 

  كند. يهر دو را كنترل م يناز آنها بزرگترند و كدام كوچكتر است. و بنابرا يكداند كه كدام ينم
---------  

 يلدر فا يد،در نظر گرفته ا basicبار  يبترك يبرا همان ضرا p-deltaبار در اعمال اثر  يب: با سالم خدمت استاد محترم::شما ضرايرداد پازكمه -94/1/7
خواهد  كيبرابر  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

 Px = the total vertical design load at and above Level::x (kip or kN); where computing Px, noاست::: يبترت ينبه ا يسيبود عبارت انگل

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 
 يشهرساز مسكن و يقاتمركز تحق هام ك يدهدر نظر گرفته شده است.::البته من شن يزموضوع اشاره شده و در حل مسئله ن ينبه ا Example 16در بخش 

  شده است.::با تشكر فراوان:: يانب يك يبصورت با ضرا يندر پاسخ سوال، به هم
---------  

 p-deltaمحاسبه اثر  ياستفاده شده است و سپس برا يببار بدون ضر يباز ترك "يداريپا يساند"محاسبه  يبرا يدكه اشاره كرد ي: با سالم، در مثالپاسخ
 يباز ترك p-delta رمحاسبه اث يبرا يم،مستق يربه صورت غ يقتبارها استفاده شده است و در حق يدتشد يبرا يداريپا يسدوم، از اند مرتبه يزآنال يبه جا
، عنوان شده است كه از ASCE7-10 يكا،آمر ينامه بارگذار يينبه صراحت در آ "يداريپا يساند"استفاده شده است. در محاسبه  يببدون ضر يبارها
  استفاده شود  يببدون ضر يبارها
  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 
  ار مربوط به زلزله:د يبضر يبارها تركيب

1,2D+L+0.2S 
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 يننده تر است، بنابراكن 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
سد ر يبه نظر م يكند، منطق يآنرا منظور م يزكند و هنگام آنال ياستفاده نم "يداريپا يساند"از  p-deltaمحاسبه اثر  يبرا ETABSدر  ينكهتوجه به ا با

  دهد. يرا انجام م ياستفاده شود كه بر اساس آن طراح يبار يبكه از ترك
موضوع  ينا يرو يدارد، طراحان تمركز خاص يجدر نتا يزيناچ يرتاث يببار بدون ضر يبترك يدار به جا يببار ضر يباستفاده از ترك ينكهتوجه به ا با

بار  يبترك 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 ياستفاده م

---------  
كه ابعاد ستوها  يبتن يساختمانها يشده برا يفتعر 2800 يدجد يرايشامگا صفر كه در و يباعمال ضر يادكتر آ يحترام : آقاپهلوان: با سالم و ا -94/1/6
؟  باشديم هامجاور بادبند يو ستونها يقاب خمش يفقط جهت ستونها يبضر ينا يفوالد يدر مورد سازه ها يا؟ آ يستآنها قابل مالحظه است الزام ي

  سپاسگزار
---------  

 "دو"له ستون، بر اساس مبحث نهم مقدار زلز يتنگ ستونها در دو انتها يزو ن يرت يدر دو انتها يرهاخاموت ت ييندر تع يبتن ي: با سالم، در سازه هاپاسخ
  منوال بود. ينوضع به هم يزن ACI2008شود. تا  يبرابر منظور م

باشد.  يم يها بتناومگا تنها مربوط به ستون يناومگا ارائه شده است. ا يزن يبتن يستونها يبرا يددنامه ج يين. طبق آيتماومگا نداش يبتن يعمال در سازه ها و
 يسازه ها يبرا يمشخ يقابها ياومگا ربرابر محاسبه شوند. مقدا "اومگا"برابر، با زلزله  "دو"زلزله  يتنگ ستونها به جا يدبه بعد با ينكه از ا يمعن ينبه ا
  شد. با يبرابر سه م يبتن

 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 زلزله  ژهيبار و يبترك يبه صورت دست يدداده است، با يحبند توض ينكه در ا يخاص ياعضا ي. براييدعه نمامراج 2800استاندارد  9-3به بند  همچنين

  .ييدو مقاومت عضو را خودتان كنترل نما يداومگا برابر بساز
---------  

 يوارد يتركخوردگ كنترل يبرا ينكه(منظورم اكدام ها هستند؟  يبرش يواردر د يكنترل تنش كشش يبات.::تركيد: با سالم و خسته نباشيالدم -94/1/5
ساده با  بقا يستمبا س يفلز حال اگر سازه ي؟اسكلت بتن يطراح يباتترك يا يبرش يوارد يطراح يباتترك يكنيم؟را كنترل م يباتكدام ترك ي،بتن يبرش
  )::با تشكريم؟يكناستفاده م يبرش يوارد يكنترل ترك خوردگ يبرا يباتيباشد از چه ترك يبتن يبرش يوارد

---------  
  بار بياز 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 
 ACIعمدتا از  ينكهبتن با توجه به ا يبرا باشد. يم 92سال  يرايشو 6در مبحث  يفوالد يبار سازه ها يببار مربوط به ترك يبترك ين.) اييدنما استفاده

  .يداستفاده نكن ACI-99كه از  ي( البته به شرط ييدبار استفاده نما يبترك يناز هم يزشود، ن ياستفاده م
---------  

 يامحاسبه وزن سازه اشاره شده. ابار برف هم در  %20به  2800 4 يرايشدكتر در مورد بار زنده پشت بام و بار برف كه در و ي: با سالم: آقايباقر 94/1/5
حضور هم زمان بار  كم 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

  برف م بار زنده حداكثر.
---------  
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 يبا هم جمع نم شوند ( يدو ظاهر م يناز ا يكيبارها تنها  يبدر ترك يو هم بار زنده. ول ييداعمال نما به پشت بام هم بار برف يد: با سالم، بله شما باپاسخ
بام شامل  يباشد، وزن لرزه ا 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

  خواهد شد. 1,26درصد  20ا بار مرده همراه ب
  بام تنها شامل بار مرده آن خواهد بود. يكه بار برف آنها كم است، وزن لرزه ا يرمناطق گرم س در

---------   
و  2هت مثال ج 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 يگرد جهت
  دارد؟ ييروش جوابگوست و اگرنه چه ضعف ها ينا ياداد::آ

---------  
  كرد. يفمتفاومت تعر يگااوم yو  xدو جهت  يتوان برا ينم يتبس: با سالم، متاسفانه در اپاسخ
كه  ييونهاصورت ست ين. در ايقاب خمش يگرد يو در راستا يدشده داشته باش يجهت قاب ساده بادبند يككه مثال در  يدآ يم يشپ يمشكل زمان اين

ار) ممكن است مربوط به ب يببه ترك وارد بر آنها (بسته يمحور يرويو ن يرندگ يمتفاوت قرار م يباربر جانب يستمبه بادبند متصلند، در محل تقاطع دو س
  متفاوت دارند. يباشد كه هر كدام اومگا يقاب خمش يزلزله مربوط به راستا يابادبند و  يزلزله راستا

هر راستا  يگااوم 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). يچقدر م
وارد  "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 نيرا در ا "فقط ستونها"سازه نسبت تنش  ي). پس از طراحيدداده ا يشرا افزا يهاول ي(چون زلزله ها ييدنما

  حذف شوند.  يدباشد و اثرات خمش با يستونها م يمحور يكه كنترل زلزله اومگا برابر تنها برا ييدنما دقت
---------  

و  ميجمع 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 يخاموت طراح
---------  

 يچشتا مقدار پ ميرا كاهش ده يچشيپ يترك خوردگ يدبا يمدار يسازگار يچشكه در آنها پ يرهاييجمع شود. البته در ت يد: با سالم، بله قطعا باپاسخ
 يديجد ينه... گزdisplay design infoدر قسمت  ETABS 2015محاسبه شود و دست باال نباشد. در نرم افزار  يچشيپ يو بر اساس ترك خوردگ يمنطق

  .ييدرا انتخاب نما  Shear plus torsion reinforcing ينهاست گز يكند. تنها كاف يرا ارائه م يو برش يچشيپ يقرار داده شده كه جمع آرماتور عرض
---------  

ي در سازه هاي بتن آرمه صحيح ميباشد؟ آيا اتصال يك تير از يك طرف به : باسالم. جناب دكتر بفرماييد كه طراحي تيرهاي مفصليمانا -93/11/28
  شكرخير؟ با ت ياقادر به طراحي اين نوع تيرها بر اساس توزيع لنگر و برش ميباشد  etabsستون و از طرف ديگر به تير صحيح ميباشد؟ همچنين آيا نرم افزار 

---------  
  .ييدقرار داده شده است مراجعه نما يكه در قسمت جزوات شخص ينجانب(بخش اول) ا تبسيرابطه به جزوه ا ين: با سالم، در اپاسخ

 يلگرد(مانند استفاده از م يتنب 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 يم در انتهاخ يعدم اجرا ياو  يبه صورت ضربدر يطول

---------  
  يناربز 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 شود. 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

---------  
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 LRFDبه روش  Etabs9.7.4رضا: سالم اقاي دكتر.ضمن تشكر از زحمات گرانقدرتون. يه سوال داشتم.من مي خوام يه ساختمون فلزي تو  -93/11/6
  LrfD 2005يا  Lrfd 89منطبق باشه. 92وم ايين نامه رو انتخاب كنم كه با ويرايش طراحي كنم. به نظرتون كد

---------  
استفاده شود.  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 ييده نمااستفاد 2015 يتبسشود كه از ا يم يهالبته توص
---------   

 99 .::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
 بي::در تركيد؟ا هاستفاده كرد يكانامه آمر ييناز آ يبتن يسازها يطراح يشما برا اما CSA A23.3-04نامه كانادا  يينبا آ يمبحث نهم مقررات مل يدرصد

در  0,84بار برابر 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
  نظر گرفته بشه؟

---------  
 ياالت پاسخ مبه سو يجهت به صورت انتخاب ينممكن بوده و به هم يرسواالت غ يبه تمام ييسواالت، پاسخگو يبه حجم باال: با سالم، با توجه پاسخ

  كنم. يم يجهت عذر خواه يندهم و از ا
 يطراح يبرا CSAنامه  يينز آا 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
 يبضر 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 يستمموافق ن
ساخت  يهتر است براب 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 يبترك
  توان خرده گرفت.  ي! و نمعمل نكرده است يقانون يرمنظور كند غ 0,84را برابر  يبضر ياگر طراح البته
شده  يجرا يشترب يننامه در جامعه مهندس يينآ ينبوده است، ا ACIدر كشورمان عمدتا بر اساس  يجرا يكتب درس ينكه: با توجه به اACIانتخاب  علت

  كنم. هاستفاد ACIدهم از  يم يحرجدر كشور بنده ت يرواج عموم ينكامل دارند و به علت هم يياست و هم طراحان و هم كنترل كننده ها با آن آشنا
---------  

بر  EX,EYDRIFT يجادخواهد بود (با ا يكياستات يلهمانند تحل يفتكنترل در يا. آ1سازه  يفيط يلكردار: با درود... در صورت تحل يفنظ -93/10/16
كه در  ييها يفط يكتحر يهها اصالح شود؟ زاو يفط يهلك يبرا يدبار شامل بار زلزله با يباتتر ك يا.آ2)؟ LOAD CASEدر  يليتحل يها يوداساس پر

LOAD CASE عدد است. با تشكر استاد 12 يقادرجه) دق 165تا  0( يكنيموارد م  
---------  

  استفاده كرد.  يزن spec يتوان از زلزله ها يم يفتكنترل در ي: با سالم، براپاسخ
 يكياتكمتر از است يناميكيزلزله د ينكرد و بنابرا يههمپا يكيدرصد زلزله استات 90را با  يناميكيه دتوان زلزل يموارد م يشتردر ب يدنامه جد يين: در آنكته

شكل  يبلند) سهم ياسازه ه راي(ب يدنامه جد ييندر آ يكيزلزله استات يعتوز يانجام شود. از طرف يناميكيبا زلزله د يفتخواهد بود و بهتر است كنترل در
متر به دست خواهد ك يفتهادر يناميكيدر صورت استفاده از زلزله د يكه. در حاليدآ يها باال بدست م يفتدر يكياز زلزله استاتبوده و در صورت استفاده 

  آمد.
ات را از زلزله طبق ياگر دلتا ينكهشود. از جمله ا يترعا يدوجود دارد كه با ينكات جانب يبرخ يناميكيبر اساس زلزله د يفتمحاسبه در ي: برادقت

 ينجا. در اهدد ينم را بدست يواقع ينسب ييشكلها بوده و تفاضل دلتاها جابجا ييرمجذور جمع مربعات تغ يچهدلتاها نت ينا ييد،استخراج نما اميكييند
  دهند. يحتوض يتانتا برا ييدمشكل وجود ندارد و بهتر است با افراد متخصص مشورت نما ينراهكار رفع ا يحتشر يبرا يمجال

---------  
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 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 يباترا براساس ترك يبارگذار يباتترك
  شود؟ ياستفاده م 6مبحث يبارگذار يباتازكدام ترك يكيواستات يلرزه ا يودرحالت ها يكور درروش حدمذ

---------  
 يبمشابه ترك ACI يبارها يبترك0) استفاده شود 0ACIبتن  يبارها يباز ترك يدآن) با يلگردهاي(محاسبه م يپ يكنترل و طراح ي: با سالم، براپاسخ
  باشد) يم 3-3-2-6در بند  فوالد يبرا 6مبحث  يبارها

  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
طبقه  :: ( دورتا دور2800استاندارد 4 يرايشطبق و يرزمينطبقه ز يك يسازه دارا يك ي: سالم خدمت استاد ارجمند::جهت طراحيثمم -93/10/15
 سازه ينت زمبه ذكر اس 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 سخپا
وان تراز ت ي) ممينداشته باش يزاگر خاك متراكم ن يدر اطراف سازه وجود داشته باشد، (حت يبتن يوارد ياست كه به حد كاف ينبنده ا ينظر شخص ولي
اك متراكم 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 يهپا
  .يستن

---------  
قاب  جهت يكمثال  ي..برا يممت باشاضافه مقاو يباستفاده از دو ضر يازمندن يسازه ا يستمدر س يكه: در صورت 1روزبه: با سالم::سوال  -93/10/16

مورد چگونه  يناصالح ا يشود برا يخواسته م 2013 يتبزاعمال در ا يبرا يبضر يكجهت قاب ساده با مهاربند همگر باشد تنها  يگرو د يفوالد يخمش
در نظر  ياآ ؟ يمچگونه عمل كن يادز يپهنه خطر نسب در نظر گرفتن همزمان بار قائم طره و بار قائم زلزله در مناطق با ي:برا2عمل كرد ؟::سوال  يستبا يم

  باشد ؟:: يدرست م يادز ربار قائم زلزله در پهنه خط يبرا self multiplierدر  0,21دادن مقدر  ين, و همچن otherاز نوع  2و  1گرفتن دو پترن 
---------  

باشد،  يكل اعضا م يماتكه مربوط به تنظ preferencesدر قسمت  يدتوان يبادبند باشد، م يگرو طرف د يطرف قاب خمش يك: با سالم، اگر پاسخ
  .ييدنما وارد 2انتخاب شده را برابر  يبادبندها يمقدار امگا  overwrites يقو سپس بادبند ها را انتخاب كرده و از طر ييدوارد نما 3امگا را برابر  يبضر
و زلزله  2 يبا امگا ديشده با يزلزله مربوط به جهت بادبند يعنيدوگانه هستند  يامگا يد داراكه متصل به بادبند هستن ييكار: در روش فوق ستونها ايراد

به باال بودن زلزله  وجهبا ت ييد،وارد نما 3ستون را به صورت محافظه كارانه  ينا يمحاسبه شود. اگر امگا 3 يبا امگا يدبا يقاب خمش يمربوط به راستا
  شوند. يدست باال طراح يليبادبند، امكان دارد خ يراستا
را از ابتدا به  EYو  EX يزلزله ها يدتوان يشوند، م يدست باال طراح يدامگا به صورت هوشمند وجود ندارد و اگر نخواه يفستونها امكان تعر ينا براي

باشد،  يم يقاب خمش y يو در راستا يددار ژهيو يبادبند همگرا x ي. مثال اگر در راستاييدوارد نما 1و امگا را كال  ييدنما يفتعر يافته يشصورت افزا
. التبه ييدوارد نما 1و مقدار امگا را كال  ييدنما يفتعر EY*3به صورت  يزرا ن EYكرده و  يفتعر EX*2را به صورت  EXزلزله  يفهنگام تعر يدتوان يم

  .يدزلزله ها را كاهش ده يبضرا يعاد يبارها يبترك يدر تمام يدحالت با يندر ا
---------   

 ينكها 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

---------  
) به 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، برا: با سالمپاسخ

 يافتهكاهش  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 
  است.
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 يزانفوق، زلزله قائم به م 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 كه  يمرا منظور كنبارها آن 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 يتبسنحوه اعمال آن در جزوه ا
مانند  رايييبار زنده پذ ينباشد و بنابرا يم يمسكون يساختمانها يالب "تجمع"منظور مبحث ششم از اتاق محل  -1وجود دارد:  ير: دو تفسيراييمورد پذ در

  خواهد بود. 2kPaسابق برابر 
  .يممنظور كن 5kPaرا  يراييبار زنده پذ يدصورت با ينباشد كه در ا يم يرايينامه همان پذ يينمحل تجمع، منظور آ "اتاق"مه با توجه به كل -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"فوق مربوط به  يفكه تعر ييدنما دقت

---------  
، نحوه  يمكن جاديو ستون ا يرت ينماب يمسلح اتصال مفل يسازه بتن يكدر  يمت استاد. جناب دكتر اگه بخواه: با عرض سالم خدميابوطالب -93/10/4

در  يريچه تاث ينبت يرت ياز خود نشان خواهد داد؟ رفتار مفصل يتا چه حد رفتار مفصل يريت ينخواهد بود؟ اصال چن يبه چه شكل يردر ت يآرماتورگذار
  شت؟::با تشكر فراوان.سازه خواهد دا يرفتار كل

---------  
 يعبور ضربدر يلد دتامانن يلهاييطراحان دتا يباشد. البته برخ ينم يرساخته) امكان پذ يشپ يبتن ي(جز در سازه ها يبتن ي: با سالم، اتصال مفصلپاسخ

تبس بنده مراجعه يجزوه ا 109باشند (به صفحه  يت مكنند كه از نظر بنده نادرس يم يشنهادرا پ يطول يلگردم يخم در انتها يعدم اجرا ياو  يلگردهام
  ).ييدنما

---------  
باشد  10و  6بحث م يدجد يرايشبار آن بر اساس و يباتو ترك يپروژه فوالد كه بارگذار ينكل يابپرسم آ يخواستم: سالم استاد.ميرضا قاسم -93/10/4

 ردر موسسه ماهان تشكر كنم من با كمك شما در آزمون ارشد در انتخاب اولم شما د يعال يسدر ضمن خواستم از كمك و تدر يدرا در دسترس دار
  شدم.ممنون. يموفق به قبول 90سال 

---------  
  به طور كامل آورده ام. 1 يتبسرا در جزوه ا يدجد يبارها يب: با سالم، تركپاسخ

---------  
اثرات  ديحالت با يندر ا ياصلب منظور نشود. ا يافراگمد يستبا يم يبتن يزه هاسا يحرارت ي: با سالم و عرض ادب. در مورد بارگذاريجامع -93/9/30
شما  ييراهنما زرد؟اعمل ك يدبا يگريبه شكل د ياجمع شود و يحرارت يبا بارگذار يجصلب در نظر گرفت و نتا يافراگمو زلزله را با د ياز بار ثقل يناش

  ممنونم.
---------  

 يفتعر يافراگمه دك يدر صورت ينشود. بنابرا يمنظور م يافراگمد يشود، عمال سخت يمدل م يتبسطبقات در مدل ا يبتن : با سالم، از آنجا كه كفپاسخ
... را  وز جرم شكل مرك ييرها مانند تغ ياز خروج ياست كه برخ ينا يافراگمد يفنخواهد داشت. تنها مشكل عدم تعر يجبر نتا يخاص يرتاث يد،نكن

  داشت. يمنخواه
 يقابل دسترس 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
---------  

  يدكن يم يشنهادرا پ يچه راهكار safe 12در نرم افزار  يبرش يوارهايچ در دكنترل پان يدكتر برا يمحمد زال زر: سالم جناب آقا -93/9/27
---------  
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قات ستون در تراز طب 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 ينر اصلب به سازه متصل نمود. د يرهايمعادل را با ت

---------  
بودن چه  نامنظم ياجهت كنترل منظم بودن  يتبسساختمان در ا يو مقامت جانب يسخت يمحاسبه  يدكتر برا يمحمد زال زر: سالم جناب آقا-93/9/27

