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92بهمن  

:مدرس  

 سید محمد فرنام





 ایجاد مدل جدید



افزاراصالح واحد هرم   
 

File/New model…                                               مدل جديد از طريق موٍيايجاد  

استفادى از فایل ًای 
مادى مدل ًای لبلی

 
 ا

مدل جدید ایجاد پیش فرض توظیماتایجاد مدل با    



افزاراصالح واحد هرم   
 

File/New model…                                               مدل جديد از طريق موٍيايجاد  

استفادى از فایل ًای 
مادى مدل ًای لبلی

 
 ا

مدل جدید ایجاد پیش فرض توظیماتایجاد مدل با    



 

 ااهدازى خطٍط راًومای

تػداد خطٍط راًومای 
 X راستای 

فاصلي خطٍط راًومای 
 Xراستای  

فاصلي خطٍط راًومای 
 Y راستای 

تػداد خطٍط راًومای 
 Yراستای  

 اهدازى طبكات

 تػداد طبكات

 ارتفاع مػمٍل طبكات

 اصالح اطالغات خطٍط راًوما

اصالح اطالغات ارتفاع 
 طبكات



 براساس دستگاى مختصات

براساس فاصلي بین دو 

Grid 





 تػریف مصخصات سازى





 .استفادى مي ضٍد …Define> Material Propertiesبراي تػريف مكاطع از موٍي  
  

 جرم واحد حجم فٍالد

 وزن واحد حجم فٍالد

 مدول االستیسیتي فٍالد

 توش تسلیم فٍالد

 توش جاری فٍالد



 .استفادى مي ضٍد …Define> Frame sectionsمكاطع از موٍي  براي تػريف 
  

 رسم مكاطع



 .استفادى مي ضٍد …Define> Wall/Slab/Deck Sectionsمكاطع از موٍي  براي تػريف 
  

ٍع بتن سكف  ه

 ضخامت بتن

 دال ، کامپٍزیت



 :بار زلزلي بدون هیروی ضاللی  -



ای از موٍي   براي تػريف   .استفادى مي ضٍد …Define> Load Combinationsترکیب باًر
   



استفادى مي  Define> Special Seismic Load Effects …توظیم پارامتر ًای لرزى ای از موٍي براي 
یین هامي ایران در هرم افزار وجٍد هدارد این امر بي صٍرت .ضٍد

 
اما با تٍجي بي ایوکي ترکیب بار ًا ًا و ا

در این روش ترکیب بار ًای تصدید یافتي .دیگری و در پایان مراحل طراحی برای ستٍن ًا اغمال می گردد
بي هرم افزار اضافي می ضٍد و با اهتخاب ستٍن ًا و افزایش مكاومت خمصی ستٍن ًا کاری می کویم کي 

در پایان این روهد ستٍهٌای  ی کي جٍاب هدادى اهد را تغییر .ستٍن ًا فكط تحت هیروی محٍری غمل کوود 
 .می دًیم

   

 (ماهود روبرو )تغییر بي یک غدد بزرگ



 .استفادى مي ضٍد …Define> Mass Sourceجرم لرزى ای از موٍي   براي تػريف 
   



 ترسیم مدل



 ترسیم مدل

 ترسیم سكف ترسیم بادبود ترسیم تیر  ترسیم ستٍن



استفادى  …Draw> Draw Line Object>Create Columns in Region or at Clicks  ترسیم ستٍن از موٍيبراي 
 .مي ضٍد

   
 ترسیم ستٍن



ا از موٍيبراي   .استفادى مي ضٍد …Draw> Draw Line Object>Draw Line  ترسیم تیًر
   

 ترسیم تیر

 مفصلی



استفادى مي  …Draw> Draw Line Object>Create Braces in Region ترسیم بادبود از موٍيبراي 
 .ضٍد

   

 ترسیم بادبود

 مفصلی

 اهٍاع بادبودًا



 .استفادى مي ضٍد … Draw> Draw Area Object>Draw Areas  ترسیم سكف ًا از موٍيبراي 
   

سكف ترسیم   

ٍع ک ف  ه



 اختصاص مصخصات



 اختصاص هشخصات

 تکیو گاه

 آساد ساسی لنگز انتيای تیز ىا

 نٌاحی صلب انتيایی

 دیافزاگن صلب کف ىا

 بارگذاری

 بار پلو

 بار دیٌارىای جانبی

 بار سقف ىا

 بار هعادل تیغو بنذی

 بار هعادل ساسی بار ً جزم



 .استفادى مي ضٍد …  Assign>Joint/Point >Restraints(Support)  براي اختصاص تکیي گاى از موٍی  
   



