
 تلگرام - دومجلسه  –سازه فوالدی  5102آموزش ایتبز 

 همه خدمت سالم با 

 کنیم می شروع را دوم جلسه. 

 

 دهم می ارائه آن به راجع توضیحاتی اول من. کردیم تعریف را ساختمانی فوالد ادامه در شد، بحث سازی مدل ای پایه مسائل قبل جلسه : 

 



 

 بدهید کاهش را آن تسلیم تنش باید داشته، میلیمتر 61 از بیشتر ضخامت شما فوالد اگر دهم، مبحث طبق. 

 

 چرا که ببینید، را عالئم توانید می است، آمده اروپایی نامه آیین از 61 مبحث فوالد جدول چون S235JR کنیم می استفاده. 

 



 

 فوالد که بینید می آخر در و S235 باشد می 311 نهایی تنش و 532 تسلیم تنش دارای. 

 

 بتن عالمت بینید می که همانطور کنیم، می تعریف را دو این ادامه در داریم، آرماتور و بتن به نیاز ما سقف طراحی برای C این در ما که باشد، می 

 .کنیم می استفاده C25 از پروژه



 

 آید می دست به 53411 نهم مبحث فرمول طبق االستیسیته مدول کار این با کنیم، می فرض 53 نیز را بتن مخصوص جرم. 

 

 پردازیم می بتن خطی غیر های پارامتر به حال کنیم، می تعریف نیز را بتن زیر ترتیب به 

 



 

 آید می دست به راحتی به مختلف های پارامتر کنیم، فرض باال صورت به را بتن نمودار اگر. 

 تسلیم حد کرنش مقدار ما، بتن برای et باشد می 1.115 همان که باشد می. 

 

 کنید پر باال صورت به توانید می را ها پارامتر این. 



 

 است شده آورده ها پارامتر بقیه و نهایی و تسلیم تنش حجمی، جرم باشد، می باال صورت به دهم مبحث در میلگرد مشخصات. 

 

 کنیم وارد افزار نرم در زیر صورت به باید و. 

 

 



 

 کنیم اصالح خود ماده خصوصیات اساس بر ها پارامتر این باید باشیم، داشته خطی غیر تحلیل به نیاز اگر دیگر، مصالح مانند. 

 رویم می مقاطع تعریف سراغ به. شد تمام مصالح تعریف اینجا در. 

 

 گزینه از باشد، می فوالدی ما سازه چون import کرد خواهیم استفاده : 

 



 

 میدادیم انجام را قربانپور مهندس کار شبیه باید بود، می بتنی سازه اگر. 

 روی ، 33 شکل طبق I کنیم می کلیک شکل : 

 



 از را مقاطع بودیم، گفته مدل ساخت ابتدای چون euro مقاطع پیشفرض اینجا در کنیم، می استخراج euro حال. است شده داده نمایش IPE و 

IPB یا HE...B کنیم می برداشت را. 

 باشد می خودکار مقاطع ایجاد بتنی، به نسبت کار مزایای از یکی فوالدی، های ساختمان در. 

 شود انجام بندی تیپ اولیه، طراحی از بعد باید البته. کند می پیدا را ترین بهینه افزار نرم مقطع، چندین دادن با. 

 

 سازیم می را ستون و تیر اتوماتیک مقاطع باال، صورت به 

 

 



 

 با که آید می پیش سوال این ناودانی دوبل بادبند برای SD section شود استفاده معادل قوطی مقطع یا شود، ساخته 

 را کار کردن معادل کنم، می فکر. کنند می معادل هم را شکل آی دوبل حاضر حال در اینکه خاطر به. ام کرده لیست را دو هر معایب و مزیت 

 .دهد انجام بهتر خیلی

 کردن کچ از بهتر بسیار کند، چک خودش را لرزه طراحی های پارامتر اگر افزار نرم و کنیم استفاده میخواهیم ویژه مهاربندی قاب اینکه مخصوصا 

 .باشد می دستی



 کنند رعایت تکمیلی الزامات است الزم باشند، 8 و 7 نوع از اگر بیشتر معمولی، های مهاربند بینید، می که همانطور. 

 با ساخت بین تفاوتی باشیم، داشته معمولی مهاربند اگر داریم، ضربدری که پروژه این در SD section ندارد وجود قوطی و. 

 باشد می یکسان دو هر در که است آن باربری و سختی از نشان مساحت کند، می کار محوری چون بادبند. 

 باشیم داشته ویژه مهاربند اگر ولی : 

 6- (است دقیق کردن مدل قوطی-بودن ای لرزه فشرده برای. )شود می مهم ضخامت به پهنا نسبت 

 5- شود می مهم الغری ضریب ( .کمانش برای - SD است دقیق کردن مدل). 

 شود می فشرده و کشیده فقط شود نمی ایجاد آن در ممان که المانی. ندارد ممان پس است، مفصل سر دو بادبند. 

 ( شود می فشرده و کشیده فقط که) فنر یک سختیEA/L است دخیل آن در مساخت فقط یعنی. است. 

 دوبل شما UNP در چه SD شود می یکسان موارد بقیه و سازه سختی و پریود قاعدتا پس دارد، یکسانی مساحت بسازید، قوطی با چه. 

 با اگر را مقطع این افزار نرم که. است طراحی در کار این مورد تنها SD ،طراحی پارامتر مجبورید شما و کند می عنوان ای لرزه فشرده غیر بسازید 

 .کنید خاموش را( seismic design) ای لرزه

 داخلی شعاع خاطر به ها مساحت البته UNP است، متفاوت کمی SD است فنظررص قابل ولی. است تر دقیق. 

 کم بسیار تفاوت دلیل به من، نظر از کل، در SD کنم می مدل قوطی من کردن، مدل قوطی و کردن مدل. 

 

 خواستید اگر SD باشد می باال صورت به کنید مدل. 



 

 

 

 باشد می باال صورت به نیز کنید مدل قوطی خواستید اگر. 

 



 است لرزه فشردگی راست سمت شکل. باشد می باال صورت به ای لرزه و معمولی فشردگی الزامات. 

 هستند ای لرزه فشرده استاندارد، مقاطع تمام ضمن در. 

 شویم می خارج مقاطع بحث از. 

 دهیم می قرار اتوماتیک مقطع یک در و ساخته را ها مهاربند ترتیب این به 

 



 کنیم تعریف باال های بار ما الزمه پس. باشد می باال شکل به حدی روش به فوالدی ساختمان یک برای بار ترکیب. 

 

 شود می آورده اضافه توضیح ادامه در. کنیم می تعریف را باال های بار. 

 

 های بار به نیاز کامپوزیت های تیر طراحی برای super Dead 672 قبال و باشد، می ما سازی کف همان که داریم kg/m2 بودیم گفته. 



 زنده بار با پارتیشن بار تفاوت دلیل (Live )باشد می ای لرزه جرم در انها تفاوت. 

 

 یک در نباید پس. باشد می %51 مشارکت دارای زنده بار و( %611 مشارکت میزان)  مرده های بار جزو پارتیشن بار بینید، می که همانطور 

 .کرد تعریف بار ترکیب

 

 شود می تکمیل باال صورت به افزار نرم در آخر در. 



 بار Mass باشد می جرم و وزن سازی معادل بار شده، اورده آخر در که. 

 می را بار این دستی صورت به ما پس کند، نمی را کار این افزار نرم ولی. شود می آورده پایین دیوار وزن نصف نامه آیین طبق بام طبقه در مثال 

 .آوریم

 شود می محاسبه درست سازه پریود کار این با. 

 