  يدكن يم يشنهادرا پ يراهكار
---------  

توان با اعمال  يم يسخت يرياندازه گ يآن دارد. برا ي"يرهات"و  "يوارهاد"، "ستونها" يبه سخت يطبقه بستگ يك ي: سختي: با سالم، در مورد سختپاسخ
تنها  يخوانيدم يتبسدر ا طبقه يك يكه شما برا يمكان ييركه تغ ينجاسترا محاسبه كرد. مشكل ا ينرم افزار سخت يو گرفتن دلتا در خروج يبار جانب يك

در مدل طبقات  يدبا يدخواه يرا م 5طبقه  ياگر مثال سخت يندارد. بنابرا يرطبقات مجاور در پاسخ تاث يباشد و سخت يآن طبقه نم يرهايمتاثر از ستونها و ت
حاصل  يو بر اساس دلتا ييدوارد نما 5طبقه  يبه مركز سخت يبار جانب يككرده و بعد  يرداررا گ 5طبقه  يستونها يكرده و سپس پا deleteبه باال را  6و  6

  .ييدآن را محاسبه نما يجانب يسخت يلاز تحل
  محاسبه كرد. يو دست يببه صورت تقر يدبا نرم افزار محاسبه كرد و با يقتوان به صورت دق يرابطه با مقاومت متاسفانه نم در

---------  
 يهست و به چه درد يكه چ يدهيدم يحهست توض يتبساعضا كه در ا يدر مورد انرژ يد كم: با سالم و تشكر از زحمات شما.::استاينظر -93/9/24
  يخورد؟م

---------  
  آن نوشته شده كه: يآمده است. از جمله در ابتدا يدر مورد نحوه محاسبه انرژ يحاتيتوض يتبس) نرم افزار اhelp: با سالم، در راهنما (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 

فوق استفاده  يتوان از منو يموثرتر است م يفتدر كاهش در يچه عضو ينكها يصتشخ يسازه برا فتيدر متن فوق نوشته شده، در كنترل در همانطور
 اريمعم يتهايداد. البته با توجه به محدود يشهستند) افزا يكنزد 100دارند (به  يشتريب يرا كه درصد انرژ يياعضا يزسا يفتكاهش در يكرد و برا
 يداده م يشانم 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

  باشد. ياز طرف نرم افزار م يشنهادپ يكشوند تنها 
---------  

ر مبحث نهم مگر د 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
 ير فعال ميغ define يرا در منو يبضر ينا يبتن يسازه ها ياما برا يكنيمكار را نم ينفوالد ا يوجود ندارد؟ برا يتحت عنوان ضوابط لرزه ا يفصل
  .چرا؟يمكن

---------  
  شود: يموجب م ينهگز ين: با سالم، فعال كردن اپاسخ

زلزله  يرويبه ن Rho يبباشد). ضر يم يكسوم وجود ندارد (برابر  يرايشو 2800در استاندارد  يبضر يناسبه شود كه امح Rho يبسازه ضر يبرا -1
شده است  يمعرف يبضر ينا 2800استاندارد  4 يرايششود. در و يآن م يشباشد موجب افزا يكشود و اگر مخالف  يضرب م يدكرده ا يكه معرف يا

  وارد شود. يدبا 2800كه در صورت چاپ استاندارد 
باشد و اگر شما  يفرض برابر دو م يشبه صورت پ يبضر ينمقدار ا 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 يندر ا
. يستبه منظور كردن آن ن يازيباشد و ن يبرابر صفر م يبضر ينا 3 يرايشو 2800) منظور خواهد شد. در استاندارد DL Multiplierبار مرده ( يبرض -3

  .)ييدبنده مراجعه نما يتبسمحاسبه شود (به جزوه ا يدبا يبضر ينا 2800استاندارد  4 يرايشدر و
 يفعال م يررا غ ينهگز ينمنظور نشوند ا DL Multiplierو  Rho يبضرا ينكها يبرا يم،كار كن 3 يرايشو 2800 بر اساس استاندارد يماگر بخواه بنابراين
  .يمكرد
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  آن وارد شوند. يرفعال شود و مقاد يدحتما با ينهگز ينسوم ا يرايشو يبتصو با
---------  

  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  membraneر از المان نظر كاملت ينرفتارها) و از ا ي(تمام يدخمش خارج از صفحه را مدل نما
ورت كه تحت اثر فشار خاك به ص يحائل بتن يوارد يك يمثال  در مدلساز ي. برايدتواند خمش خارج از صفحه را مدل نما يرا منظور كند و نم ييغشا

وط به مرب يدال بتن يكاگر  يگرمثال د يكمش خارج از صفحه آن منظور شود. به عنوان تا خ ييداستفاده نما shellاز  يدشود با يخارج از صفحه خم م
 يدارعمل كرده و ناپا يدر محل اتصال به صورت مفصل ييد،مدل نما  membraneلبه خود به سازه متصل است با المان  يكبالكن طره را كه تنها از  يك

  مدل شوند. shellبا  يدبا يزبالكنها ن ينكند) و بنابرا ينمخمش خارج از صفحه تحمل  membraneخواهد بود (چون 
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

كه  يدكاربران معموال جز در موار يناست). بنابرا يشتر(زحمت آن ب شود يمش بند يبه صورت دست يمپس از ترس يدبا shellالمان  يمش بزند. ول يدست
 يرهايكه از چهار لبه خود به ت يداخل يبتن يدالها يمدلساز يكنند. مثال برا ياستفاده م membraneاز المان  يست،ن يضرور shellاستفاده از المان 

 يزن يمكنند و پس از ترس مياستفاده  shellبالكنها از المان  ي) و برايبه مش بند يازن كنند (بدون ياستفاده م membraneمتصل هستند از المان  يرامونيپ
  كنند. يم يمش بند

---------  
از  safeو 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

aci-318-08 يدرو با ييها زيوجود دارد؟ و چه چ يطراح يجبه اصالح نتا يازن ياآ يشهوجو دارد.) اگر م يتبستونا يكه در جزوه ياستفاده كرد؟(طبق مطلب 
  اصالح كرد؟ با تشكر فراوان

---------  
را  يونگردند (و خام هستند)، كنترل فونداس يل مارسا 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 يتوانيدم
---------  

 ACI2008ق بپوردستان: با سالم و درود:: بررسي تنش در يك ديوار برشي با مقطع آي شكل استفاده از المان مرزي در ديوار را نشان ميدهد. مطا -93/9/14
مرزي و  نحداكثر عمق تار خنثي ديوار است.براي محاسبه طول الما cطول ديوارو  Lw) است كه c-0.1Lw ,c/2طول المان مرزي ماكزيمم دومقدار(

 cو  c Limitدو مقدار  Boundary element checkرا از ايتبس بگيريم؟(ايتبس درنتايج طراحي ديوار برشي و در قسمت  cدادن آن به ايتبس چگونه 

Depth (گزارش ميكند آيا آنها مربوط به حداكثر عمق تار خنثي ديوار هستند؟  
---------  

زم باشد. 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: ينجام مرا ا يرسه گام ز يتبسا

 Stress Comp) اگر Stress limitكند ( يم يسهمقا 0,2fcتنش را با تنش  ين) و اStress Compكند ( يرا محاسبه م يوارحداكثر در د يابتدا تنش فشار -1
  دهد: يجام مرا ان يردر ز 3و  2 يصورت گامها ينا يردر غ يستن يبه المان مرز يازيكند ن يباشد، اعالم م Stress limitكمتر از 

 يسهمجاز مقا ي) و سپس آنرا را با عمق خنثC Depthكند ( يرا محاسبه م يباشد، مقدار تار خنث Stress limitاز  يشترب stress Compكه  يدر موارد -2
صورت اعالم  ينر ايدهد در غ يمرا انجام  3بوده و گام  يضرور يالمان مرز يبود، اجرا يشترب C limitاز مقدار  C Depth) اگر مقدار C Limitكند ( يم
  .يستن يبه المان مرز يازيكند ن يم
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 Max(C/2, C-0.1L)را بر اساس رابطه  يبود. طول المان مرز يشترب C Limitاز  C Depthبود و هم  يشترب Stress Limitاز  Stress Compاگر هم  -3
  باشد. يم C Depthهمان  Cرابطه مقدار  ينكند كه در ا يمحاسبه م

از  يدافعال ب يجنتا يناستخراج ا يدهد و برا ينم يشنما يقسمت را به درست ينمحاسبات مربوط به ا ETABS2013است كه متاسفانه   يادآوريزم به *ال
ETABS9.7 ييداستفاده نما.  
---------  

 يشه) مA=0.35و  اديز يتسازه با اهم يك يبه كل سازه(برااعمال بار قائم زلزله  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
 يم،درنكرد ينكرده و بارگزار يفتعر EZبنام يزلزله قائماونوقت چون عمال بار  يدر ثان يم؟كه مال زلزله قائمه ،صفر بد DL multiplierوSdsيبضر
  يزمبا تشكر فراوان از استاد عز يم؟بش EZ يخيالبار ب يباتترك

---------  
ت شوند، زلزله قائم شامل دو قسم ي) ساخته مA=0.35( يادز ياربس يزيكه در مناطق لرزه خ ييسازه ها يبرا 2800استاندارد  4 يرايش: با سالم، در وپاسخ
  است:

 يزبارها ن يب) به اجزا وارد شود و سپس در ترك3 يرايشو 2800(مانند استاندارد  يبه صورت دست يدمثال در بالكن ها) كه با ي(برا يزلزله قائم موضع -1
  منظور شود. EZبه صورت 

  لت به بالكن ها دو بار زلزله قائم اثر خواهد كرد). حا ينزلزله قائم به كل سازه وارد شود (در ا يدبا يعالوه بر اعمال زلزله قائم به صورت موضع-2
 يبضر 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
كند (مانند  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  يكس
ه قائم به اعمال زلزل ي(برا يدده يشبار مرده را افزا يبضر يد) هم بايردصورت نپذ يسنو يشدر متن پ 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 يدكل سازه) و هم با
---------   

مود ودر جهت ع 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

بارها  يدرقسمت معرف يهمحاسبه برش پا يبرا C يبمحاسبه ضر يهرقاب رابصورت جداگانه براR ينكهباا يمرا انتخاب كنOCBR-OR-OMF يازقاب ها
  . باتشكريدكن يانرا هم ب يلششود؟لطفا اگرامكان داره دل يدركجااستفاده م ينامه ا يينآ يماتمربوطه درقسمت تنظ R ينحاالا يمده يم

---------  
دو جهت مختلف به نرم  يبرا ABI/R)  در رابطه load patternزلزله ( يرويدر محاسبه ن Rمقدار  يد،ا سالم، بله همانطور كه خوتان اشاره كرد: بپاسخ

  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 

سازه  يا هلرز تيماجهت 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
 يلرزه ا يماتدر قسمت تنظ يعنيشوند.  يضوابط منظور م ينا ييد،وارد نما 3بزرگتر از  يشما مقدارشود و اگر  يمقدار از شما سوال م ينا يفوالد يها
 يها Rاگر در دو جهت  ين. بنابرادباش 3عدد بزرگتر از  ينا يدنخواهد داشت و مهم نخواهد بود. تنها با يجدر نتا يريتاث 7 يا 6 ياوارد شود  5عدد  ينكها

  .ييداز دو مقدار را به دلخواه وارد نما يكيست كه ا يفقط كاف يد،متفاوت دار
  انتخاب نوع قاب: 
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 IMF) مقدار Design/steel Frame Design/ View Revise Preferences ي(منو يعموم يماتدر قسمت تنظ يدتوان يباشد. م يانتخاب نوع قاب مهم م 
 ي( منو يعموم يماتآنها را انتخاب كرده و در قسمت تنظ يرهايسپس بادبندها و ت ييد،متوسط) انتخاب نما ياباشد  يژهسازه و ينكه(بر حسب ا SMF ياو 

Design/ steel Frame Design/ View Revise Overwrites نوع (OCBF  ياو SCBF ييدرا انتخاب نما.  
---------  

 ينمنظم هم اعمال ا يسازه ها يبرا ياكه آ ينوال داشتم... اس %30 %100 يروي....در رابطه با اعمال نيدزاده:با سالم و خسته نباش ينحس ينحس -93/9/11
ست كه طبق ا يكسالبه  يب... اما قريدانستنامنظم را الزم م يفقط وارد كردن به سازه ها يلاستان تهران اوا ياشت ؟ چون نظام مهندس يبار الزام يبترك

  ...متشكرم...ييدبند بفرما ينو قضاوت خودتان را در رابطه با انامه  يينا ير... لطفا تفسيمبه كل سازه ها وارد كن يدنظر انها با
---------  

باربر  مقاوم 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
  . منظور شود %30زلزله متعامد  يدقرار دارند با يجانب
نامنظم)  (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 يدبا
ادبند و در ب يستمطرف در محل تقاطع س يككه از  يمه داردر ساز ييعمال ستونها يزدارند ن يقاب خمش يگرجهت بادبند و جهت د 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 يگرجهت د
  به منوال خواهد بود. يزدارند ن يبرش يوارو د يدوگانه قاب خمش يستمكه س ييسازه ها در
توان زلزله  ياز بادبندها به ستون مشترك متصا نباشد (اگر سازه منظم هم باشد) م يچكدامباشند و ه يكه هر دو جهت قاب ساده بادبند ييهادر ساز تنها

  گرفت. يدهمتعامد را ناد
  باشد. يم يالزام) %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
---------  

 ينا ياآ 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  يياشاره امقاطع حذف شده اند چون 

---------  
ارائه شده بود.  يحاتيتوض يالنه زنبور يرهايدر ت يهثانو يدر مورد هندسه ساخت و اثرات خمشها يحاتيمبحث دهم توض يوست: با سالم، قبال در پپاسخ

 يزنبور نهالاز استفاده از  يتممنوع يبه معنا ينحذف شده است. ا يوستپ ينباشد، ا يم يكانامه آمر يينترجمه آ كه برگرفته از و يدجد 10در مبحث 
. استفاده كرد مشخص شده است يتوان از النه زنبور يرا كه نم ي) موارديم(مشابه مبحث دهم قد ينامه در قسمت ضوابط لرزه ا يين. در متن آيستن

  اده كرد.استف يزنبور هتوان الن يكه در دهانه بادبند قرار ندارند، م يدوسر مفصل يرهايها و شاه ت يرچهدر ت يالنه زنبوركماكان استفاده از  يعني
---------   

كند!؟  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 ياآ

---------  
شوند.  يشناخته م يلرزه ا يرفشردهمقطع غ يكشوند، به عنوان  يفتعر 2013 يتبسدر ا section designerكه در قسمت  ي: با سالم، كماكان مقاطعپاسخ

مقاطع  يد. بادارداستفاده كرد. البته راحل  section designerتوان از  ينم يفوالد يدر سازه ها يمقاطع مركب لرزه ا يفتعر ياست كه برا يبدان معن ينا
شده است. جزوه  يحتشر يري) به صورت تصو2-9(بند  24مقاطع مركب در صفحه  يف. نحوه تعرييدنما  importساخته شده را به صورت مقطع معادل 

  .ييدمراجعه نما "با نرم افزار يطراح"و سپس به قسمت  "جزوه و كتاب"از قسمت  يدتوان يرا م يتبسا
---------  
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 10كامال عكس مبحث  92 يرايشو 10دكتر در مورد حداكثر بعد جوش گوشه در مبحث  ي.جناب آقا يد: با عرض سالم و خسته نباشينام يعل -93/9/8
 ياصالح م يبعد ياست ؟ ودر چاپ ها ياشكال چاپ يارسد.آ يهم درست به نظر نم يمنطق است و از لحاظ AISCنامه  يينا ينو همچن 87 يرايشو

  ممنونم بسايرشود::
---------  

  اصالح شود. يسندگاناز طرف نو يبه زود يدوارماست و ام يپياشتباه تا ي: بلپاسخ
---------  

دارد  يفرق يااستفاده كنم.آ يدجد يتبساز ا يدبا ياخواستم بدونم آ ي.ميدمم مهامو انجا يو طراح يكنمكار م يميقد يتبسرسول: با سالم من با ا -93/9/8
  جناب دكتر يداگر پاسخ ده يشمممنون م يم؟؟؟كن يطراح يميبا قد

---------  
. ييداستفاده نما 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 يبرخ

) AISC2005از مشابه آن ( يدوجود ندارد و مجبور هست ETABS9.7نامه در  يينآ ينباشد. ا يم يكاآمر AISC2010ترچمه  يراننامه فوالد ا يينآ -1
سازه  احيطر يبرا 2005نامه  يينو آ ETABS9.7ماكان از ك يدتوان يو جود ندارد، م 2005و  2010 ينب ي. از آنجا كه تفاوت قابل توجهييداستفاده نما

  .ييداستفاده نما يفوالد يها
از كاهش سربار زنده استفاده  يدجد 6مبحث  يبر مبنا يداگر بخواه ينباشد. بنابرا يم ASCE7-2010ترجمه  يدجد 6كاهش سربار زنده در مبحث  -2
د به صورت يتوان يم ييداستفاده نما 9,7وجود ندارد. اگر  ETABS9.7در  ASCE7-2010نامه  يين. آييداستفاده نما ETABS2013از  يدبه ناچار با ييد،نما
  را قبول دارد). يمينامه قد ييناستفاده از آ ي(فعال نظام مهندس ييداستفاده نما يميقد 6از روش كاهش سربار مبحث  يبيتقر

امكان  load casesدر قسمت  9,7 يتبسشوند، در ا يفمجزا تعر يدام و بار زنده طبقات بادر مبحث ششم، بار زنده ب يدجد يبارها يببا توجه به ترك -3
 ينو بنابرا ردوجود دا ييبارها ينچن يفامكان تعر 2013 يتبسانجام شود. در ا يدست يدمربوط به بار بام با يماتوجود ندارد و تنظ roof load يفتعر
  شوند. يم يدولت يكو به صورت اتومات يبار به راحت يباتترك

  است. يرامكان پذ 2013تنها در  "يدنامه جد يينطبق آ" يو سقف عرشه فوالد يتكامپوز يسقفها يطراح -4
 يشسازه را افزا 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
 يراب ينكامل تر شود و بنابرا يندهرود در آ يانتظار م يكند ول يبخش فعال كامل عمل نم ينافزوده شده است. ا 2013اتصاالت در  يطراح قسمت -6

  داشت. يمخواه يازبه آن ن يفوالد ياتصاالت در سازه ها يبرخ يطراح
 بار را به يباتترك يدتوان يقسمت م ينباشد. با استفاده از ا يم SAPار شده است كه مشابه نرم افز يامه load caseبه نام  يدقسمت جد يك 2013در  -7
  .ييدنما يفتوسط نرم افزار تعر يكبه صورت اتومات يدست يفتعر يجا
است.  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  يكهدر 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 سازه  v4-2800براي طراحي سازه بتني استفاده كنيم مطابق 1,41D+L+Ex/y+Ezرتيكه از تركيب بار آبشار: سالم:در صو-93/8/30
ره را به اندازه ط رديگراعمال ميشود. آيا اين بار زلزله قائم شامل طره موجود در سازه هم ميگردد؟ آيا طره بطور كامل بارگذاري قائم زلزله ميشوديا بايد با

AI(D+L)*0.6*2  از يزد)-بار بارگذاري زلزله قائم ميشود؟ لطفا راهنمايي كنيد(باتشكر 3بارگزاري زلزله قائم كرد؟يعني يك طره  
---------  
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 يدائم باق زلزله 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
 ييريتغ يادارد آاستان 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

  نه؟ يامورد صورت خواهد گرفت  يننامه در ا يينآ يدر جمله بند
---------  

دال  ريتذكر داده است كه عرض سطح بارگ يكطرفهحمات شما ؛ در مبحث ششم جهت كاهش بار زنده در دال : با سالم و تشكر از زيرضاعل -93/8/27
  د؟شو 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 يدنبا

---------  
، دهانه دال 8*2. در حالت يمرا مدنظر قرار ده 6-7-5-6بند  يدبا يم،طرفه از كاهش سربار زنده استفاده كن يك يدر دالها يمه: با سالم، اگر بخواپاسخ
  برابر خواهد بود با  ATكند). مقدار  يطرفه عمل م يكمتر به صورت  2 يمتر خواهد بود (در راستا 2برابر 

AT = 2 x min( 1.5x2 , 8) = 2x1.5x2 = 6 
  فوق استفاده خواهد شد.  ATكاهش سربار از  يبرا و

---------  
. يكنيمم ييناميكد يلسازه را تحل يدارم . وقت يسبزوار هستم. سوال يعمران عضو نظام مهندس يندكتر. من از مهندس ي: سالم اقايهيانوش فق -93/8/22

 يكيبازتاب استات اديراصالح مق ي. برا يدهد),دو برش به ما مF1,F2( يناميكيد ياز حاالت بارگذار يكهر  يبرا يتبزدار باشد , نرم افزار ا يچشاگر سازه پ
)Ex,Eyيم؟چطور عمل كن يدبا ينامكي)به د  

---------  
  ).ييددانلود نما يدتوان يم ي(در قسمت جزوات طراح ييدبخش دوم بنده مراجعه نما يتبسبه جزوه ا يدتوان ي: با سالم، مپاسخ