ا  از موٍی  زادسازی لوگر اهتٌای  ی تیًر
 
  …  Assign>Frame/ Line >Frame Releases/Partial Fixityبراي ا

 .استفادى مي ضٍد
   



استفادى  …Assign> Frame/ Line >End (Length) Offsetsبراي توظیم طٍل هٍاحی اهتٌای  ی از موٍی 
 .مي ضٍد

   



 .استفادى مي ضٍد … Assign> Shell/Area>Diaphragms  اختصاص دیافراگم صلب از موٍيبراي 
   

 هیمي صلب صلب



 .استفادى مي ضٍد ……… <Assign  اختصاص بار از موٍيبراي 
   

 بارگذاری

 بار پلو

 بار دیٌارىای جانبی

 بار سقف ىا

 بار هعادل تیغو بنذی

 بار هعادل ساسی بار ً جزم

Assign > Frame / Line Loads >Distributed  

Assign > Frame / Line Loads >Distributed  

Assign > Shell / Area Loads >Uniform  



:گستردى خطی ( هیرو ،لوگر)بار  Assign > Frame / Line Loads >Distributed  

ٍع بار  ...(،[مردى ،زهدى)ه  

ای لبلی اغمالی  اضافي کردن بار بي باًر

ای لبلی اغمالی  اغمال بار بي جای باًر

... (ثكلی و )راستای اغمال بار  حذف بار ًای اغمالی  

(لوگر ، هیرو )ماًیت بار   

 مكدار بار خطی مستطیلی

 مكدار بار خطی ذوزهكي ای



:بارگستردى سطحی  Assign > Shell / Area Loads >Uniform  

ٍع بار  ...(،[مردى ،زهدى)ه  

ای لبلی اغمالی  اضافي کردن بار بي باًر

ای لبلی اغمالی  اغمال بار بي جای باًر

... (ثكلی و )راستای اغمال بار  حذف بار ًای اغمالی  

 مكدار بار سطحی



 تحلیل سازى



ن بي توظیم  .… Analyze> Run Analyze  تحلیل سازى از موٍيبراي 
 
استفادى مي ضٍد،اما پیش از ا

ن از موٍی 
 
ای ا  .می پردازیم .…Analyze> Set Analyze Optionsپارامتًر

 تحلیل دیوامیکی

 P-Δاثر 

 اولین ترکیب بار طراحی

 تػداد تکرار برای ًمگرای  ی

 بازى ًمگرای  ی

زمٍن و خطا
 
(تکرار)براساس روش ا  



ن
 
یین هامي و پارامتر ًای ا

 
یین هامي و  Options>Preferences >Steel Frame Design از موٍی  :توظیم ا

 
بي توظیم ا

ن می پردازیم
 
ای ا یین هامي  .پارامتًر

 
 هام ا

 سیستم مٌار بود جاهبی

 تػداد دفػات تکرار

 حداک ثر هسبت توش مجاز



بي اهتخاب ترکیبات بار می Design>Steel Frame Design >Select Design Combo از موٍی  :اهتخاب ترکیبات بار
 .پردازیم

(بدون هیروی زلزلي)دو ترکیب بار اول  

 تغییر ضکل مكاومت

 تمام ترکیبات بار  واردى



ای طراحی  :اهتخاب پارامتًر



ا  (0.001ماهود )وارد کردن غدد کٍچک بي موظٍر اغمال تکیي گاى جاهبی بي تیًر



K(Major)=1 

K(Minor)=1 



Unbraced Length Ratio (Major)= 0.5 

Unbraced Length Ratio (Minor , LTB)= 0.67 



 طراحی سازى



استفادى  .…Design > Steel Frame Design >Start Design / Check of Structure  طراحی سازى از موٍيبراي 
 .مي کویم،برهامي بي صٍرت خٍدکار ضروع بي طراحی سازى می کود



 همایش و چاپ خروجی



و هیروی اغمالی بر تیر ًا و سكف ًا .کویم استفادى مي Display > Show Loads  همایش هیرو ًا از موٍيبراي 
 .را همایش می دًیم



 < Display  براي همایش وزن ، مرکز جرم و مرکز سختی طبكات از موٍي: سازىوزن و مرکز جرم و مرکز سختی 

Show Tables… کویم استفادى مي. 

 جرم طبكات مرکز سختی مرکز جرم



 :کوترل دریف طبكات
 .کویم استفادى مي …Display > Show Tablesبراي همایش دریفت طبكات 