---------  
و در روابط  كنيميبار را انتخاب م يبترك يداري،كدامشاخص پا ياو  يمكان نسب ييرتغ ي:::در محاسبه ي: با سالم خدمت استاد گراميلطف صمد -93/8/21

  ::با سپاسيم؟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
ده مهارش 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. يبودن طبقات استفاده م
---------  

 يحتوض 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
 ييدارائه نما شدهل نمونه ح يكبصورت گام به گام و با  يحات. اگر توض ييدنامه بفرما يينبندآ ينو كنترل ا يتبسكامل در مورد نحوه استخراج اعداد از ا

  كمال تشكر را دارم.
---------  

  سازه در قسمت  يلپس از تحل ETABS-2013: با سالم، در پاسخ
tables\Analysis\Results\Displacements\Story Max/Avg Displacemets 

در هر طبقه به  يانگينكان مم ييرمكان حداكثر به تغ ييرنسبت تغ ين.  همچنييدمكان هر طبقه را مشاهد نما ييرتغ يانگينو م ييرمكانحداكثر تغ يدتوان مي
 يچشيپ نامنظميتوان گفت كه سازه  يبودند م 1,2ها كمتر از  ratio يشود. اگر تمام يداده م يشنما ratioپارامتر جداگانه تحت عنوان  يكصورت 

  داشت.خواهد  يچشيپ يداشت، سازه نامنظم 1,2از  يشترب ratioاز طبقات  يكيندارد. اگر 
---------  
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كرده و به عنوان مثال  ييرتغ ي، بار زنده سقف منازل مسكون92 يرايشو 6: با عرض سالم و احترام خدمت دكتر.:: طبق مبحث يطاهر ينحس -93/8/10
 ينظمم ندسهه يراييت اتاق پذاس يم؟ممكنبار زنده رو وارد كن ييراتتغ ينا يدچگونه با etabsهست كه در برنامه  ينو راهرو . سوال من ا يراييقسمت پذ

  يم؟بار جدا اعمال كن 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
---------  

ارانه كل كف را دست و محافظه ك يبيبه صورت تقر ينكها ياو كم شود)  يااضافه  يريت ينكه(بدون ا ييدنما يمدو كف مجزا ترس يدتوان ي: با سالم، مپاسخ
  .ييدنما يباال باگذار

---------  
را  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 ينكنوشته 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 يمكم  يبرش يوارضخامت د

---------  
طبقه  5 يباال ساختمان يك يفيط يناميكيد يلدر صورت تحل ياسوال داشتم: آ يك. يزعز يدكتر و هم دانشگاه ي: سالم آقايقهرمان ينفخرالد-93/7/31

ً و نها يمده يكه انجام م يكيو استات يناميكيد يبرش ها يساز يهمعادل الزم است؟(همپا يكياستات يلدر تحل يشالق يروياعمال ن  يطراح يفيط شا روب يتا
  ).::با تشكريمكن يم

---------  
زلزله به  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

به  يازيشود ن تفادهاسكردن  يههمپا يتنها برا يكياستات يلكه از تحل يدر صورت يندهد. بنابرا ينم ييركل را تغ يهمقدار برش پا يد شود ولتراز بام وار
  حاصل نشد. يجدر نتا ييريكه تغ يدد يخواهد ييداگر منظور نما ينخواهد بود. حت يشالق يرويمنظور نمودن ن
---------  

بار اصالح را  يباتو بعدا در ترك يكنيمزلزله قائم رو وارد نم load casesدر  30-100هنگام اعمال  يلبه چه دل 2013 يتبس: در ا: با سالميعل -93/7/28
) ممنون  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  يديمانجام م

  ييدبفرما ييراهنما يشمم
---------  

  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 يكوماتكه به صورت ات 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 يبدر ترك 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
 ييشناسا يبه عنوان بار لرزه ا يتبسبارها توسط ا ينا ينكها ياومگا برابر شوند. برا EYو  EX يبار قائم زلزله همراه با بارها يستنامه الزم ن يينآ طبق

  .ييداضافه نما يعاد يبارها يبدر ترك يآنها را به صورت دست يدنشوند با
شوند. از آنجا كه جزوه بر اساس  يم يبترك يزلزله افق 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 يشيراو

---------  
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 يلكنسول به چه شك 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

---------  
مك تحت كشش خواهد بود و عمال بتن سقف ك 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 شيهمان 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

نامه  يينرورت آها ض 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 يكد و تنها ندار يا

---------  
بزرگتر از نصف  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

 يرتاث يرون ينا وبه چه نح يم؟اختصاص بده يرت يبرا يداهم ب يرويين يا. آيمكن يم يفقائم رو در برنامه تعر يبارها يبوارده باشد، ترك يمجموع بارها
  شود؟ يداده م

---------  
با توجه به  يد، با)يردقرار 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 به  اسبهمح 2800) را بر اساس استاندارد EVقائم زلزله ( يرويرا محاسبه كرده و ن Wpقدار م D+L يرويمورد نظر تحت اثر ن يرنمودار برش ت
  .ييدوارد نما EVبار  يرت يبر رو يصورت دست

---------  
در  يچ،جدار سوراخ پدر  ييمقاومت اتكا 7-3-9-2-10نامه فوالد بند  يينآ يادر مورد جزوه فوالد  ي،هومن: با سالم خدمت شما استاد گرام -93/7/16
لغزش) كه شما  يلل دارد(به دلبه كنتر يازن ييرابطه فقط در اتصال اتكا ينبود كه ا يدگيقسمت مشابه با رابطه كنترل له ينرابطه مربوط به ا ينامه قبل يينآ

نامه  ييناگه جواب مثبته، چرا در آ -2است؟  يدگيهمان كنترل له يدو جد يمينامه قد يينبند در آ ينمنظور ا -1سئوال: يد،به آن اشاره كرد يزدر جزوه ن
رو  يو چه خراب يستبند چ يناا منظور يه،اگه جواب منف -3كنترل بشه؟؟؟  يدبا يدگيكه در آن صفحات لغزش ندارند له ياتصال اصطكاك يبرا يدجد

  :: با تشكر از زحمات شما...يكنه؟؟؟كنترل م
---------  

  باشد. يم يالزام يو اصطكاك ييدر هر دو نوع اتصال اتكا يدگيكنترل له 7-3-9-2-10: با سالم، طبق بند پاسخ
 ينارها ااز حد ب 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 ييت اتكااز مقاوم يدصورت با ينشود كه در ا يم ييبه اتصال اتكا يلاتصال تبد
---------   

 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
 كنيم؟) وارد Lred0.5بار مربوطه آن (  يبترك يراب load casesدر قسمت  يمتوان يرا م 0,5 يبضر ينا يم؟آيابارها وارد كن 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

---------  
اگر در  ين. بنابرايستيممجاز به كاهش آن ن يثقل يارهاب 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 caseقسمت 
  باشد. يم يبارها به صورت دست يبترك يمو اصالح مستق ييررسد، تغ يكه به نظرم م يتنها راه حل بنابراين

---------  
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مهار  يو ستون در قاب ها يرت يبرا ياز مبحث نهم اثر ترك خوردگ 4-8-10-9اوان خدمت استاد ارجمند، در بند : با سالم و درود فريجواد -93/6/11
 ينكه،ا ديگرمطلب  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  0,5شده 
  وارد كرد؟ با تشكر يدبا يو ستون را چه مقدار يرت يترك خوردگ يبمقدار ضر ي،برش يوارد يدارا قاب %25كنترل  يلدر فا

---------  
 نيطبقه محاسبه شود. اگر ا يداريپا يبضر يدبند با ينشود. طبق ا يم يينمبحث نهم تع 1-3-16-9مهارشده بودن قاب بر اساس بند  يار: با سالم، معپاسخ
 story تمحاسبه كرد (از قسم يتبسا يهايتوان بر اساس خروج يرا م يبضر ينشود. مقدار ا يد، طبقه مهار شده محسوب مباش 0,05كمتر از  يبضر

forcesيدرا بخوان يروهان يدتوان ي) م.  
  .يستبند ن ينبه كنترل ا يازيشوند و ن ي) مهارشده محسوب ميبادبند (كاف ياو  يبرش يوارد يدارا يسازه ها عموما

ورد و ستونها ترك خواهند خ يرهاسازه مهار نشده محسوب شده و ت ينرفته اند و بنابرا يناز ب يبرش يوارهاياست كه د ينفرض بر ا %25 يلفاكنترل  در
  ).0,7Iو ستونها  0,35I يرها(ت

---------  
به صورت  0,9DL+ Exشود ؟ مثال  ينمساخته  يبه درست ACI 318-08نامه  يينآ يبارها يبترك 2013 يتبسمحمد: با سالم :چرا در ا -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 يبر تركد 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

  .ييدرا برابر صفر وارد نما  Sds... پارامتر Design\Concrete Frame Design\View Revise Preferencesدر قسمت  
  .ييدنما يجادفرض را ا يشپ يبارها يبسپس ترك 

---------  
شده به نرم افزار، چگونه  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 يابدست آمده است؟ آ
---------  

 ياعمال شود. برا "كل سازه"به  يدباال با يزيمناطق با لرزه خ يراچهارم، اثر زلزله قائم ب يرايشو 2800استاندارد  يب: با سالم، در صورت تصوپاسخ
 يقائم م 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
---------  

 .(طوليدبده يحمعمول توض يرو در ساختمان ها يحرارت يوارد كردن بارها يحنحوه صح يشهزحمت م يدكتر. ب ي: با سالم آقايصادق -93/5/28
  ن ها؟ با تشكرستو 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
  از درز انبساط و عدم استفاده يحرارت يبارگذار -2
استفاده  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

صلب بار  يافراگمبا د راهخاب كرد. اگر همانت semirigidنوع آن را  ينكها ياكفها را حذف كرد و  يافراگمد يدحالت با ينخواهد 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 يحرارت

---------  
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 يهرسقف ياجرا يكل يابطوراجرا كرد  يمتر12دهانه مثال  يبرا يدبلوك را نبا يرچهسقف ت يگويندكه م ينزاده::ا يندكترحس ي: سالم آقاينمت -93/5/10
 يعال سخگويياهم دارد؟::باتشكر ازپ يگريد يلدال يا يزتيرهاستفقط بحث خ يااست؟ آ يليبه چه دال يقادق يكنندمحدود م يدهانه خاص يزانم يكرا به 
  شما يدومف

---------  
در  يباشد ول يم  "8mحداكثر "بلوك  يرچهها در سقف ت يرچهول مجاز ت) طييددانلود نما يدتوان يم يتسا ين(در هم 543يه: با سالم، طبق نشرپاسخ
  شود. ينم يهتوص "7m" يعنوان شده كه باال يهنشر ينهم

را كنترل  يزتوان خ يارتفاع نم يمترسانت 30باشد و با  يم يمترسانت 30ها عموما  يرچهت يباشد. ارتفاع كل يم يرچهت يزعمدتا كنترل خ يتهامحدود ينا علت
  د.كر

---------  
ذكرنشده  يمقدار مستقل Cp يبضر يبرا يذكر شده ولCg يبضر يبرا يريباد مبحث ششم اگرچه مقاد يدر بارگذار-: باسالمينحس -93/5/7

گانه را جداCp يبتوان ضر ينم ينكهاشكال استفاده شود(با توجه به ا ينازا يدبا يشههم يعنيآمده، 7-10-6 يال 2-10-6در اشكال Cg*Cpوحاصلضرب 
بارباد  يآخر مثل دهانه اول دارا يمتقارن نبوده و دهانه  يبارگذار ياب،آ ي،حالت بارگذار2-10-6در شكل  ينكهتوان محاسبه نمود)؟؟::سوال دوم ا ينم
  يست؟ن1E يهناح

---------  
  شود: يم يم(بار باد) سازه ها به دو بخش كوتاه و بلند تقس يدجد 6: با سالم، در مبحث پاسخ

 يباشد ( كه عمال شامل سوله ها م يم يكنسبت ارتفاع به عرض آنها كمتر از  يزمتر است و ن 20كه ارتفاع آنها كمتر از  ييكوتاه: سازه ها يزه هاسا -1
  شود)

  شد.با 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 شده  7-10-6در شكل  Cp يببلند ضر 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 يداست كه با
ازه اثر به س يداز چهار گوشه با يكيبار باد از  يدد و هر بار باچهار بار كنترل شون يدشكلها با ين: هر كدام از ا2-10-6شكل الف و ب در شكل  توضيح

  .دباشداشته  يشتريبار ب يداز چهار گوشه سازه پرفشار محسوب شده و قسمت هاشور خورده با يكي ي). در هر بارگذاريبارگذار 8كند (جمعا 
---------  

باشد به نظر  يبرابر با صفر م RIGID ZONE يجهباشد در نت يان وسط به وسط م: سالم::در مبحث نهم اشاره شده كه طول دهانه هميامن خان -93/5/6
 يحاتيتوض يرت به يراتصال ت ينو ساده و همچن يرداربا اتصال گ يسازه بتن ينو ساده و همچن يرداربا اتصال گ يسازه فوالد يبرا يرخ يااست  يحصح ينشما ا
  ذكر علت مشخص .::متشكرالبته با  يدمناسب را مشخص كن يبو ضرا يدبفرمائ

---------  
 يبضر ينگره اتصال نكرده است. مقدار ا يهناح يبه نحوه مدلساز ياشاره ا 9باشد و مبحث  ياتصال م يهناح يمربوط به سخت rigid zone: با سالم، پاسخ

 0,5ر براب داكثرتواند ح يم يجاتصاالت را يدار برامق يناشاره شده است كه ا يتبسنرم افزار ا manualشود. در  يينتع "يقضاوت مهندس"بر اساس  يدبا
  كنند. يمنظور م 0,5برابر  يرداراتصاالت گ يرابطه وجود ندارد و اكثر طراحان مقدار آنرا برا يندر ا يحيصر ينامه ا يينآ يهباشد. متاسفانه توص

 يجدر نتا يري، تاثآن وارد شود 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.

---------  
 يحذف شده است لذا به نظر م يشالق يرويظاهرا ن v4 2800 يسنو يشطاعات و عبادات. ::با توجه به پ يقبول ي: با سالم و آرزويگيب يول-93/4/29

ها  هنام يينآ يدجد يرايشمطابق با و يروش يفتاستفاده از آن جهت كنترل در ي) و حتft.7صا در زمانبار( مخصو يعدر توز ubcرسد كه استفاده از 
  . متشكرمييدفرما يياست. لطفا راهنما يكاف يفتو هم در كنترل در يلدر تحل user loadكه استفاده از  يرسد. و به نظر ميست)ن2010(

---------  
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شده است كه مقدار آنرا  يزلزله معرف يروين يعدر توز Kبه نام  يبيچهارم حذف شده است و در عوض ضر يرايشدر و يشالق يروي: با سالم، بله نپاسخ
 user زكرد. در صورت استفاده ا يماستفاده خواه User coefficientاز  UBC يزلزله به جا يروين يفمحاسبه كرده و سپس در تعر 4 يرايشبر اساس و

coefficient مقدار  يدتوان يمK به استفاده از  يازين يگرو عمال د يدكن يرا به نرم افزار معرفUBC .نحواهد بود  
---------  

ات بار قائم زلزله استفاده كرد . لطفاً محاسب ياثر برا ينتوان از ا يم ياباشد آ يمربوط به چه م يطراح يماتدر تنظ SDs يبسولماز: باسالم ، ضر -93/4/27
  . يدده يحو 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
شود.  يل متوجه اعمابا بار متمركز قابل  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 يوارد م يحالت بار زلزله قائم به صورت دست يندر ا
صفحه  صورت مطابق 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
 يكاتومات يارهاب ركيباز ت يد. اگر بخواهيدده يشبارها افزا يببار مرده را در ترك يبضر يدموجود است) با يتسا ين(كه در هم ينجانبا يتبسجزوه ا 88

  رابر Sdsمقدار  يدتوان ي. مييدخود نرم افزار استفاده نما
Sds=1.05*I 

  ).ينيدرا بب سيتبجزوه ا 88سازه است (ص  يتاهم يبضر Iكه در آن  يدده قرار
---------  

سازه  يطراح يماتآورده شده است در قسمت تنظ 2800 يدجد يرايشو اومگا كه در و cd يبضر -: با سالم و سپاس فراوان يجالل يعل يدس -93/4/23
 هنماييرا يبتن يدر مورد سازه هاقابل اعمال است لطفا  يفوالد يسازه ها يماتدر تنظ يمشاهده نشد ول يبيظر ينچن يكانامه آمر يينآ يبرا يبتن يها

  ييدفرما
---------  

  :با سالم، اومگا:پاسخ
 شود. در 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

در سازه  ارافز جهت نرم ينمتفاوت است و به هم يبضر يندوگانه) ا يستمس ياو  يقاب خمش ياشده و  ي(بادبند يستمبسته به نوع س يفوالد يسازه ها
  خواهد. ياز شما مقدار اومگا را م يفوالد يها
نامه  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  يطراح
  :Cd ضريب

طبقات) را به  يان جانبمك 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 يازينرم افزار ن. و عمال يمده يانجام م يصورت دست

ضوابط در  يكنترل برخ ينرم افزار برا ييد،استفاده نما EBFاگر از بادبند  يفوالد يپرسد؟ در سازه ها يرا م يبضر ينا يفوالد يچرا در سازه ها پس
 يبضر نيا نستنبه دا يازين يبتن يدر سازه ها يد. ولپرس يآن را از شما م يجهت در قسمت طراح يندارد و به هم يبضر ينبه ا يازنوع بادبندها ن ينا

  پرسد. يندارد و نم
---------  

 ي. چون بعضنيديكطبقه راه پله رو چطور مدل م يمن يرت يبتن يبدونم خود شما در ساختمانها يخواستم. ميد: باعرض سالم و خسته نباشيعباس -93/4/22
 يرداردوسرگ يمعمول يرها هم بصورت ت يليدر نظر گرفته بشه و خ يددال راه پله هم با يگنها هم م يو بعض يگيرنها اونو بصورت دوسر مفصل در نظر م

  ن.ممنو يليخ يه؟راه حل چ يترينو عمل ين. بهتريشهم يادز يليو برش ستونها خ يشهم يلحالت هم ستون كوتاه تشك ين. تو ايكننمدل م
---------  

  :يمدار يمختلف يروشها يازه بتنراه پله در س ياجرا ي: با سالم، براپاسخ
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به  يبتن يواررد كه ددقت 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. ينستون متصل نباشد و ب

  پله يباال يرگرفتن از ت زيآو -2
صب شده ن 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. يدر ستون جوش م
  ستونها يانم يبتن يرت ياجرا -4
هند. از د يعمل كردن آن ارائه م يمفصل يبرا يلهاييدتا يزكنند و در نقشه ها ن يمدل م ير مفصلآن را در نرم افزا يناز مهندس يحالت چهارم برخ در

  .يرت يلگردهايم يعدم استفاده از قالب در انتها ياطبقه و  يانم يرت يدر دو انتها يطول يلگردهايم  يجمله عبور ضرب در
مدل شود (چون در  داريرگ يدطبقه با يانم يرعمل كند. اتصال ت يشوند كه اتصال مفصل يمموجب ن يچگاهندارند و ه يهيتوج يلهادتا ينگونهنظر بنده ا از

  است).  يردارعمل گ
) توسط نرم 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 ياشود و ج يافزار منظور م
--------  

 يناعمال شود ا يرهاكل ت يبرا 0,15قاب مهار نشده  يبرا يچشيثابت پ يدكه با يدعرض كرده بود يتسا ينرضا: سالم مهندس در سواالت هم-93/4/20
 يرهايه فقط تك يدد را وارد كرد در صورتع ينا يرهاهمه ت يدارد برا يرا وارد كرد . چه لزوم يچشيثابت پ ينا يفرع يرت يفقط برا يدبا يادرست است ؟ 

  . يدده يحشوند . لطفا ً توظ يم ياصل يردر ت يچشباعث پ يفرع
---------  

شما  يعنيل شده است). متص يفرع يركه به آنها ت يرهاييقرار دارند (ت يچشوارد شود كه تحت اثر پ يرهاييت يبرا يدمقدار تنها با ين: با سالم، منطقا اپاسخ
وارد  0,15ا برابر مقدار ر ينا رند،قرار دا يفرع يراز ت يناش يچشكه تحت اثر پ يرهاييت يو تنها برا ييدوارد نما يكبرابر  يرهات يتمام يرا برا J ديتوان يم

  .ييدنما
 يريمقدار تاث يندن اوارد نكر يان هستند)، وارد كرد ينگونها يرهاشود ( كه اكثر ت يبه آنها وارد نم يچشيكه لنگر پ يرهاييتوجه داشت كه در ت يدبا يول 

توان كل  يم يم،هد اهشآنها را ك يچشيپ يو سخت يمدر سازه بگرد يچشپ يدارا يرهايبه دنبال ت ينكها يكار به جا يراحت يبرا يننخواهد داشت. بنابرا
  را كاهش داد. يرهات
  ذار باشد.گ يرتواند تاث يمورد م ينالبته ناگفته نماند كه در محاسبه دوره تناوب ا 

---------  
 يالزام يبرش يواراطراف د يحذف ستون ها يا، آ SEC DESIGNERشكل در قسمت  I يبرش يوارد يدر صورت مدلساز -1بهرام: با سالم، :: -93/4/13
 شيبر 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

  ::با تشكر ير؟خ ياباشد  يم يحصح يامر
---------  

 يم يينتع 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
 يواركه د يدنما نترلك SDدر قسمت  يلگردهام يدمانبر اساس چ يتبسشود و ا يمعرف يتبسآن به ا يادو انته يو ستونها يوارد يلگردهايم يتشود تا موقع
  بمانند. يباق يواراطراف د يستونها يدبا يتبسدر ا يدر مدل سازه ا يننه. بنابرا يادارد  يمقاومت كاف

مناسب سقف به  اتصال ينمونه برا يبرا يي،به لحاظ اجرا ينباشد، ول يوارد داخل يربه ت يازين يدشا ياگر چه از نظر محاسبات يوارداخل د يررابطه با ت در
  شوند. يدر مدل منظور م يرهات ينمعموال ا يوارد

---------  
  ود؟ش 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

---------  



  www.hoseinzadeh.netوبسايت:                                                                                                                                        10/1394
  slhttps://telegram.me/hoseinzadehaكانال تلگرام:                                                                                                                                               

  بالمانع است "بعبا ذكر من"انتشار مطالب اين جزوه 
------------ 

267 

به صورت  يرشمش يرهايت ينكهشوند. با توجه به ا يبه صورت دوسرمفصل به ستونها متصل م يريشمش يرهايت يفوالد ي: با سالم، در سازه هاپاسخ
 يقطر دبنباد يك يبه جا ديداشته باشند. تصور كن ييباال يمحور يتوانند مانند بادبند سخت يهستند نم يشكستگ يباشند و در طول خود دارا ينم يممستق
داشت و  يمخمش خواه در وسط بادبند هم يم،مستق يربادبند غ ينو فشار به ا يصورت با اعمال كشش ين. در ايمداشته باش يممستق يربادبند غ يك يم،مستق
بادبند  يك يختو س شوند يآن خم م يدر اثر فشار وارد بر دو انتها يبادبند به راحت ينا يخمش ييرشكلهاي. با توجه به بزرگ بودن تغيمحور يرويهم ن
را  يجانب يسخت يكنند. البته مسلما قدر يراه پله به صورت بادبند عمل نم يشيريشم يگرفت كه اعضا يجهتوان نت يم ينرا نخواهد داشت . بنابرا يممستق
  آنها را منظور كرد. يتوان اثرات سخت يآن در نرم افزار م يدهند كه با مدلساز يم يشافزا

---------   
ترك  يوارد ينكه)ا1::يبرش يوارمتوسط+ د يقاب خمش يبيترك يستمبا س يدر اسكلت بتن يبرش يوارد ي::در طراحيبا سالم خدمت دكتر گرام -93/4/11
 و 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 يخوردم

 يكه چه مقدار ديباز كن يكميواسم  يوترك خوردگ يبضر يهقض ينو ستون متصل به آن چطور است؟::استاد لطفا ا يوارد يترك خوردگ يبمقدار ضر
  يم؟وارد كن يدرو با

---------  
 يوارهاد 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

كه  ي. طبقاتييدنما 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 
  .يابدكاهش  0,35آنها به  يو سختانتخاب شده  يدباشند با يبتن م يبزرگتر از مقاومت كشش يكشش يتنشها يوارهادر د

---------  
 يجانب يروهايدرصد ن25نتواند  يمختلط چنانچه قاب خمش يستمهايمبحث ششم (در س 51ص  3در خصوص تبصره  ي: سالم ::استاد گراميعل -93/4/9

 يواربتنيبا د يقاب خمش يستمدرس-1ست استدر  يرز ياز جمله ها يكساده است) كدام يقاب ساختمان يستموجزء س يستدوگانه ن يستمرا تحمل كند س
 يباگر فقط ضر-2انتخاب شود يبه ستون مفصل يراتصاالت ت يشوندم يطراح يوارهاكه د يليودر فاR=6در محاسبات زلزله  يدبند باالست با جزكه 

R متشكر يستكاف يابدكاهش.  
---------  

 يريشكل پذ يآن برا Rدرصد زلزله را تحمل كند، مسلما  25نتواند  ييقاب به تنها ي،برش اريوهمراه با د يبتن ي: با سالم، اگر در سازه با قاب خمشپاسخ
رابطه  يندر ا حتيصرا 2800شوند. البته در استاندارد  يمفصل يتبسبه ستون در مدل ا يراتصاالت ت يستالزم ن يمنظور شود ول R=7برابر  يدمتوسط با

   باشد. يبنده م ينظر شخص ينوجود ندارد و ا
  رسد. يبه نظر نم يخواهند شد و منطق underdesignو ستونها  يرهادر عوض ت يخواهد شد ول overdesign يوارشوند، گرچه د يمفصل يرهات اگر

---------  
 lrfdنوان ت عتح 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

 يهم برا 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

---------  
نامه منتشر كرده اند. از نظر خود بنده كتاب دكتر  يينآ يدجد يرايشو و LRFDبر اساس  يابهر دو كت يو دكتر ازهر ي: با سالم، مهندس طاحونپاسخ
  باشد. ي) پربارتر و به روز تر مييدنما يداريخر يد(جلد پنجم آن را با يازهر

---------  
شده در  جاديگرفت؟ لنگر ا يها را مفصلستون  يچگونه ممكن است پا يقاب خمش يستمخواستم بدونم در س يدكتر م ي: با سالم اقايموسو -93/4/7

  شود؟ يستون چه م
---------  
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 يرداريد، درصد گستون كوچك باش يزسخت كننده ها نسبت به سا يزسا ينكها ياستون) و  يدر پا ي: با سالم، اگر اتصال توسط نبش باشد (نبشپاسخ
اال بوده و بر اساس ب يسخت كننده ها به صورت نسب يزسا يدب شدن اتصال بامحسو 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 يلنگر انتها

---------  
مثبت  يرهابراساس لنگ يدبا يااند؟ يارماتور حداقل و حرارت يشنكه استفاده م ييرهامتال دك ارماتو يا يتكامپوز ياحسان: باسالم.در سقف ها-93/4/4

  يشوند؟ارماتور ها در دو جهت پخش م ينمحاسبه بشوند؟ا يو منف
---------  

در هر  يدباشند و با يم يباشد، آرماتورها حرارت يم يمترسانت 8متر است، و ضخامت بتن  يكحدود  يرچهكه فاصله ت يت: با سالم، در سقف كامپوزپاسخ
ردن عرشه با فرض دوسرمفصل فرض ك يكار كند و از طرف يفوالد عرشه به عنوان عضو كشش ينكهبا فرض ا يزن ي. در عرشه فوالديرنددو جهت قرار گ

 محاسبه شود كه يدباشند. البته با يرتتوانند حرا يآرماتورها م ينمتر باشد)، ا 3,5تا  2است و ممكن است  يشترب ينها در ا يرچهها (فاصله ت يرچهت ينماب
  .دآن منظور كر يبرا يآرماتور كشش يدمثال اگر عرشه به صورت طره باشد با ينه. برا يا يمدار يبه آرماتور خمش يازن ياآ

--------  
وجود ندارد.....  يراننامه ا يينضوع در امو ينمتر باشند.... ا يليم 10كمتر از  يدتنگدار نبا يكه خاموت ها در ستونها يدم: سالم. شنيصالح -93/3/30

  چرا؟
---------  

 ياررا مع 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

---------  
در كاهش  يدجد 6زنده در مبحث  يدر گروه بارها يشنپارت يوارهايد يبند يموبتان::با توجه به تقسخ ياربس يتمسعود: با سالم و تشكر از سا 93/3/29

  ينماييم؟؟مذكور م يوارهايبا د يسربار و بار زلزله چه برخورد
---------  

موضوع گرچه  يندرصد منظور شوند. ا 100درصد به صورت  20 يبه جا يدبارها با ينا mass sourceدر قسمت  ي: با سالم، در محاسبه بار لرزه اپاسخ
اهش ك لقاب يبارها به جهت ماندگار بودن آنها جزو بارها ينا يرجوع كرد. از طرف يتوان به منابع خارج يم ياست ول يامدهنامه ن يينصراحتا در آ
  .يديموجود است مراجعه نما يتدر سابنده كه  يتبسمباحث به جزوه ا يدجد يرايشبارها طبق و يفبا نحوه تعر ييآشنا يشوند. برا يمحسوب نم

---------  
 يبرش 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

 يمكن نيرهاتعييآرماتور رادر ت يزبحث؛نوع وسا ينمربوط به هم يجباتوجه به نتا يخواهيمم يكههم وقت ETABS يادراست، آ Av+2Atدرمبحث نهم ...= 
  .يكنيدر مفك يدرباره نشر علم جهان ينكهاز ا ير؟ممنونخ يا يموبا مقدارمربوط به برش جمع كن يمضرب كن 2در  يدهدرام يچشپ يكه برنامه برا يدعدديبا

---------  
  اعداد مربوط به برش جمع شوند. دوبرابر شده و با 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

شه؟  يم يفچه طور تعر يسخت ين! ا هيبرش 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 ينسبت چ

---------  
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. ينيدبنده را بب يتبسجزوه ا 79وارد كرد. صفحه  را ينرسيممان ا يسخت يمتوان مستق يو ستون، نم يرت يبر خالف اعضا يوارد ي: با سالم، در المان هاپاسخ
f22 يارامتر هم سختپ ينا شداد. با كاه ييرپارامتر را تغ ينتوان ا يم يوارد يالمان ها يخمش يسخت ييرتغ يباشد. برا يقائم م يدر راستا يكشش يسخت 

  .يابند ي) كاهش مEI( يخمش ي) و هم سختEA( يمحور
---------    

المان  92آزمون آذر 28: سالم استاد بزرگوار من از مطالب شما بسيار سود برده ام و اول خواستم سپاس گذار باشم::دوم در سوال يسدغالم ا -93/3/22
سوال  ردمرزي نياز ندارد من فكر ميكنم استنباط شما اشتباه باشد چون آن را براي حدشكل پذيري زياد گفته است و در حد شكل پذيري متوسط كه 

  ه اصوال نياز به جز مرزي نيست . نظر شما چيست ؟گفته شد
---------  

  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 نظر  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
  گردد.؟ يترعا يدبا يرتمربوط به  ينامه ا ييناست حداقل آ يرمشابه ت يعملكرد پ ينكهبا توجه به ا ياها در نظر گرفته شود  يحداقل ارماتور پ يدبا يجنابعال

---------  
ر باشد مقدار آرماتو ينوار يبند گفته شده است كه اگر پ ينشود. در ا يمبحث نهم محاسبه م 5-20-9ها بر اساس بند  ي: با سالم، آرماتور حداقل پپاسخ

 ين). بنابرا1-8-20-9شود (بند  يترعا يدبا يمنفرد حداقل آرماتور حرارت يزگسترده و ن يها يپ يبرا يباشد. ول 0,0025كمتر از  يدنبا "يكشش يهناح"در 
 يترد و ماهتواند تفاوت عملك يتفاوت م ينباشد). علت ا يراگر ابعاد آن مشابه ت يشود (حت يترعا يرهاآرماتور حداقل ت يستالزم ن يونفونداس يبرا

  باشد. يو پ يرت يرفتار
---------  

به آن باشد  يكبرابر بار اتاق نزد 1,5بار زنده  يدبالكن مشخص شده است كه با ي) برا 92( سال  يدجد يرايش: سالم::::در مبحث ششم ويدحم -93/3/20
 يادارد و  اربردبالكن طره هم ك يبرابر شدن برا 1,5مقدار  ينهستش كه ا ينمن ا يمتر مربع و اما سوال اصل يبر سانت يلوگرمك 300=  200*  1,5 يعني
  باشد .:::: يچقدر م يد؟ بار زنده بالكن طره طبق مبحث ششم جد يرخ

---------  
ر د يلبرابر در نظر گرفتن بار بالكن، احتمال انبار كردن وسا 1,5برابر خواهد بود. علت  1,5، بالكن چه طره باشد و چه نباشد، بار زنده آن : با سالمپاسخ
  باشد. يآن م

---------  
 ينهم به يشهفرمول هم ينا يها عالمت ينمبرش در چشمه اتصال داده شده است. خواستم بب يرابطه برا يه 10مبحث  187: با سالم.صفحه يدسع -93/3/12

داده است و اگه  21-9-2-10فرمول رو با توجه به شكل  ينا 187صفحه  1بسته به شكل اتصال ممكنه عالمت ها عوض بشن. چون تبصره  ياشكل هستن 
  تشكر يشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بام ييرفرمول دچار تغ ينبرش ستون عوض بشه ا ياجهت لنگر ها 

---------  
كاهنده  يرمربوط به ستون تاث Vu يروين 36-9-2-10در رابطه  يكهنامه خواهد بود به طور يينمطابق همان شكل آ يروهام، تحت اثر زلزله ن: با سالپاسخ

  .يابدشود، برش در چشمه اتصال كاهش  يدارد و موجب م
---------  

 يمثال طراحدر بر ستون( ي) در قسمت محاسبه برش طراحيماقعا متشكر(و ويدقرار داد يتكه در سا يردار: با سالم . در محاسبه اتصال گينحس -93/3/11
متمركز  يبارها اثرچرا  يدر نظر گرفته شده ول 321knمتمركز  يروين يكمترمربع با  50 يربا سطح بارگ j1 يرچهاز ت ي) اثر بار متمركز ناشPG1 يراتصال ت

  ت؟ با تشكردر نظر گرفته نشده اس PG1 يرت يرو يتكامپوز يرت 8از  يناش
---------  

  درنظر گرفته شده است. qبار گسترده از نوع  يكبه صورت  يتكامپوز يرچهت 8: با سالم، بار مربوط به پاسخ
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---------  
در  اي::آير؟خ ايشوند  يطراح يتكامپوز يربه صورت ت يدهم با ياصل يرهايت يتسقف كامپوز يدر طراح يا.::آيد: با سالم و خسته نباشينيام -93/3/9

  ي؟به صورت معمول ياو  يتشود؟به صورت كامپوز يم يچگونه طراح يباشدم EBF يكه متصل به بادبند برون محور يريت يتسقف كامپوز يطراح
---------  

) منظور يتكامپوز ير(غ يفوالد يرمتصل به بادبند بهتر است به صورت ت يرهايت يزهستند و ن ياز قاب خمش يكه جزئ يرداردوسرگ يرهايي: با سالم، تپاسخ
كه  يرهاياهتش مچنينكنند. ه يهمراه با بتن كار نم يرهات يناز ا ييو عمال قسمتها يمندار يراجازه نصب برش گ يرهات ينا يبحران يشوند. علت: در نواح

 يست به خوب: بتن لبه ممكن اشوند. علت يطراح يتكامپوز يرغ يفوالد يربهتر است به صورت ت يرندگ يسازه قرار م يطدو سرمفصل هستند و در مح
  نشود. يزيبتن ر

---------  
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 ، با كنسول  يرطرف ت هكه از س يكنسول بتن يواند داشته باشد .::::ب : در طراحت يدر سازه م يريكه چه تاث يد) را بفرما 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 يدال بتن

---------  
وجود داشته  مهار سقف يبرا يكاف ياجرا شود تا فضا يربهتر است ت يي،است. از لحاظ اجرا يحهر دو حالت صح ينامه ا يين: با سالم، الف: از نظر آپاسخ

  . يابد يشافزا يكپارچگيو  يابندادامه  يوارندارند) بتوانند در داخل د يوار(كه د يدهانه كنار يرهايت يآرماتورها يباشد و از طرف
رد. معموال اگر دا يهستند و به نظر طراح بستگ يح. هر دو طرح صحيابد يم يشافزا يزن ينهزه ي. منتهيابد يم يشمقاومت افزا يرت يب) مسلما با اجرا

 يمكان اجراا هك يتر است). و در موارد يشود (اقتصاد يبالكن استفاده م ياجرا يبلوك برا يرچهدال از ت يوجود داشته باشد، به جا يرت يامكان اجرا
  ود.ش يوجود ندارد از دال طره استفاده م يرت

---------  
س كردن دو طبقه دوبلك 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 يببرداشت و تخر
---------  

رفتن  ينموجب از ب  ينكند. عالوه بر ا يجشپ يجادمركز جرم شده و در سازه ا يتموقع ييراند موجب تفتو ياز سقف م ي: با سالم، حذف قسمتپاسخ
 يباف صلسازه مت يهبق سقف به ينكه بادبند ها ازطرف ييدكنترل نما يدبا يدشود. به خصوص اگر در سازه بادبند داشته باش يسقف م يافراگماز د يفسمت

 يشانا يصند و با تشخك يكه سازه را بررس ييدمسائل در خواست نما ينمهندس با تجربه و آشنا به ا يكاست. بهتر است از  يمنف يپاسخ كل ينبماند. بنابرا
  .ييداقدام به حذف نما

---------  
 يوارد ير مدلسازد يشهدكتر م يآقا - يبرش يها يوارد يمدلساز يداشتم در مورد نحوه  ي. سواليدراستكار: با سالم و خسته نباش ياوشس -93/2/18
 يندب 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
  مربوطه با تشكر يبالبته با اعمال ضرا يمكن يو عرض كم مدل ساز يادستون با طول ز يكرو بصورت  يبرش يوارو د يمنكن

---------  
سازه  يهلب به بقص 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 ايدمتصل ساز
ها به چه  يغهبار ت mass source ييناعمال كرد، در تع يتبسنده در از يجزوه بارها يدها را با يغهوزن ت ينكه: باسالم و تشكر، با توجه به ايعل -93/2/16

  درصد؟ 20 يادرصد  100شود؟ به صورت  يدصورت با
---------  
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و  ييدنما يف) تعرLPARTITIONنام جداگانه (مثال  يكقابل كاهش) با  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 يهابار

---------  
قسمت و به  ومين؟كدبد يحمقدار توض يكبام تخت ممكنه  يبرا 1392 يرايشو 6: با سالم::در رابطه با بار متمركز نوشته شده در مبحث ياك -93/1/10

  بشه.منتظر پاسخ شما هستم يدبا يچه شكل وارد محاسبات بارگذار
---------  

ه را در وسط خود بار متمركز زند يكبتوانند  يدبا يبه صورت تك يرچهاز ت يكهر  يعنيباشد.  يها م يرچهت يموضع يطراح يبار برا ين: با سالم، اپاسخ
بار در  ينا نبه وارد كرد يازيانجام شود، ن يها دست يرچهت يكه طراح يخواهد بود. در صورت PL/4رابر ب يرچهصورت لنگر وسط ت ينتحمل كنند. در ا

  نرم افزار نخواهد بود.
---------  

 هوجود داره.اگ 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 وارد  يداب 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

  شود. محاسبه ييبنا يوارمقاومت د يمقدار مناسب برا يكرد شود و با فرض وا يوار) محاسبه و بر د92 يرايشمبحث ششم (و 2-4-6طبق  يوارپشت د
---------  

كنم در  خواهش يخواستم از جنابعال يشما، م يعال ياربس يتو وب سا ي.::::ضمن تشكر از سخاوتمنديد: جناب استاد سالم، خسته نباشيعامر-92/9/7
د سپاسگزارم.::::ارادتمن ينهايت.::::از لطف و محبت شما بيدنامه ها قرار بد يينآ يسترو هم در ل ASCE 41-06 ينامه  يينآ pdfو  يدصورت امكان لطف كن

  يشما، عامر
---------  

  اضافه كردم. يكاآمر ينامه ها يينرا در قسمت آ يلفا ينشما ا يشنهاد: با سالم، بنابه پپاسخ
---------  

است ،حال جهت yبزرگتر از مولفهxكه مولفه  يمدار vyوvx)دو مولفه sxزلزله (مثال جهت  يفيط يدر حالتها يدانيدطور كه م ين: سالم::هميثمم -92/9/2
 يفيط x همولف يهپا يرش-1.::ييدبفرما ياست؟چرا؟در صورت امكان كتاب معرف يحصح يرز ياز روشها يككدام يفيوط يكياستات يهكردن برش پا يههمپا

  . متشكرمxجهت  يكياستات يه) را با برش پاvyوvxجمع توان دوم  يكال(راد يفيط يهبرش پا يندبرا-2::يمكن يههمپا يكياستاتxجهت  يهرا با برش پا
---------  

به  يزشود و كل برش ن هيهمپا 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 يصورت جمع بردار

---------  
 يفتعر 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 ين جواب هانكردن آ ياكند چون مدل كردن  يم يتكفا sdمقطع در 
---------  

را بر اساس  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
  .كند يچك م ار يوارد يدكه رسم كرده ا يتوجه به مقطع طراحسازه در مرحله بعد با  يلكند و پس از انجام تحل يرسم شده استخراج م ياعضا

---------  
  هم ارتفاع باشند؟ يدطبقه در اتصال به ستون با يكدر  يرهات ي،سازه فوالد يك: با سالم،چرا در ينرام -92/8/1

---------  
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وند، ممكن الزم شود از ش ي) وصل ميرداررتفاع متفاوت به ستون (گبا ا 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 يورقها

---------  
 يههم پا يكياتاست يها بر اساس برش پار يناميكيد يهبرش پا يدهمواره با يناميكيد يلتان:::::: در تحل يعال ياربس يتجواد:با تشكر از سا -92/7/23

  .::::يستن يمقدار درست يدا يبدست م يفيط يلكه با روش تحل يا يه؟ مگر برش پا يستكار چ يننمود.::علت ا
---------  

 يرم افزارباشد كه  در مدل ن يم يموارد يگرو د يوارهامانند د يسازه ا يرغ ياجزا يدر نرم افزار بدون منظور كردن سخت يناميكيد يل: با سالم، تحلپاسخ
نامه محاسبه شده) هم  ينآي(كه با دوره تناوب  يكيبا برش استات يدجهت با ين. به هميستدوره تناوب سازه كامال قابل اعتماد ن ينشوند. بنابرا ينم يمترس
  شود. يعسازه توزدر ارتفاع  يشده، به صورت بهتر يهشود برش همپا يباعث م يناميكيد يلشود. استفاده از تحل يهپا

---------  
از  يشاال بالزم جهت ستون طبقه ب يلگردافتد كه مساحت م ياتفاق م يگاه يبتن يدر طرح سازه ها يد،: با سالم و خسته نباشيمسعود اصالح -92/7/21

در نظر گرفتن  آيات ، اس ينستون در طبقه پائ طرح همان يروهاياز ن يش، ب يزطرح ستون طبقه باال بدست آمده از آنال يروهاين ياست به عبارت ينطبقه پائ
   يست؟شما چ يدارد ؟ نظر شخص ينامه ا يينجهت آرماتور ستون در طبقه باال منع آ يشترقطر ب

---------  
 يراكه ب يياتورهادهند همان آرم يم يحمعموال طراحان ترج ي. وليمندار يمنع ينامه ا يينشود. از نظر آ يم ينموارد چن ي: با سالم، بله در برخپاسخ

  تر كمتر از آن قرار ندهند. يينپا يستون ها يمنظور كرده اند، برا يستون فوقان
---------  

دالها،  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 معادل آنها  ياو  طيلشكل مست يك يدبا ياكرد  يدال ها را رسم و مدلساز ينا يتوانم يتبزدر برنامه ا يكنند؟آيابرخورد م يتبزامه اچگونه با آن در برن

  را رسم و مدل كرد؟ 
---------  

شود.  ياسبه ممح يشانطره آنها آرماتورهاو بر اساس حداكثر طول  يدالها معموال به صورت دست ينكند. ا ينم يدال طراح يتبس: با سالم، نرم افزار اپاسخ
امكان رسم دالها به  2013 يتبسمدل كرد. در نرم افزار ا يتوان به صورت چند ضلع ياثرات آنها م يگرمنظور كردن وزن و د يالبته در نرم افزار تنها برا

  شده است. يا) معيچندضلع ي(به جا يصورت منحن
---------  

جه داشت نرم افزار تو يداند كه با يدهمختلف پرس يدر رقوم ارتفاع يونراجع به فونداس يسؤاالت ياناز دانشجو يتر::بعض: سالم جناب دكياوش/ س92/7/9
 يگيردر نمرا در نظ نآ يدجد ينداشته و ورژنها يكاربرد ةدار، جنب يباعمال حالت ش يلاز قب يو موارد يگيردتراز در نظر م يكرا در  يروهامربوطه تنها ن

  فعال است و توان محاسبه را ندارد.  يرغ يدر نرم افزار قرار داده شده و به گونه او تنها 
---------  

 يد،رده باشاستفاده ك يبدارش يكه از پ يوجود دارد و در صورت يگاه يهمتفاوت تك يستونها با ترازها يفامكان تعر ETABS: با سالم، در نرم افزار پاسخ
باشد  يتراز مختلف نم دو يفبه تعر يازين SAFE. البته در نرم افزار ييدمدل نما "در دو تراز مختلف" يآنرا به درست يزنحتما الزم است كه در نرم افزار 

 ETABSانتقال اطاالعات از  ينخواهد داشت. منتها برا يتفاوت چندان يتبا واقع يزآن ن يجتراز مدل كرد و نتا يكها را به صورت  يپ يتوان تمام يو م
توسط  ييد،نما  importآنرا  SAFEه در ينككرده و سپس قبل از ا exportجداگانه  يلهايرا به صورت فا ETABSدو تراز مختلف در  يدبا يزن، SAFEبه 

  .ييدوارد نما SAFEكرده و سپس در  يكيرا در دو تراز با هم  يروهاگرهها و ن يمتن يرايشگرو يك
---------  
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خص شد كه مش يبتن يرت يخمش يو در مرحله مشخص كردن شماره آرماتورها يتبزدر ا يسازه بتن يك ياز طراحپس  -: باسالم و احتراميبخط -92/7/3
كنترل  طراحيو  دييريابتغ يرهاآن ت يمقدار كاور بتن در مدلساز يدبا يابتن استفاده شود. آ يكشش يهآرماتور در ناح يفاز دو رد يدبا يرهااز ت يدر برخ
ً شود؟ ثان   ا تشكر ب يشود؟شامل م يز(دوبله آرمه) را نيفشار يابتن(تك ارمه) است  يقسمت كشش يتنها برا يتبزشده در ا يفتعر مقدار كاور يا

---------  
صورت  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 يفز دو رداستفاده ا
4+1+2,8+2,5/2=9,05   
  .ييدوارد نما را

---------  
ت ها ؟::آيا درسته ضخامت اين پلي: سالم آقاي دكتر::ضوابط ضخامت پليت هاي زيرسري و روسري در اتصاالت گيردار چيستيرضا مقبل -92/6/25

 شاز بر اتصال را به سازه تحميل كنيم)::از طرفي افزايش بي dحداقل مساوي ضخامت پليت بال تيرخواهد بود؟(تا محل تشكيل مفصل پالستيك در فاصله 
  ازحد ضخامت پليت زير و روسري چه اثراتي دارد؟::باتشكر:::: 

---------  
در قسمت  يدتوان ينوع اتصال را م ينا ي. مراحل طراحيدآ يبدست م يربرابر ضخامت بال ت 2تا  1,5 ينمعموال ب يروسر: با سالم، ضخامت ورق پاسخ

  .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: مهمترخپاس
---------  

 يادر زكه طول دهنه مورد نظ يي. اما از آنجايمهست يسازهناچار به استفاده از بادبند قطر يك::سالم ::::در يطلوع: باسمه تعال ينجمال الد يدس -92/6/21
توان با استفاده  يم ياخواستم بدانم آ ي. ::حال ميرسدم 0,5در آن مقطع به حدود هرچند كه نسبت تنش  يشوداز حد مجاز م يشب يعضو قطر ياست الغر

در  0,7و  0,5 يتوانطول مهارنشده را م ينصورت. در ايابدكاهش  يرا به گره وصل كرد تا طول مهارنشده عضو قطر يدستك مركز عضو قطر يكاز 
  نظر گرفت؟ با تشكر 

---------  
ملكرد آن را مختل كرده و ع يكمفصل پالست يجادا يبادبند اصل يانهتواند در م يدستك م ين. وجود ايدباش ينم يكار ينچن مجاز به ير: با سالم، خپاسخ

  .يابد يكاهش نم 0,7و   0,5 يرطول موثر به مقاد ي،دستك ينبا افزودن چن يزن يككند. از لحاظ تئور
---------  

ورق  يبه طراح ازيين يگرد ياكامل استفاده شود ا يبا جوش نفوذ يم، اگر در وصله ستون از وصله مستقدكتر  ي:با عرض سالم و احترام آقايافر -92/6/20
 اشتهد يدوجودورق وصله با يكارگاه يجوش نفوذ ينباشد و در كارگاه انجام شود چطور؟ اگر برا يجوش، جوش كارخانه ا يناگر ا يست؟وصله ن
كم شود؟ با  6ZcFyeشود از . يتحمل م يماتصال مستق يكه توسط جوش نفوذ يرواز ن يبخش يدبا ياكند را برآورده  Zs.Fy.6ZcFyeرابطه  يدباشد با
  تشكر 

---------  
  د بود.به ورق وصله نخواه يازينباشد)، ن ياگر كارخانه ا يبا نفوذ كامل و انجام تست جوش (حت ي: با سالم، در صورت استفاده از جوش نفوذپاسخ

---------  
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يني بدانشجو: با سالم. در يك كنسول با سيستم دال و با ابعاد مشمول دال دو طرفه، آيا حتما مي بايست يك تير در لبه دال ( لبه كنسول) پيش  -92/6/10
تقد مع ناظر يكرد يا خير؟( اين موضوع مورد بحث ناظر و طراح معماري در يك ساختمان مسكوني است كه محاسب از ارايه جزييات خودداري كرده و ل

  به تعبيه تير در لبه دال است.) با تشكر 
---------  

كه  يبا هر ابعاد حالت 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. يحاسبه مطرفه م يكآن بر اساس خمش  يشود و آرماتورها يطرفه محسوب م يكباشد، 

---------  
صفر هستند  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

  . يممرده و زنده دار يروهايو فقط ن يشودنم يدهداز زلزله در طره  يرويين يچه يراز ينيمك يطراح 30-100بار  يبترك يطره ها رو برا يدپس چرا ما با
---------  

شابه بار و م 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
  .ييدكه زلزله قائم دارند استفاده نما را ييبارها يبترك يدآنها با يطراح يشود و برا يمرده وارد م

---------   
طبقه و هم  يرباشد.(هم ت يتواند مفصل يپله م يرآبا ت -1آمده است.:: يشبرام سوال پ يبتن ياتصاالت در سازه ها يف: در مورد نحوه تعريخالد -92/6/7
ورت ل آن به چه صيتاياست ؟ د يياجرا ياتواند باشد؟ (آ يم يورت مفصلبه ص يربه ت يراتصال ت-2بالكن چطور ؟:: -است ؟) يياجرا ياطبقه) (آ يمن يرت

  است؟؟) 
---------  

كرده  يشنهادرا پ يلهاييتااز طراحان د يطبقه راه پله به ستون، برخ يانم يراتصال ت ياو  ياصل يرهايبه ت يبتن يفرع يرهايپاسخ: با سالم، در رابطه با اتصال ت
 يورت ضربدررا به ص يفرع يرت نيو تحتا يفوقان يلگردهايمردود است). از جمله م يلهادتا ينا ينجانب(از نظر ا يرندگ ير مو آنها را دو سر مفصل در نظ

 يبه كار م ييهارا بدون خم انت يفرع يرت يفوقان يلگردهايم يانتها ينكها ياكنم از نظر بنده نادرست است). و  يم يدكنند (كه تاك يگاه خم م يهدر تك
و دو سر مفصل  هيافتكاهش  يرت يانتها يو لنگر منف ردهاز داخل بتن سر خو يكم ينشده و در اثر لنگر منف ينتام يا طول مهار آنها به اندازه كافبرند ت

  منظور شود.
 يچشد، عمال پشو ينيتع يبه صورت مناسب ياصل يرهايت يچشيپ يترك خوردگ يبكه ضر يدر صورت ي،اصل يربه ت يفرع يرهايرابطه با اتصال ت در

عمال  يفرع ريدر مدل نخواهد بود (دقت شود كه در صورت دوسرمفصل كردن ت يفرع يربه دو سرمفصل كردن ت يازو ن يافتهكاهش  ياصل يروارد بر ت
كه باز هم  يرتو در صو 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 يچشپ

---------   
 يمل مع 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

گر در جهت خارج از صفحه قادر به تحمل لن يبرش يوارهايد يرااست ز يهستند به صورت مفصل يبرش يواركه عمود بر طول د يرهاييكنند اتصال ت
لكرد م كه عمكن يفآن تعر يمناسب برا يتايلتوانم د ياست چطور م يياست؟؟؟اگه اجرا يينوع اتصال اجرا ينا يفتعر يا. ::(سوال =آيستندن يخمش
  داشته باشد؟؟)  يمفصل

---------  
ر نظر گرفته شود د يزن ياصل يرت يوار،شود، بهتر است در تراز طبقات، در داخل د يمتصل م يفرع يرت يبرش يواركه عمود بر د ي: با سالم، در مواردپاسخ
  كنم. ياستفاده م shellاز المان  يبرش ييوارهاد يمدلساز يمتصل شود. در ضمن بنده به شخصه برا يربه ت يوارد يبه جا يفرع يرتا ت

---------  
بر  يزن يشبر 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 يرو
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---------  
  دهد. يم ييررا تغ يجداده و نتا ييررا تغ يرا پ يسخت يوارد. وجود ددر نظر گرفته شو يد: با سالم، باپاسخ

---------  
 يفاع از روخواستم بدونم كه ارت يم يمكن يوارد م يتبسكه در ا يلوت.در خصوص ارتفاع طبقه پيددكتر و عرض خسته نباش ي: سالم آقايرام -92/6/3
 يبضر تردك 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

  است؟  0,35اعمال گردد و مقدار ان  يرهادر ت يدر چه مواقع يدبا يچشيپ يكاهش سخت
---------  

  .ييداعمال نما 0,15 يبضر "يرهات يتمام"به  چشييپ ياست. در رابطه با سخت يار) معي(نه كف ساز يرت يتا رو يتبس: با سالم، در نرم افزار اپاسخ
---------  

باشد  يب ضرورمحاس 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
ستونها  Ratio وبرده  يپ يقاب خمش يدر طراح يواربرشيبه وجود د يتبزنامه ابر Concrete Frame Designدستور  يو اجرا يواربرشيبا اضافه كردن د ياآ
 Shear wallو دستور  Concrete Frame Design يعنيدارند  يتبزدستورات جداگانه در ا يبرش يوارو د يقاب بتن يكه طراح يددار يتعنا يايد؟م يينپا

Design   
---------  

از تحمل بار  يمنتقل شده و سهم قاب خمش يواربه د يتوسط نرم افزار عمال عمده بار جانب "سازه يلتحل"با انجام  ،يبرش يوار: با سالم، با افزودن دپاسخ
  شوند. يم "يطراح"و قاب جداگانه  يوارد يروها،. پس از استخراج نيابد يكاهش م يجانب

---------  
سازه  يينامه ا يينجامع آ يطبا ( طراح ييبهزاد طال يددكتر س يكتاب آقا دكتر::در يرضا ::سالم و عرض ادب خدمت آقا يد: حميدرضاحم -92/5/31
 يدويگصفر مردانلو م ينحس يكه آقا يدر صورت يدهد،رامالك قرار م 1,2عدد  summury reportاز بخش  يچششيپ يكنترل نامنظم يبتن آرمه) برا يها
  باشد ؟  يم يحصح يكدام ك ينستچك شود ، سوالم ا يدست يدوبا يستدرست ن يتبسقسمت ا ينا

---------  
 ينسب 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

 همين(در  يتنكات حائز اهم يترچه راهنمادف 21در صفحه يزهمانطور كه جناب مهندس مردانلو ن يناست. بنابرا يارمكان دو طبقه) مع يير(اختالف تغ
  استفاده كرد. يسبن ييرمكانكنترل تغ يطبقه برا يكمكان  ييركل تغ يتوان از اعداد ارائه شده برا ي) عنوان كرده اند نمييددانلود نما يدتوان يم يتسا

---------  
مثال  ي. ::برايدارائه بد يشتريب يحطبقه توض 8از  يشب يساختمانها يرادر خصوص مقدار درز انقطاع ب يشممهران: سالم جناب دكتر::ممنون م -92/5/30

مقدار درز  ينا يا. آيدآ يبه دست م يمترسانت 3حدود  يعدد يكنمرا حساب م "طرح طبقه يمكان بسب ييرتغ"برابر  0,5R يوقت يدر طبقه هشت ساختمان
  كرده است!::  يانرا كه عرض كردم ب ينامه صراحتا حالت اول ينه آئجمع شود.::جمل يينبا درز طبقات پا يدبا ياكل در آن طبقه است 

---------  
  .ييدمنظور نما زيرا ن يينطبقات پا يدحاكم نخواهد بود. با يچگاهضابطه ه ينصورت ا ينباشد چون در ا يم يمنطق يرغ يمحاسبه ا ين: با سالم، چنپاسخ

---------  
  ::  ي؟ا يگهد يزچ اي يشه؟قاب ساده در نظر گرفته م يستمهست؟ س يستمي) چه نوع سير(بدون ت يال بتنو د يستون بتن يستمرضا: سالم:س -92/5/30

---------  
  را تحمل كند. 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

---------  
 رييشتب 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

---------  
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 يازيو ن است يفرض مناسب يشكه پ يردگ يز آن در نظر مو ستونها را در مرك يرت يرا در باال يرهات يريآكس قرار گ ETABS: با سالم، نرم افزار پاسخ
  .يستآن ن ييربه تغ

---------  
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
 يانخاموتها ب يطراح يمحافظه كارانه برا ياربس يروش ساده و حت 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
---------  

 يپ يينپا در باال و يعرض يرماتورهابه خاموت نداشته باشد، آنچه كه به عنوان آ يازكه ن يرندگ يرا چنان در نظر م ي: با سالم، معموال ضخامت پپاسخ
 يبه جا تورص 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

حاكم  يشود كه ممكن آرماتور حداقل خمش يينتع يبر اساس خمش وارد شده، مقدار آرماتور عرض يدبا ياستفاده از ضوابط مربوط به آرماتور حرارت
  الزم را بدست آورد. يمقدار آرماتور عرض يعرض ينوارها يمتوان با ترس يم SAFEشود. در نرم افزار 

---------  
از  يرد، قسمتدا 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
---------  

ترازها  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
ا جداگانه آنها ر يدتوان يون ميآن را. سپس بسته به نوع طرح فونداس يتراز باال يگرو بار د يدرا انتقال ده Baseبار تراز  يك يعني. يدرا جدا گانه انتقال ده

دو  يدصورت با نيكنند كه در ا يبه هم متصل م دار يبش يها را با پ ي. اگر اختالف تراز كم باشد معموال پيدكن يببا هم ترك ينكها ياو  يدكن يطراح
باز كرده  Notepadرا در  يمتن يلهايفا يدبا يزن SAFE8وجود دارد. در  يگرد يلبه فا يلفا يككردن نقاط از  يامكان كپ SAFE12. در يدكن يكيرا  يلفا

كه  ي). در صورتيريدفرد آشنا كمك بگ يكبار اول از  يبرا يدابوده و ب يروقت گ ي(كار ييدمنتقل نما يگريبه د يلهااز فا يكينقاط را از  يو دست
 يدتوان يصورت م نيكنند كه در ا يكار م يبتن يوارنباشد. معموال د دار يبش يفاصله كم دهانه ها امكان استفاده از پ يلبه دل ياباشد و  ياداختالف تراز ز

  .ييدها را جداگانه مدل نما يپ
---------  

چرا حداقل درصد  -1.يدجوابشونو به من بد يدممنونم چند سوال داشتم لطف كن يديدو جواب ما رو م يذاريدكه وقت م ينسالم از ا : بايدحم -92/5/25
اگر از  هطرف يكدال  ياو يرچرا در به دست اوردن حداقل ارتفاع ت -2شدن باالتر كمتر است؟  يبا تنش جار يلگردهايم يافت وحرارت برا يلگردهايم

   يابد؟ يم يشباالتر استفاده شود ضخامت عضو افزا fy فوالد با
---------  

 يزبر اساس خ ير: حداقل ارتفاع ت2قرار داد.  يتوان مساحت معادل كمتر يشده و م يشترفوالدها، مقاومت آنها ب يمتنش تسل يش: با افزا1: با سالم، پاسخ
 يزن ينرسيشود ممان ا يشترب يكشش يلگردهايدارد كه در آن هرچه مساحت م يرت يافته يلبدمقطع ت ينرسيبه ممان ا يبستگ يزن يرت يزشود. خ يم يينتع يرت
ممان  يلگرد،استفاده خواهد كرد و به جهت كاهش مساحت م يكمتر يلگرد، طراح از مساحت مFy يشداند كه با افزا ينامه م يينخواهد بود. آ يشترب
  .يابد يشافزا يارتفاع مقطع كم يدگو يكاهش، م ينان اجبر يبرا ين. بنابرايافتكاهش خواهد  يزن ينرسيا

---------  
م سازه جر 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

 باشيمطبقه داشته .چنانچه دويدآ يبدست م يينيدر نظرگرفتن نصف طبقه پاو يي.جرم سازه هم بااحتساب نصف طبقه باال يمدرترازهرطبقه رابدست آور
 يابايدبهدوارتفاع جهت بدست آوردن جرم طبقات هستند.و ينا يصقادربه تشخ sap/etabs يطراح يها يابرنامهباشد آh2 يگريود h1به ارتفاع يكيكه 

  حساب ولحاظ شود  يصورت دست
---------  
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 يكاتومات هر طبقه به صورت يبادبند) در محاسبه وزن لرزه ا ياو  يبرش يوارهايد ياشوند (مثال ستونها و  يكه مدل م ييزار اجزا: با سالم، در نرم افپاسخ
) در نرم افزار مدل يبتن ير(غ يرامونيپ يوارهايد ي. وليستن ينگران يشود و جا يمنظور م يينطبقه پا يبرا يگرطبقه باال و نصف د ينصف بار آنها برا

خود  يرينز را به طبقه يوارعمال كل وزن د ينشود. بنابرا يآن (توسط كاربر) محاسبه و وارد م يرز يرشوند و وزن آنها به صورت بار گسترده بر ت يمن
 Mass يا wallبا نام  otherبار از نوع  يكن مورد ياصالح ا يكند ( كه نادرست است). برا يآنرا به عنوان وزن طبقه منظور م يزو نرم افزار ن يموارد كرده ا

فوالد  يگام به گام انجام پروژه ها يبا نحوه عمل، به جزوه راهنما ييآشنا ي. برايمكن ياز آن استفاده م يوارد ياصالح تفاوت بارها يكرده و برا يفتعر
  .ييدمراجعه نما يتسا يندر هم يو بتن مهندس جعفر

---------  
 يف) مقاطع دوبل ستون ها رو چطور به نرم افزار تعرLRFD(ييحالت حد نها يبرا etabsستون در  يدر طراح ديدكتر::ببخش ي: سالم آقايرهبر -92/5/23
 يلي::خ؟هستش 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

  . ينشم اگه جواب بد يممنون م
---------  

 excel 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
نرم افزار  ين. ايدفشرده منظور نما ار مقاطع ر) كه نرم افزاETABSخود  يها يل(همانند فا يدنما يدتول proبا پسوند  يلفا يكموجود است. و قادر است  يزن

  .ييدسازه جستجو نما يرانا يتدر سا يدتوان يرا م
---------  

 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
 مثال يشودته مبزرگتر درنظر گرف يكم ييطول مقطع اجرا يشودآكس به آكس مدل م يوارد يتبسدر ا ينكهبا توجه به ا اي يباشدهمانند مقطع مدل شده م

   يشودم 2,4متر در اجرا حدودا  2مدل شده به طول  يوارد
---------  

ه ب يازيشود و ن يمنظور م يو با ابعاد واقع يقصورت دقبه  يوارمقطع د ييد،استفاده نما general reinforcing pier section: با سالم، اگر از روش پاسخ
  نخواهد بود. ييرتغ

---------  
؟ 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 ينكهانحوه محاسبه بار اسانسور و  يدهيمانجام م
---------  

. در سازه 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
 يبترت يند. بدييتن منظور نما 3ضربه دو، كل بار را  يبرده و با احتساب ضرتن فرض ك 1,5بار كل را  يدتوان يكوچك، به حداقل بار م يمسكون يها
  .ييد) وارد نماياصل يرهاي) و به چهار گوشه آسانسور (به تيلوگرمك 750كرده ( يمبار را به چهار قسمت تقس ينا

---------  
داشتم. تو اكثر  يدبن يغهو سربار ت يراييجداگر راهپله از پذ يواربار د راجع به يسوال يه يددكتر ببخش ي: با درود و سالم:: آقايمحمد يكرضا ن -92/5/15

 يوارد يچه يگهو د يدنبر متر مربع م يلوگرمك 100به اندازه  يبند يغهساختمان سربار ت يبه كل كف ها ياناكثر دوستان من، م يا يتبزآموزش ا يكالسها
  است؟  يعرف مهندس يك يزن 100عدد  ينا ينكهاست؟ وا يعرف مهندس يك يااست  يحكار صح ينا ياآ يكنندوارد نم يتبزدور راهپله را در مدل ا يغهت يا

---------  
باشد، به صورت   يبرمترمربع م يلوگرمك 150كه وزن متر مربع آنها كمتر از  يوارهاييآمده است. د 6مبحث  3-2-2-6در بند  100: با سالم، عدد پاسخ

)، وزنشان شدبا يم ينگونهاجرا شوند ( كه معموال ا يسانت 20اطراف راه پله اگر  يوارهايمبحث ششم). د 5-2-2-6ند (بيريمگ يگسترده بر كف درنظر م
بقات كرد. در كف ط يآن را معادل ساز يدآن وارد شود و نبا يرز يربه صورت بار گسترده بر ت يرامونيپ يوارهايمانند د يدخواهد بود و با 150از  يشترب
 10متر در  5كف به ابعاد  يكدر  گرباشد. مثال ا 100از  يشترباشد، ممكن است وزن مترمربع وارد بر كف معادل آنها ب ياد) زيسانت 10ها ( يغهاگر ت يزن
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معادل وارد بر  بر متر مربع، وزن يلوگرمك 150برابر  يوارمتر و وزن مترمربع سطع د 3ها برابر  يغمتر باشد. با فرض ارتفاع ت 15ها برابر  يغهمتر، طول كل ت
  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

---------  
 يماتتنظ يتو LRFDدر روش  يمقاطع فوالد يلرزه ا يرفع مشكل فشردگ يبرا يشهاستاد:: م يبرا يسالمت يمحمد طالپسند: با سالم و آرزو -92/5/15
 يت(عنايم؟نك يبررس يمقطع را دست يتا بعداً فشردگ يشهكنترل م يصورت باز ضوابط لرزه ا يندر ا ياآ يم؟بزن yesرو  Ignore seismic codeنامه  يينآ

  است.) با تشكر از تمام زحمات شما  Noدر حالت  Ignore special seismic loadكه  يدداشته باش
---------  

 ينا يدست دي(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

---------  
فاصله مركز جرم از مركز  يگهم 3-5-1بند  يسازه ا يكربنديدر قسمت پ 2800نامه  يين. آيزمزاد: با عرض سالم حضور استاد عز يشهجواد پ -92/5/15
 فتكلي. حاال يكنهم يدرصد بعد ساختمان معرف 20مقدار رو  ينب ا-1-1-8-1در قسمت پالن منظم بند  يدرصد بعد ساختمان كمتر باشه ول 5از  يسخت
بارها اضافه  يبزلزله جهت متعامد رو به ترك يرويدرصد ن 30 ينامنظم تا در صورت نامنظم ياكه سازه منظم است  يمكنترل كن يكبا كدوم  يه؟ما چ
  . با تشكر يمكن

---------  
باشد. دوما در  يم 1-8-1ظم بودن همان بند من يارسازه ندارد. مع ينامنظم يا يبه منظم يباشد و ربط يم يهتوص يكتنها  3-5-1: با سالم، اوال بندپاسخ

مثال اگر هر  ي(چه منظم و چه نامنظم). برا يمدرصد هست 30سازه ها عمال ملزم به منظور كردن زلزله  يشترب) در ب 4-1-2(طبق بند  يزمنظم ن يسازه ها
  اعمال شود. يددرصد با 30بوده و زلزله  يجانب باربر يستمستونها در محل تقاطع دو س ي) باشد، تماميبتن يا ي( فوالديدو جهت قاب خمش

---------  
و اگر  ديده يحآن توض يساختمان جهت طراح يرزمين: سالم. لطفا در مورد نحوه به دست آوردن فشار خاك پشت ديوار حائل زيرسول يدسع -92/5/14
و  ن،ستو ر،يگفته شده كه اگر از چهار طرف به ت ين مهندس طاحونآن در كتاب بت ي. (در مورد طراحييدنما يباشد معرف يمورد موجود م يندر ا يكتاب
  نمود)  يتوان به صورت دال دوطرفه طراح ياتكا داشته باشد م يونفنداس

---------  
به گزارش،  بياشود. در صورت غ يم يينخاك تع يكاست و بر اساس  گزارش مكان ير: با سالم، فشار پشت خاك بر اساس نوع خاك منطقه متغپاسخ

 يبستگ 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"صورت 
 يرزمينارتفاع زاگر  مثال يبرا يبيتقر ياتفرض ينرا محاسبه كرد. با ا يفشار جانب يبيتوان مقدار تقر ينبودن آن دارد)، م يامحل و اشباع بودن  خاكبه 
  خواهد بود.  يوارتن بر مترمربع د 4برابر  يوارد يينداشت كه حداكثر فشار در پا يدخواه يبار مثلث يكمتر باشد،  4

---------  
 يفرو به ما معر 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 سرفصل  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
  .ييدها دانلود نما

---------  
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 يهمراه با س يجانب يرويصد درصد ن يعني( 30-100كنترل قانون  ايهستند آ يدر دوجهت خمش ييكهجوانمرد: باسالم. درسازه ها يدرضاحم -92/5/12
هر نوع  باازه ها س ي.چرا كه اگر پاسخ مثبت باشد بدان معناست كه همواره در تماميستن يازين ياانجام شود  يدستونها با ي) برايگرد يدرصد در راستا

   12/5/92باتشكر يردكنترل صورت بگ ينا يدمقاوم در برابر زلزله با يستمس
---------  

درصد متعامد  30زلزله  يدقرار دارند، با يباربر جانب يستمكه در محل تقاطع دو س ييستونها يتمام يبرا 2800استاندارد  4-1-2طبق بند  ي: با سالم، بلپاسخ
درصد  30زله زل يدبا وهستند  يباربر جانب يستماز س يستونها در دو جهت جزئ يهستند، عمال تمام يكه هر دو جهت قاب خمش ييمنظور شود. در سازه ها

  شود. يكم استثنا قائل م يمحور يرويبا ن يستونها ي) كه برا1تبصره وجود دارد (تبصره  يكبند  ينرا اعمال نمود. البته در ادامه ا
---------  

بار  يبترك نيبه روش تنش مجاز فرق ب يفوالد يزه ها. از شما بابت زحماتتان متشكرم::استاد در طرح ساي: با سالم خدمت استاد گراميوسفي -92/5/12
 ييه كامال راهنماشيشود؟ لطفا مثل هم يبا آنها طراح يدبا ييدو اصال با هم فرق دارند و چه اعضا ينا ياآ يست؟چ يافته يدبار زلزله تشد يبو ترك يژهوِ

  .::با تشكر فراوان يدبفرمائ
---------  

 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
 ايدب يزن يا لرزه يژهو يبارها يبترك ي،عاد يبارها يبعالوه بر ترك يو موارد خاص يخاص يكنترل شوند. در اعضا يدسازه با ياعضا و بخشها "يتمام"

 يلرزه ا يبارها يبترك يبرا يدمبحث دهم با 1-6-3-10باشد، طبق بند  يادترز يحد يكآنها از  يمحور يرويكه ن ييامثال ستونه يكنترل شوند. برا
 يشترب آنهاه وارد بر داشته و ضربه زلزل يكمتر يريتحت اثر فشار خالص شكل پذ يفلز ياست كه ستونها ينكنترل مضاعف ا ينكنترل شوند. علت ا يزن

  خواهد بود.
---------  

 يفتپلآ يا يبلندشدگ يرويمتصل به بادبند ن 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

---------  
ورق  يتهامثال بول يكنترل شوند. برا يدبا يزن يگرشود. البته موارد د يم يينحث نهم تعمب 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 يپا
---------  

 يمكن يترعا يمرا بخواه 2tاگر ضابطه  ،يضربدر يصفحات گوشه در بادبندها يدر خصوص طراح ي،گلرخ: با سالم خدمت استاد گرام يدام-92/5/11
 يها ازچه مرجع سخت كننده ينا يطراح يبرا ينجاستحال سوال ا يم،از سخت كننده استفاده كن يمشوند.پس ما مجبور يطرح م يصفحات با ابعاد بزرگ

  . با تشكر يماستفاده كن يستبا مي
---------  

متصل  يمهن -2متصل به بادبند  يمهن-1كند:  يم يمتقس يهرسم شده ورق اتصال را به دو ناح يممبحث دهم، خط تسل 393: با سالم، مطابق شكل ص پاسخ
به سخت كنند نخواهد  يازيد نموار يشتردر ب يزستون ن يرومتصل متصل به ت يمهباشد. در ن يبه سخت كننده نم يازيمتصل به بادبند ن يمهستون. در ن يروبه ت

باشد)،  22كمتر از  ديپروفسور آستانه نسبت طول آزاد به ضخامت ورق با يقاتبه سخت كنند باشد (طبق تحق يازد كه نباش يبه گونه ا يهبود و اگر زاو
 يخاص رويياز كمانش ورق اتصال است و ن يريسخت كننده تنها جلوگ ينا يفهام). وظ يده(من ند يمسخت كننده ندار ينابعاد ا ينامه برا يينضوابط آ

برابر ضخامت  15تا  10ضخامت سخت كننده را برابر نصف ضخامت ورق اتصال و عرض آنرا  يدتوان يم يهتوص يكبه عنوان  شود. يبر آن وارد نم
  .يريدسخت كننده درنظر گ

---------  
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ائم را ق 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
ام به گام نحوه گ 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 يتبساعمال بار قائم در ا
---------  

مرده و زنده بالكنها، بار  يبر اساس بارها يدبارها، با يبمنظور كردن آن در ترك يزو ن static load caseدر قسمت  EV بار يف: با سالم، پس از تعرپاسخ
زنده و مرده بالكن  ردهباشد و مجموع بار گست يكبرابر  يتاهم يبو ضر A=0.35مثال اگر  ي. براييدوارد نما 2800استاندارد  2-12-3-2قائم را طبق بند 

به كف بالكن  EVبر مترمربع و از نوع بار  يلوگرمك 490بار گسترده برابر با  يك يدصورت با ينبر متر مربع باشد. در ا يلوگرمك 1000) برابر يب(بدون ضر
ترده بر (بار گس يدا قرار داده يواربار مرده د بالكن ياگر در كناره ها ين). همچنيدهمانطور كه بار مرده و زنده را به كف اعمال كرد يقا(دق ييداعمال نما

 EV يد،مرده و زنده را اعمال كرده ا يهر جا كه بارها ينكه. خالصه اييداعمال نما يزن يكنار يربه ت EVبار گسترده از نوع  يك يدكنار بالكن)، با يرت يرو
  . ييداعمال نما يدبا يزن

---------  
 يتبسا در 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

---------  
 يفكدام را تعر هر 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

---------  
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
   ييدفرماراب يلشدل

---------  
 ينبه ا ينشود. ا يصفر اعالم م يبتن ستون باشد، مقدار آرماتور برش يموجود كمتر از نصف مقاومت برش يبرش يرويكه ن ي: با سالم، در صورتپاسخ
. تنگها شدبا يرش نمنها تحمل بتنگ ها در ستون ت يفهكه وظ يدتوجه داشته باش يدبا ي. وليستبه تنگ ن يازموجود ن يبرش يروياست كه از لحاظ ن يمعن
تنگها بتن  نيتوسط تنگها مهار شوند. عالوه بر ا يدبا ياندرم يك يطول يمنظور آرماتورها ينا يستون شوند و برا يطول يمانع از كمانش آرماتورها يدبا

 ي) الزاميماشچه نداشته ب و يمچه برش داشته باشحضور آنها ( يندهند. بنابرا يم يشآن را افزا يريستون 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

---------  
 ينبد حيتوض يمحور يرويبودن ن يادبه ز با توجه يبرش يوارمدفون در د يستون فوالد يركف ستون ز ي: با عرض سالم در مورد طراحيرام -92/5/9

  تشكر. 
---------  

ستون  يعاد ورق پااب 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
  .ييدوجه نمات يپ نبولت ها در بت ينبه مهار ا ينو همچن يدده يشورق را افزا يمساحت) بولت ها ياتعداد ( يد. اگر هم كشش باالست، بايدده يشرا افزا

---------  
 يلجهت اص يكمانش برا يبضر يضربدر يايبادبند ينقل شده است كه :در طراح يمهندس جعفر يسازه ازاقا يرانا يت: سالم ::در سايعل -92/5/9

 موارد يكه در برخ يستن يتبسبه اعمال دوباره آن توسط كاربردر نرم افزار ا يازيو ن يشودفته متوسط خود برنامه در نظر گر يبضر يناست كه ا 0,5عدد 
جمله  ينا يادر نظر گرفته شود. ::ا 0,25عدد  0,5عدد  يكمانش به جا يبكه ضر يشودمساله باعث م ينكه ا يشودلحاظ م ينبه اشتباه دوباره توسط مهندس

  درسته؟ 
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---------  
 يبفرض ضر يشبه صورت پ Unbraced length ratio(Major)مربوط به  يببادبند، ضر ياعضا overwriteاست. در قسمت  ينطورهم يبل : با سالم،پاسخ

  شود: يمحاسبه م يرشود. طول موثر بادبند به صورت ز يدرنظر گرفته م 0,5
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
---------  

تظار ان 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
مه را به ستون توان اتصال ستون بتن آر يباشد؟در صورت جواب مثبت،چگونه م يم يسرم يت فوالدبصور يسازه بتن يكطبقه آخر  يالحاق يستون،اجرا

 يپا ي،درحاقستون طبقه ال يلگردهايبه م يرينكوتاه شده ستون ز يلگردهايتوان جهت اتصال م يم ياآ ي،كرد؟ضمناً در صورت جواب منف ينتام يفلز
%D   

---------  
مشاوره  يكد از نزدفعال هستن يمقاوم ساز ينهكه در زم يي(با شركت ها ييداز كاشت آرماتور استفاده نما يدتوان ياست. م يرامكان پذ ي: با سالم، بلپاسخ
(همانند  الديفو يورق نصب يك ينكها يا ياو  ييدستون اجرا نما يبه صورت بتن يدتوان يستون موجود، هم م ي). پس از كاشت آرماتور بر روييدنما

baseplateيدرا به آن جوش ده يدجد يكاشته شده اجرا كرده و ستون فوالد يا استفاده از آرماتورها) ب.  
---------  

به خم  يازشده 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
 راييدرجه كه مشكالت اج 90خم  يامتوسط به چه شكل است وا يريبا شكل پذ يه ستون در تراز بام در سازه هاب يرضابطه اتصال ت ياست ::بطور كل

  است؟ با تشكر  يدارد الزام
---------  

  خم شوند. يدمهار مناسب آنها با يممكن است و برا يربدون استفاده از قالب عمال غ ييانتها ي: با سالم، امكان مهار آرماتورهاپاسخ
---------  
نامه فوالد  يينآ B4.1محاسبه نسبت پهنا به ضخامت حاالت مختلف جدول  يبرا يزاده::از چه مراجع يندكتر حس يهومن: با سالم خدمت آقا -92/5/2
 لتبق با حاورق منط Kكه من دارم مانند كتاب سالمون  يكمانش ورق استفاده شده است چون مراجع يبدر واقع محاسبه ضر ياو مبحث دهم و  يكاآمر
(جان قطعات تحت اثر مشترك 10در آن ذكر نشده مانند حالت  يامطابقت ندارد و  AISCمبحث دهم با  يفهاياز رد يبرخ ينباشد.همچن يفشرده م يرغ

  فشار حاصل از ..) 
---------  

ز برگرفته ا يزمبحث دهم ن ييدارد. قسمت حد نهانامه تطابق  يينآ ينا يرباشد و با مقاد يم AISC-ASD1989برگرفته از  ASD: با سالم، قسمت پاسخ
AISC-LRFD2005 كه  باشد يم يرانمبحث دهم ا 155مربوط به صفحه  2و  1باشد و با آن تطابق دارد. تنها اشتباه رخ داده در مبحث دهم در حالت  يم

  صالح شده است.ا AISCمورد بر اساس  ينمبحث دهم ا يدجد يرايشو يشنويستطابق ندارد. در پ AISC2005با 
---------    

شمع هم  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 ينمپاسخگو نبود. خواستم بب

---------  
استفاده  SAFE12از  ياو  يدچك كن يكند. برش پانچ را دست يدر محاسبه برش پانچ مشكل دارد و اشتباه محاسبه م SAFE8سالم، نرم افزار : با پاسخ
  .ييدنما

---------  
را در سقف با  يشوندموصله ن و 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 يمقالب خم كن
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---------  
شود  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 بهتر است  دباش يم يمنطق يرغ يلگردعمال خم كردن م ينو سپس خم شود. بنابرا يابدستون ادامه  ياز انتها يلگردبرابر قطر م 20حداقل به اندازه  يداب
  .يابدادامه 

---------  
 طول يكال وقت يم؟آن درز انقطاع بگذار نيدر 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؟  يادساختمان ز
---------  

 يارگذارب 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 ييدوارد بر سازه منظور نما يارهارا در ب يحرارت

---------  
فها ك 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  تيرهافرض برنامه)اكثر  يشپ يبارها يب(با تركيدمانجام م يطراح ASD89با ي). وقت600 يواردارند(بار د بار زنده 200kg/m^2بار مرده و  2̂
بار  يااست؟ آ 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
  است؟  يادمرده من ز
---------  

. مثال ممكن دي. احتماال در وارد كردن اعداد اشتباه كرده ايستكننده ن يينتع يزكننده است و خ يينمعموال مقاومت تع يرهاييت ين: با سالم، در چنپاسخ
  .يدوارد كرده باش 2400فوالد را باالتر از  يمتنش تسل ينكها ياو  يدرا كمتر وارد كرده باش يسيتهاست مدول االست

---------  
ترك خورده به نحو مناسب محاسبه ومنظور  ياعضا يچشيوپ يخمش يسخت يدسازه با يلدر تحل4-8-10-9: با سالم.باتوجه به بنديحجاز -92/4/27

 ايتوان كاهش داد  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
 يشنهادپ يز/.ن15يرهاحتيت يچشيپ يكاهش سخت يبابا ضر يكاهش را در نظر گرفت.با توجه به راهنما ينهر دو مورد ا يتوان برا يم ياوآ يچشيپ سختي
  شده. 

---------  
 يبرا يد،ردتان اشاره كو همانگونه كه خود يابد يكاهش م يرت يخمش يو هم سخت يچشيپ يهم سخت  ير،ترك خوردن ت يلبه دل ي: با سالم، بلپاسخ

 بندطبق  ينشود. همچن 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
 0,15از  ??را حت يچشپ يبركاهش مقدار آن ض يتوان برا يبند باشد م ينفراتر از مقدار عنوان شده در ا يچشكه مقدار پ يدر صورت 9-12-11-2
  كمتر درنظر گرفت. يزن

---------  
مبحث ششم  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
در دو  يددرست است كه حتما با -3نه؟:: ياواصال مهم است  است يبه چه صورت يناودان يرنصب برشگ يحجهت صح يتكامپوز يدرسقها-2::يشوند؟م

وكشها را  يرهاشاهت يتشده با سقف كامپوز يمهاربند يچرا در سازهها-4::يد؟نما يرا مركب طراح يران ت يتبسدال وجود داشته باشد تا ا يرت فطر
   يكنند؟نم يمركب طراح

---------  
جهت نصب در كتب فوالد آمده است ( در جزوه  -2شود.  يترعا يدبا يشتنيدهدر مورد سقف پ يول ميستبا سقف كوباكس آشنا ن -1: با سالم، پاسخ

 دهحصور شم يدهد، بتن در داخل ناودان يم ييرشكلتغ يركه ت ي) هنگاميرهاها (برشگ يجهت ناودان يتآمده است). در صورت رعا يزفوالد ارشد بنده ن
 يتبس. ايرخ -3ود. ش يتشود. بهتر است رعا يم يجادا يو دال بتن يفوالد يرت ينب يشتريب يريدرگ يجهنت و در يابد يم يشآن افزا يو مقاومت و سخت



  www.hoseinzadeh.netوبسايت:                                                                                                                                        10/1394
  slhttps://telegram.me/hoseinzadehaكانال تلگرام:                                                                                                                                               

  بالمانع است "بعبا ذكر من"انتشار مطالب اين جزوه 
------------ 

283 

را به جهت  يرهات نياست كه خود كاربر ا ينبنده ا يهتوص يطرح دهد (و تنها نصف دال را منظور كند). ول يتتواند به صورت كامپوز يم يزلبه را ن يرهايت
به ستون داشته باشد، در  يرداراتصال گ يراگر ت يرها،در رابطه با شاهت -4كند.  يطراح يتكامپوز يرغ يركامل در لبه، به صورت ت ييزاز بتن ر ينانعدم اطم

 يما ندارر يرش گاجازه استفاده از بر يردارگ يرهايت يدو انتها يبحران يهدر ناح ينموثر است. عالوه بر ا يربوده و عمال بتن دال غ يلنگر منف يراز ت يقسمت
ه توان آنها را مختلط در نظر گرفت. البته بنده به شخص يكه به صورت دوسرمفصل به سازه متصل هستند م يرهايي). در رابطه با شاهت3-4-3-10( بند 
  .يرمدرنظر نگ ختلطآنها م يت) به جهت اهميردارو چه گ يرا (چه مفصل ياصل يرهايدهم كه ت يم يحترج

---------  
 يمقرار ده يكيون را با ست يرحتما عرض ت يدو ستون ما با يربدونم در پرورِه بتن در انتخاب ت يخواستمدكتر م يآقا-دكتر يبخت: سال آقاجوان -92/4/25

م بهتر و راحتر انجا يجوشكار ينكها يسانت برا5 يدحداقل با يرعرض ت يبعد كار است؟چون در سازه فوالد يباييز يندارد فقط صرفا برا يلزوم ياخير
  ا شم يبا تشكر فراوان از پاسخ ها ير؟خ ياوجود دارد  يهم در ساختمان بتن يفرض ينبدونم چن يخواستمم يكنيمشود كوچكتر فرض م

---------  
). در يستن 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

 يرعرض بال ت در يتيمحدود يچمتصل است كه ه "يمفصل"به صورت  "بال ستون"به  يفوالد يروجود ندارد. اگر ت يبحث ينچن يول يفوالد يسازه ها
. اگر رديكوچكتر از جان ستون باشد تا بتواند داخل آن قرار گ يشود، بهتر است كم يمتصل م "شكل Hجان ستون "به  "يمفصل". اگر به صورت يمندار

بال ستون  رضع يوكوچكتر مسا يرعرض بال ت يد) بايرداراتصال گ ي(ورق روسر يبا توجه به فرم شكل كله گاو يد،دار "بال ستون"به  "يردارگ"اتصال 
  باشد.

---------   
سطح  -3 يتظرف -2مقاومت  -1راساس:ب ي: طراحيدكن يانرو ب يرز ياز زحماتتون. لطفاً تفاوت طراح يدكتر. مرس ي: سالم آقاييبابا يرهن -92/4/25

(شرمندم يشه؟م فادهتكالً هر چهارتا كجا اس يشه؟كجا استفاده م ينو بگ ينبد يحتوض يشترب يهبرام مهمه. لطفاً اونو از بق يلي. مورد سوم خيفتدر -4عملكرد 
  . تشكر كنميرا آرزو م ينهابهتر يكشيدزحمت م يمنت يچه يكشور ب يجامعه علم يشما كه برا يماه مبارك رمضان برا ينشد) من درا يكه سوالم طوالن

---------  
ه به وقت شود. و با توج ي) استفاده ميموجود (بحث مقاوم ساز يسازه ها ي. روش سوم در بررسيستن يسرم ينجاكامل موارد در ا يح: با سالم، تشرپاسخ

وشته ن "سازه ها بر اساس سطج عملكرد يلرزه ا يو بهساز يطراح"د. به كتاب شو ياز آن استفاده نم يدجد يسازه ها يروش، در طراح ينبودن ا يرگ
  .ييدنژاد مراجعه نما يمهندس تق

---------  
 ايمهم 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

زلزله را  ژيانر كلييرشتغ ينداده و با ا يادز يها ييرشكلداشته باشد تا در مقابل زلزله تغ يخمش يستماست كه سازه س ين؟ منظورم اداشتن مقاومت باال
  تر است؟ به يكمهاربند) كه اصال تكان نحورد. كدام ياديبا تعداد ز يو سفت وسخت باشد(مثل قاب حمش يقو يسازه به قدر ينكها ياجذب كن و

---------  
شكل  م،يده 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
 يشافزا زهاس يمقاومت معموال سخت يشدارد. با افزا ياديز يمتاه يزسازه ن يجانب يسخت يريو برعكس. عالوه بر شكل پذ يابد يآن كاهش م يريپذ

مباحث  ينداشت. ا ديخواه يفتكمتر باشد، مشكل در يحد يكسازه از  ياگر سخت  ي. از طرفيابد يم يشاز زلزله بر آن افزا يضربه ناش يجهو در نت يافته
  وجود دارد. ينهزم يندر ا يديباشد. در كتاب پروفسور مقدم مطالب مف يم يچيدهپ يگسترده و تا حد ياربس

---------  
كرده است؛  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 يمطالعه چه كتاب
---------  
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 LRFDه روش دانلود موجود است، ب يبرا يتسا ين.كتاب فوالد سالمون كه در هميمندار ينهزم يندر ا يمناسب يمتاسفانه مرجع فارس يبل: با سالم، پاسخ
 يزآزمون ن يآمادگ يدر كالسها 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
---------   

 يخواستم. مشديباو 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
سقف و اعمال  نودب يمعنا بودن كشش يب يمعنابه  يقرار دادن عالمت منف ياباد را هم بذارم؟ آ يشامل عالمت منف يباتباد، ترك يبارها يببدونم در ترك
   يباشد؟نم rafter يرهايفشار اضافه بر ت

---------  
 يدبارها با يبركشود، در ت 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 يبارد شود (بر خالف زلزله كه ضربار باد تنها به صورت مثبت و يبضر

---------  
بدونم  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
  ممنون  ارياستفاده كرد؟::بس يتبسا ياز خروج يشهم ينكها يعنيمورد مبهمه:: يننامه درا يينهستن با مطلق؟چون آ ينسب يدلتاها ، دلتا ينا ياآ

---------  
 Aj يبدر محاسبه ضر 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

  هستند.  دلتاها مطلق
---------  

  داره؟  يو چه كاربرد يشهم يورق باعث چ يربدون وجود سخت كننده در ت يخواستم: با سالم.ميرام -92/4/21
---------  

كند  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
باشد.  ينازك م ينوع كمانش در جانها يناز ا يريجلوگ ي). علت عمده استفاده از سخت كننده عرضينيدارشد بنده را بب يژهجزوه فوالد و 103(صفحه 
  شود. يبار متمركز از سخت كننده استفاده م يرمثال ز يمدار يزن يگريعلل د

---------  
ستون  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  يبتن

---------  
(چه  يلگردمتوان  يبه باال نم يرا قائل شده است كه از حد ييها يتمحدود يسر يكنامه  يين. چون آيستن يركار امكان پذ ين: با سالم، معموال اپاسخ
 يسازه با مشكل مواجه م يآنها رد نشده و اجرا يناز ب يها: اگر تراكم آرماتور باال رود بتن به راحت يتمحدود ين) قرار داد. علت ايو چه عرض يطول

  هستند. يلدخ يزن يقهم مانند بحث حر يگريد يلرود. دال يسوال م يرموارد ز يسازه در برخ يريشكل پذ ينشود. عالوه بر ا
---------  

 علي عبدالمالكي: سالم آقاي دكتر::سوال اول اينكه چرا در سازه هاي بتني آرماتورهاي طولي تيرهاي طبقه اول كمتر از طبقه دوم در مي آد -92/4/19
تن از  3ند طبقه اول حدود اما در مورد ستون ها اينگونه نيست؟::و يه سوال ديگه اينكه وقتي سازه فوالدي را در ايتبس مدل كردم نيروي محوري بادب

  ؟ تنيروي محوري بادبند طبقه دوم كمتر شده است اما طبقات باالتر روند عادي كاهشي در نيروي محوري بادبند دارند. به نظرتان مشكل از كجاس
---------  

به  يردارستون اتصال گ يااز دو انته يكي يينر طبقه پااست كه د ينا يلاز دال يكيبه هندسه سازه دارد.  ي. بستگيستن ينگونها يشه: با سالم، البته همپاسخ
 يشاندر هر دو انتها هباالتر (ك يطبقه ها يستونها يبا سخت يسهدر مقا يينستون طبقه پا يشود كه سخت يباعث م ينداشته و دوران آن صفر است. ا يپ
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 يزند. در مورد بادبند نرا جذب ك يشتريب يرويداشته و ن يشتريب يسخت يرستون نسبت به ت ييندر طبقه پا يجهشده و در نت يشتردوران دارند) ب يمقدار
  آمده اند. يينطبقه پا يبه كمك بادبندها يينطبقه پا يو ستونها يدكرده ا يردارستونها را گ ياحتماال پا

---------  
بايد بگيرم؟::من وقتي از  etabsاحي را از كدوم قسمت : سالم آقاي دكتر::ميخواستم بدونم براي طراحي دستي بادبند، نيروي طريقاسم يلكم -92/4/18

design output  گزينهP-M Colors / Brace Axial Force  حاصل  روهايتن ميده ولي وقتي ني 70را مي زنم براي بادبند طبقه اول يه نيرويي در حدود
  ي شه؟!!::براي طراحي دستي بادبند از كدومشون بايد استفاده كنم؟ تن به اون وارد م 20از تركيب بارها رو نگاه مي كنم حداكثر نيروي محوري حدود 

---------  
 3-3-9-3-10اتصال بادبند طبق بند  يطراح ي). برايدر قسمت جزوات نرم افزار يتسا ين(در هم ينيدبنده را بب يتبسجزوه ا 93: با سالم، صفحه پاسخ

 يروياز ن يدبا ندخود بادب يطراح يبرا يتن) ول 70باشد (همان  يبار م يبحاصل از ترك يروياز ن يشتركه معموال ب ييداستفاده نما يتيظرف يروياز ن يدبا
  تن). 20(همان  ييدبار استفاده نما يبحاصل از ترك
---------  

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
 يواربه د ديصلب به طبقه اختصاص بدم با يافراگمخواهم د يم يوقت ينكهانجام بدم وا يمش بند يدحائل با يوار)بعد از اختصاص د1حضورتون داشتم::

اضافه  يبار يبرم تركحائل دا يوار)استاد چون د2كنه):: يرو هم به مركز جرم وصل م يكنم نقاط مش بند يم يكه مش بند يحائل وصل شه(آخه موقع
  ؟  يشهم

---------  
 يسازه بتن يامه طراحن 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 ريواد يطراح يبرا ي،قاب بتن يشده برا يفتعر يبارها يباز ترك يدتوان يباشد، م يكي

---------  
 ياجان و بال ستون ها را به هم جوش داد  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

---------  
ز ورق وصله ا 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 
---------  

 LRFDشده را مجددا با روش  يطراحASDكه با روش يمهاربند يستم) با س??نامنظ اي(منظم  يسازه فلز يك يم: سالم::چنانچه بخواهيعل -92/4/14
 يخمش يقابها بود؟::در يم،ستونها،مهاربندها و اتصاالت خواه يرهامقاطع ت يزدر سا ييراتي) شاهد چه تغيجنابعال يفن يد(د يبه صورت كل يمكن يطراح

  چطور؟::با كمال تشكر وسپاس 
---------  

 يچندان يير)، تغموجود است يتسا ينبنده كه در هم يتبس(مطابق جزوه ا ييداستفاده نما يراننامه ا يينآ يبارها يبكه از ترك يم، در صورت: با سالپاسخ
. به طور بديا يشافزا يو در بادبند ها ممكن است چند درصد يابد(در حد چند درصد) نسبت تنشها كاهش  يممكن است قدر يرهاداشت. در ت يدنخواه

  .يستآنها ن يبه كنترل دست يازيشود و ن يتوسط نرم افزار كنترل م يضوابط لرزه ا ياست كه تمام ينحسن آن ا يكند. ول ينم يالصه تفاوت چندانخ
---------  

 يطراح sapبا ) ي+ بادبند ضربدر يدوگانه (قاب خمش يستمطبقه با س 25 يقاب دو بعد يك: با سالم خدمت جناب دكتر ارجمند::من يوسفي -92/4/14
به نظر شما  IPE ياست؟ به جا يرعاديغ ياجواب معقول است  ينبه نظر شما ا يا) جوابگو است. آIPE50( 50نمره  يرآهنت يرهااز ت يليخ يكرده ام و برا
  :: يژهباال نرود؟::با تشكر و يليآنها خ يزاستفاده كنم تا سا يرهات يبرا ياز چه مقاطع

---------  
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  . ييداستفاده نما يرورقاستفاده از مقاطع آماده، از ت يبلند بهتر است به جا يسازه ها يله معقول است. برا: باسالم، بپاسخ
---------  

 يبرا يدبا يتبزدر ا ايآ 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
و تشكر  يرسانندم به شما سالم يزاسم؟ دوستانم ن يهبا  يافراگمد يكطبقات  يبه همه  ياجداگانه با اسم متفاوت اختصاص داد  يافراگمدوم از طبقات دهرك
  . يكنندم

---------  
كند. اگر در طبقه  يافراگما جداگانه ددهد كه طبقات ر يم يصخود تشخ يتبس. اييدنام استفاده نما يكطبقات از  يتمام يبرا يدتوان ي: با سالم، مپاسخ

 يدصورت با ينا درشوند)  يبه هم متصل بوده و در طبقات باال از هم جدا م يين(مثال دو برج دو قلو كه در طبقات پا يددو سقف متفاوت داشته باش  يا
  كردن آن دو قسمت استفاده شود. يافراگمد يدر آن طبقه خاص از دو نام مختلف برا

---------  
ا در كل طبقات از بادبنده يكيكنم.  يجادا يتبزكف صلب در ا يساختمان فوالد يكدر  يخوام. استاد من ميد: با سالم و خسته نباشيعيهما رف -92/4/10
 يافراگمد ادبند بهب ينتا كف صلب بسازم ا يكنممن كفها رو انتخاب م يوقت يلدل ين(گوشه ساختمان و در محل راهپله). بهميستمتصل ن يكف يچبه ه

  شكر . با ت%يدكن ييبشه. لطفا ما رو راهنما يجادا يدكفها با يقاز طر يافراگمد يگمبساز. منم م يافراگمها دPointبا انتخاب  يگه. دوستم ميشهوصل نم
---------  

كه  ياشد. در صورتب يندارند، نادرست م فراگمياكه اتصال به د ييدهانه ها ينكه اصوال استفاده از بادبند در چن يدتوجه داشته باش يد: با سالم، باپاسخ
ف طبقات برقرار شود كه ك بهاتصال بادبند  يخاص يلبا دتا يبه نحوه ا يدباشد، با يكه به كف طبقه متصل نم يدشو يناچار به استفاده از بادبند در دهانه ا

  .ييدكردن طبقه از گرهها استفاده نما يافراگمد يبرا يدتوان يصورت م يندر ا
---------  

نند،مثال به بخواهند استفاده ك يبزرگتر يزاز سا يلگردطبقه به بعد به علت نبود م يكستون،از  يك يساناز: با سالم.اگر در كارگاه در اجرا -92/4/9
  وان:: تشكر فرا يست؟بان يراديا يااستفاده كرد؟با توجه به عدم تقارن و احتماال سخت تر شدن ستون باالتر،آ 10d28،از 12d25يجا

---------  
طول  ينباشد و بنابرا يم 25از  يشترب 28 يلگردتوجه شود كه طول مهار م يد. تنها بايستن يستون ندارند و مشكل يبر سخت يريتاث يلگردها: با سالم، مپاسخ

  .يابد يشافزا يدبا يلگردهاوصله م
---------  

  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
---------  

م بحث فواصل و تراك 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 يزآرماتورها 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

 يكم ول يليبقه )اختالف خط 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 

---------  
  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 نهگزي

---------  
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شده  نامه گفته يينآ يااز بند ه يكباشد و ضابطه مربوط در كدام يم ياز سازه ها ضرور يكدر كدام  يحرارت ي: با سالم ... اعمال بارهايعل -92/4/9
  ؟ 

---------  
بساط قرار توان درز ان 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
---------  

چگونه  ETABSبا ارزشتون...خواستم بدونم كه در برنامه  يبخاطر خدمات علم ي: با سالم واحترام خدمت شما وتشكر از جنابعاليديرضا س يدس -92/4/8
 انشجوي.د..با تشكر.يدتر پاسخ ده ييجز يخواهشمندم در صورت امكان مقدار يكرد . استاد گرام يصلب معرف يمهعضو اتصال ن يدر دو انتها يتوانم
  ل آخر سازه... سا

---------  
  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

---------  
 ETABSتفاوت نسبت به  يناست با ا يدهگرد يجاد، اSAFE12به  يگاه يهتك يانتقال عكس العملها يت،قابل SAP14: ::با عرض سالم.در يندهاق -/92/4/7

در  يدا بايآ-1دهد.:: يم يشنما SAFEدر  RESTRAINTدهد و گره ها را بصورت  يانتقال م يزرا ن يافق يروهايو لنگرها،ن يعمود يرويكه، عالوه بر ن
عادل خاك فنر م يافق ياثر سخت يقيبه طر يا) حذف شود يپ يحركت افق يجاد(با توجه به ايافق يعكس العملها ياآ-2حذف شود؟RESTRAINTيپ

  لحاظ شود ؟::باسپاس 
---------  

  يمنو يقها از طر يپ ي: در طراح2.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

---------  
 يرهاو ت 1ستونها به  يح سختپس از اصال يبتن يتبسطبقات در ا ييجابجا يمم: با سالم خدمت استاد محترم:در خصوص كنترل ماكزيكالنتر يرام -92/4/6
 تصور يياصالح گردد و سپس كنترل جابجا يدبا EX,EYفقط  يا يابد ييرتغ يدبا EX,EY,EXP,EXN,EYP,EYN يزمان تناوب سازه در تمام 0,5به 
  اشد؟ ب UBC 94در  يبرابر دوره تناوب تجرب 1,25با اعمال يهازمان تناوب سازه قبل از اصالح سخت يدبا ياآ ينكها يرد؟وگ

---------  
  :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
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 كنترل  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
  .ييدنما

---------  
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 يژهزلزله و يبارها يبآن اثر ترك يقبل يو احتماال ورژن ها ASCE7-10در  ينكهونم با توجه به ابد يخواستم::من م يد: با سالم و خسته نباشيدحم -92/4/6
-ACI318از مثال  يوقت ياآ يبه عبارت يرخ يا يشودم يزن يباشندم IBC2012از  يكه هر دو بخش ACI318-11بارها شامل  يبترك ينا ياآورده شده است آ

  . سپاسگزارم يرخ يافعال نمود  Etabsرا در  Special Seismic Load Effect يبايستم ياآ يشوداستفاده م ACI318-08 ياو  11
---------  

 يفتعر يبه صورت دست ديبار را با يباتترك ينكهندارد. با توجه به ا يگريد يرباشد و تاث يم يبار لرزه ا يباتجهت اصالح ترك ينهگز ين: با سالم، اپاسخ
بر  يريتاث ينهگز ينفعال كردن ا يرندارد. غ يضرورت يبتن يدر سازه ها ينهگز ينباشد)، فعال كردن ا يم 1,4زلزله  رويين يبضر ينكه(به جهت ا ييدنما

  .يستن ينگران يندارد و جا يتبستوسط نرم افزار ا يكنترل ضوابط لرزه ا
---------  

باتوجه  يا يمزلزله استفاده كن يروهاين 100-30از  يستيبا SAFEنامه در بر يونفنداس يبار حذف كشش و طراح يباتترك يبرا يا: درود::آيمهد -92/4/3
  ؟::سپاس  يستبار ن يباتترك ينبه ا يازيانجام شده ن Etabsدر  ينكهبه ا

---------  
 يمنتقل نم SAFEبه بارها  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 (
---------  

  ا سپ :: و بر 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 ابعاد  يدود)، باش 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
شود كه  يحائل موجب م يوارود. وجود داعمال ش يتبسشود و فشار خاك وارد بر آن در ا يشده و مش بند يمدلساز  يتبسدر مدل سازه در ا يواقع
(به جهت  يقابل توجه يمحور يرويممكن است ن يد،دار يواركه د يطبقه ا يرهايدر ت ينعوض شود. عالوه بر ا يرزمينسازه در تراز ز يشكل جانب ييرتغ

حذف  تبسيار را از مدل ايوچك شود). اگر د يداز فشار خاك با يخمش ناش يزدر ستونها ن ينكننده است (همچن يينشود كه گاه تع يجادفشار خاك) ا
مانند  ييگرد ياز نرم افزارها ينكها يا. و ييدنما يطراح يآنرا دست يدبا يا يل،حا يوارد يآرماتورها يطراح يموارد منظور نخواهند شود. برا ينا يد،كن

SAP ييداستفاده نما.  
---------  

 يد، مباش يم يمعتبر و به روز كه مورد قبول نظام مهندس ينامه ها ييناز آ يك(ساختمان ها) از كدوم سازه ها  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

---------  
. هر يدرده باشوارد ك يحمربوطه را صح يبضرا يكه تمام ينامه باشد به شرط ييناب نوع آاز لحاظ انتخ يكنم در نظام مشكل ي: با سالم، فكر نمپاسخ
و استفاده از  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 يطراح

AISC-05 الزم است كه با توجه به حذف روش  يحتوض ينا يفوالد يازه هافوالد است. در رابطه با س يبراASD از مبحث دهم، بهتر  يكنزد يندهدر آ
  مبحث دهم دارد. رد LRFDبا روش  يمطابقت خوب AISC-05. يرندمربوطه را به مرور فرا گ ينامه ها يينو آ LRFDروش كار با روش  يناست مهندس

---------  
گوشه ساختمان  يكطبقه است. در  6 يساختمان فوالد يك. سازه من يكنمرا كار م يمن پروژه فوالد دوره كارشناس يزتاد عز: با سالم. اسيوشپر -92/4/2

امكان  التيحا ينچن ياتن شده است. آ 55شده و  يادطبقه باالتر ز يكستون  يطراح يرويتن است و با تعجب ن 48ستون طبقه اول  يطراح يرويمقدار ن
  تشكر  يليخ يليمتراست). خ 3,2متر وطبقات باالتر  2,8از اختالف ارتفاع طبقات باشد؟(ارتفاع طبقه اول  نديتوام يادارد؟ آ

---------  
در ستون)  رض ثابت بودن برش??ممكن است. به خصوص مقدار لنگر در ستون به طول آن حساس است و با كاهش طول ستون (با   ي: با سالم، بلپاسخ

  .بديا يم يشلنگر آن افزا
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---------  
ً در مورد  يدكتر. مرس ي: سالم آقاييبابا يرهن -92/4/1 ناخودآگاه  35در  35 يستون بتن يگنم يدم. مثالً شنينبد يحتوض "بتن كرمو"از زحماتتون. لطفا

   يممنون و مرس يليخ ي؟چ يعنيدرسته؟  ين. ايادكرمو درم
---------  

دارد از جمله نحوه متراكم كردن آن، تراكم آرماتورها و فاصله آنها از هم (كه بتن بتواند رد  يبستگ ي: با سالم، كرمو شدن بتن به عوامل مختلفپاسخ
به عمل  يشتريدقت 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

  .يده عمل آب يشتريدقت ب يداست كه در موقع اجرا با يمعن ينكوچك طرح ندهند. بلكه به ا يكه طراحان ستونها يستن يعنم ينبه ا ينا ي. وليدآ
---------  

 ليكه ما به دل 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 جهت جداگانه  ايبر ديگفتند با يباج يكتاب آقا يم؟دررا لحاظ كن يكيكدام  يدبا يمدار يرفتار متفاوت يبدر هر دو جهت ضر يسازه ا يستمتفاوت س

   يمعدد دار يكچگونه؟ما فقط حق وارد كردن  يشود ول يطراح
---------  

 يكو  يدمجزا بساز يلدو فا يدتوان يباشد. شما م يم 2,8متوسط برابر  يقاب خمش يبرامثال  يباشد كه برا يامگا م يبهمان ضر 0,4R: با سالم، پاسخ
را  يه قاب خمشمربوط ب يبضر يگرد يلبار هم در فا يكو  يدبادبند ها را كنترل كن يلشده را وارد كرده و در آن فا يمربوط به قاب بادبند يببار ضر

را وارد كرده و هردو را با آن چك  يبضر ينبه صورت محافظه كارانه، بزرگتر ينكها يا. و يدكنرا چك  يقاب خمش يو ستونها يرهاوارد كرده و ت
  .ييدنما

---------  
صول پخ زدن اال يو عل ييدفرما يحباكس توض يستونها يدر اتصال ورقها ي: با سالم.لطفا در مورد تفاوت جوش گوشه با جوش نفوذيژنيب -92/3/30

ف ستون دو طر يكهدر صورت ينوهمچن يگيردچگونه صورت م يكندم يداورق مربوطه اعوجاج پ يكه هنكام برشكار يلم20و 15با ضخامت كم  يورقها
 يو مرجع داخل ييدكامل بفرما يحكه توض يباشد؟ممنونمم يوستگيطرف ورق پ 4 يبه جوشكار يازين يامفصل باشد ا يرو دو طرف ت يردارگ يرباكس ت

  . ييدفرما يمعرف
---------  

ه به صورت اگر وصل يبا جوش گوشه خواهد بود ول ي،اصل يورق وصله انجام شود، اتصال ورق وصله به ورقها يق: با سالم، وصله ستونها اگر از طرسخپا
. در ييدامشود.در رابطه با تفاوتها به كتب فوالد مراجعه ن يبا نفوذ كامل انجام م ياريجوش لب به لب (بدون ورق وصله) انجام شود، به صورت جوش ش

 يكردن بالها يوستهپ يوستگي،ورق پ يفهكه وظ ييد. دقت نمايستبه جوش دادن ن يازيدارد ن ياتصال مفصل يركه ت ييدر جهت ها يوستگيرابطه با ورق پ
و  يستتون متصل نبه س يربال ت يباشد. در اتصال مفصل يدر داخل ستون م يرهمان ادامه بال ت يوستگيدر واقع ورق پ يعنيباشد.  يدو طرف ستون م يرت

  ندارد. يدر آن راستا معن يوستگياتصال ورق پ ينبنابرا
---------  

 يدرا با 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

---------  
مقاوم  كه مشكل دارند 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 در ييدفرما ييرم لطفا راهنمادا يازآجر ن يسيتهبه مدول االست sapدر  يبه روش دستك معادل فشار يانقابم يمدلساز ي: برايمينگار صم -92/3/24

  رابطه::با تشكر  يندر ا يصورت وجود حل مثال
---------  
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تست مشخص  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
 يمترسانت بر يلوگرمك 60تا  20  ينب يآجركار يمصالح، مقاومت فشار يفيتبسته به ك ي). در حالت كلييدامراجعه نم FEMA356شود (به دستورالعمل 

  .يريددرنظر بگ يبرابر مقاومت فشار 550 يباتقر يزرا ن يسيتهاست. مدول االست يرمربع متغ
---------    

:: يد؟كن يم يرو چطور معرف IPEمقاطع مركب مثال دوبل  يازه فوالدس يبرا يحالت حد يطراح ي: با سالم ::جناب دكتر توينگجهجواد  -92/3/23
  فشردس  يمقطع IPEكه دوبل  يدر حال يشناسهفشرده م يررو غ SD , Generalشده در  يفبرنامه مقاطع تعر

---------  
هد. د يبودن م يرفشردهاخطار غ يه و پس از طراحشناخت يرفشردهشده اند را به صورت مقطع غ يفتعر SDرا كه در  ي: با سالم، بله نرم افزار مقاطعپاسخ

مقطع  كيد از يتوان ي. مثال مييدنما يمعرف يكرده و به صورت عاد ياز مقاطع استاندارد معادل ساز يكياست كه مقطع را به صورت  ينتنها راه حل ا
  معادل باشد). زيجان و ارتفاع آن ن ينطوربوده و هم يردو ت يامساحت بال مقطع باكس برابر مجموع مساحت باله يكه(به طور ييدباكس معادل استفاده نما

---------  
شناژ بر  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 2-7-17-9اساس بند 
  . ::با سپاس فراوان.  BEAM يا يماستفاده كنSLABاتمشخص

---------  
ه بشناژ را بر اساس كشش ده درصد محاس يكرده و مساحت آرماتورها يتحداقل ابعاد بتن شناژ را رعا يدمدل شوند و تنها با يدشناژها نبا ير: خپاسخ
 يعاد 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
 يمنظور نم يتحرك يپ ينوارها ينب SAFEباشد. در  ينم يزن يربه درنظر گرفتن ت يازي. نييدنما يطراح يرسم كرده و آرماتور خمش يآن نوار طراح يبرا

  باشد. يكار نم ينبه ا يازيو ن ييمشناژ را در آن مدل نما يمشود تا بخواه
---------  

ستون با  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
عدد  16 نستو 2كه جمع ان در هر  6 يگروجه د2در  4وجه 2در  يگريارماتور در د 5ستون در هر وجه  يكمثال در  دشته باشد يعدد يكهم اختالف 

  شكر . . با ت يستاشتباه نوع اول با نوع دوم چ يشدر اجرا هنگام ارا يرادنوع ا ينبا هم همچن يسهدو ستون در مقا ينتفاوت در نحوه عملكرد ا يشودم
---------  

 يافته شيمحور افزا يكحول  يباشد. در ستون دوم مقاومت خمش يحول هر دو محور برابر م يسالم در ستون اول (ستون متقارن) مقاومت خمش: با پاسخ
  دو ستون با هم تفاوت دارند. ينا ينو بنابرا يابد يكاهش م يگرو حول محور د

---------  
است ، پس از نصب  يلگردسوله كه از م يك يمبدونم اگر بادبند قا يخواستم، م ياستاد گرامخدمت شما  يد: با سالم و خسته نباشيسنچول ينحس -92/3/22

  ؟ ممنون  يدآ يدر مقاومت سازه سوله بوجود م يبرش داده شود و مجدد جوش بخورد ، مشكل يليبه دال
---------  

الزم خواهند  يي) نصب شوند، معموال الغر محسوب شده و قاقد كارايغه ا(با استفاده از بست قوربا يهاول يدگيتن يشاگر بدون پ يلگردها: با سالم، مپاسخ
 1-3-1-10به بند يالغر يتاطالع از محدود يشوند. برا يدهمجددا پس كش يدو جوش دادن آن با يلگردكنند). پس از قطع م يبود (شل بوده و عمل نم

  .ييدمراجعه نما 10مبحث 
---------  

حالت  ينر اد يگيرد،قرار م يرت يآن بر رو يستونها يندارد ، بنابرا ينيطبقه ،طبقه ششم در پالن عقب نش 6سازه  يك، در : درود بر شما يمانپ -92/3/20
برش  -2اعمال شود؟  هم يينطبقه پا يبه ستونها يدزلزله با يرويجمع شود ؟ ن يرت يروارده از ستون وبارگ يروين يدزلزله قائم با يرويمحاسبه ن يبرا -1: 

   كند؟ينرم افزار كنترل م يابه كنترل دارد؟آ يازگاه باشد باز هم ن يهتك يكبرش نزد يروياگر كمتر از ن يرستون و ت يدر محل تالق يموضع
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---------  
 يرر توزن سقف كه ب (شامل بار ستون و يركل بار وارد بر ت يدقائم زلزله با يرويمحاسبه ن ي، برا2800استاندارد  2-12-3-2: بله طبق بند 1: با سالم، پاسخ
در دو  خوانده و ضرب زار(تحت مرده + زنده) از نرم اف يرت يبرش حداكثر در انتها يدتوان يوزن م ينمحاسبه ا يشود) در نظر گرفته شود. برا يوارد م

 ير: در محل اتصال ستون به ت2شود. يمنتقل م يزن يينپا يسازه به ستونها يلبار بر اساس تحل ينكه ا يدكن يوارد م يرقائم را تنها به ت يروي. شما نييدنما
مهار  يدن نشسته) باآ يكه ستون بر رو يي(در جا تير يينيبال پا يبرا ينمحاسبه شود) همچن يد(با ييداستفاده نما يراز سخت كننده در جان ت يدحتما با
و  ييدبند) استفاده نما نهي(س يياز زانو يدبا يينيبال پا يمهار برا ينتام يبرابه مهار ندارد).  يازمدفون در سقف بوده و ن يرت ي(بال فوفان ييدنما ينتام يجانب

  .ييدسقف وصل نما يها يرچهآنرا به ت
---------  

در  نكهياونم ا يو افق يمقا يهمراه با كالف بند ييبا مصالح بنا يداشتم در مورد ساختمانها يسوال يه يمحمد: با سالم خدمت استاد گرام -92/3/19
 ينا يبارگذار بهاز اصال مج يانه و آ ياكنه)  يرعملگاه شاهت يه(كالف به عنوان تك يفتهب يمكالف قا يرو يتونهم يفوالد يرهايساختمونا شاهت گونهينا

  اشه با تشكر ب يتونهم يواراز د يتيچه موقع يرهاشاهت يريمحل قرارگ ين) به عالوه بهتر ي(در صورت استفتده از بالشتك چ يرخ ياو  يمكالف ها هست
---------  

 يره شاهتك يتحمل بار سقف  را بر عهده دارند. در صورت يفهوظ ييبنا يوارهاياست كه د ينفرض بر ا يي،با مصالح بنا ي: با سالم، در سازه هاپاسخ
محسوب  ونتكالف نبوده و س يگرف دآن كال يرد،كالف قائم قرار گ يآن نشسته اند) بر رو يها بر رو يرچهكند و ت يكه بار سقف را تحمل م يري(شاهت

 ييدخاب نماانت 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 يم
كالف  يك يرو ديناچار با به 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

 يگردد تا پاسخگو يبزرگتر طراح يكم يدشود) با يبه آن ستون اطالق م يگركالف قائم (كه حاال د ينكه البته همانطور كه گفتم ابعاد ا يردقائم قرار گ
  بار متمركز وارد بر آن باشد.

---------  
 يلهورق كه به وس يراز ت يماگه بخواه lrfdبه روش  يسازه فوالد يبدونم تو طراح يخواستمم يدم و خسته نباش: با عرض ساليطاووس يدينا -92/3/19

  فشرده بودنشو برطرف كرد؟  يرمقطع غ يرادا etabsتو  يشهم يچطور يمساخته شده،است استفاده كن sd sectionروش 
---------  

استفاده  section designerاز  يدنبا يدجد ينامه ها يينمشكل وجود دارد و در صورت استفاده از آ ينار انرم افز ي: با سالم، متاسفانه در ورژن فعلپاسخ
  .ييدنما يفتعر يكرده و در قسمت عاد يمقاطع خود را معادل ساز يدتوان يم ي. البته به راحتييدنما

---------  
در  -2::يست؟چ 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 يابارها كنترل نمود  يبتمام ترك يبرا يدها را با يفتاپل يفلز يسازه ها
---------  

  شود: يماجرا  يرهاو شاهت يرهات يدر تمام يرجز در مورد ز يرها:برشگ1: با سالم، پاسخ
را  3-4-3-10ستون). بند  يكنزد ي(در نواح يقاب خمش يرهايشاهت يوجود دارد مانند دو انتها يردر ت يكمفصل پالست يلكه احتمال تشك ينواح در
  .ينيدبب

 ينكهآنها (با وجود ا ياحرمختلط در نظر گرفته شوند و در ط 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

  يبرا يدباشد كه با ي) ميكشش ي(تنش ها يپ ير: اگر منظورتان كنترل تنش خاك ز2
 )D+L) 0,75) وD+0.75L+0.75Eيو جهت ها يفدر حالت مختلف (مثبت و من يدزلزله را با يروي)كنترل شود. كه البته ن x  وy 30زلزله  ينو همچن 

  ).ييددرصد كنترل نما
---------  
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 يبارگذار يبات(در تركيشوندنم يطراح يمحور يرويبه ن يرهاساختمان ت يكدكتر چرا در  ي: با سالم و عرض ادب و احترام. آقايافرسارا 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 كه  يم يندارند كه مانع از ا ييباال يو برش يمحور يسخت يجرا ي. سقف هايمسقف را دار يافراگمد يرها: با سالم، در اكثر سازه ها در تراز تپاسخ
صورت در  نيو ستون باشند) در ا يراز سازه تنها ت يكه سازه شما فاقد سقف باشد (مثال در قسمت يصورت شود. در يجادا ييباال يمحور يروين يرهادر ت

 يجادا يمحور يروين يزن يرهاكه بسته به هندسه سازه (مثال محل بادبندها) در ت يدسازه خواه يلو پس از تحل يدباش ينم يافراگمد يفنرم افزار مجاز به تعر
  منظور شود. يدبا يراحشود كه البته در ط يم

---------  
 يافراگمد يك تحقق يطساختمانها و شرا يو ثقل يصلب در رفتار لرزه ا يافراگم:: لطفاً در مورد نقش ديد: با سالم و خسته نباشيفهم يمينس -92/3/19

  . ينمايمتشكر م يدهيدبا حوصله پاسخ م يانبه سواالت دانشجو ينكه. از ايدبفرمائ ييصلب راهنما
---------  

 يطرابطه با شرا . دريستن يسرفضا م ينمباحث، بحث در مورد آن در ا يگستردگ يلصلب به دل يمهن ياصلب و  يافراگم: با سالم، در مورد نقش دپاسخ
بلوك،  يرچه(ت يجقف را) با دهانه و سيو ادار ي(مسكون يمعمول ي. در سازه هاييدمراجعه نما 2800استاندارد  6 يوستبه پ يدنبودن سقف با ياصلب بودن 

  شوند. يصلب محسوب م 2800بتن داشته باشد) معموال سقف بر اساس ضوابط استاندارد  يمترسانت 5كه حداقل  يو هر سقف يدال بتن يت،كامپوز
---------  

 يت غلطسن يك ينا يباشد؟يام يصولبلوك ا يرچهبالكن بصورت ت يبه نظر شما اجرا-هستم  3 يهبنده مهندس ناظر پا -دكتر سالم ي: اقايمهد -92/3/18
از  وننمم -يباشدبالكن م يبلوك در اجرا يرچهدال و ت ينب يچه فرق يتدر حال اجراست. در نها يمسكون يدرصد ساختمانها 90است كه هم اكنون در 

   يجنابعال يغدر يزحمات ب
---------  

 يل م(كه به صورت طره به ستون متصل هستند)، متص ياصل يرهايخود به ت يانتهاها در دو  يرچهبلوك، ت يرچه: با سالم، در صورت استفاده از تپاسخ
  است. يحو صح 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

---------   
 يبرا يا. آيدكن ياريرا  يرحق ينا يرا مدل كند؟ممكن است در مدلساز يشمع در پ safe8نرم افزار  يااستاد آ : با سالم وادب،ينادر ادراك -92/3/18

. يكندمدل م 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 ي: با سالم، نرم افزار خود شمع (آرماتورهاو قطر الزم) را محاسبه نمپاسخ
 راحيت در طاطالعا 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

--------- 


