
 تلگرام - سومجلسه  –سازه فوالدی  5102آموزش ایتبز 

 دوستان همه خدمت سالم، با 

 کنیم می شروع را فوالدی سازه طراحی سوم جلسه. 

 

 ساختیم و دادیم توضیح را مختلف زنده و مرده های بار قبل، جلسه. 

 رفت خواهیم جانبی های بار آخر تا زیاد احتمال به جلسه این. 

 ،بشود تمام هم این ایم، ساخته را مقاطع تمام چون. پردازیم می کامپوزیت سقف ساخت به ابتدا. 



 

 با باید گیر، برش داشتن دلیل به کامپوزیت سقف Deck شود سازی مدل. 

 

 از باید شود، مدل اینکه برای solid slab کنید وارد( متر سانتی 7) شده ذکر نقشه در که همان را ضخامت و کنید استفاده. 

 قیقد عددگذاری به نیاز گیر، برش عنوان به نبشی از استفاده دلیل به ضمن در. شود می گفته طراحی موقع در گیر برش به مربوط اطالعات 

 .نیست



 

 باشد می چقدر کدام هر مقدار و کنیم می استفاده چطور را قبل جلسه در شده گفته ثقلی های بار دهم می توضیح ابتدا در. 

 5 از بزرگتر زنده بار وجود علت به همکف، طبقه درkN/m2 باشد نمی پارتیشن بار گیری نظر در به نیازی. 

 بار هم اول طبقه در نشود، گرفته نظر در پارتیشن بار اگر MASS باشد نمی الزم پارتیشن برای باشد، می ای لرزه وزن کننده معادل که. 

 

 رویم می اول طبقه کف سراغ به حال : 



 1- باشد می( پیرامونی های دیوار و ها المان وزن شامل) مرده بار. 

 2- باشد می سازی کف وزن شامل "مرده روی" بار. 

 

 5 از زنده بار بودن کمتر دلیل بهkN/m2 کنیم می حساب را پارتیشن بار 

 

 2 آخر در من که. کنیم می حساب را پارتیشن سطح واحد بار باال صورت بهkN/m2 کردم فرض. 



 

 با نیز دادیم نشان اول جدول در که ای زنده بار Reducible Live 0.5 کنیم می اعمال. 

 شدند معرفی اول طبقه های بار اینجا در. 

 

 باشد می باال صورت به های بار خالصه، صورت به دوم طبقه برای. 



 

 بار نیز بام برای Lroof 1.5 برابرkN/m2 شود می گرفته نظر در. 

 

 کنیم اعمال نیز را آن باید چون بدهم، برف بار به راجع توضیحی حال. 

 دارد قرار زیاد برف با منطقه در تهران جدول، طبق. 



 

 آیند می دست به 1 همه معموال ساده، طور به ولی. آید می دست به راحتی به غیره و دمایی شرایط و گیری برف ضریب مقادیر. 

 بپرسید کالس بعد توانید می هست سوالی اگر میگذرم، آن از سادگی به من کل در. 

 

 رایطش همین با پله دو نیز ما پروژه در. شود نمی منجر که ای پله و شود، می منجر خروجی به که ای پله است، شده تقسیم حالت دو به پله بار 

 .دارد وجود



 5 از آن بودن کمتر دلیل به شود، نمی منجر خروجی به که ای پله بار ضمن درkN/m2 با باید Reducible Live 0.5 شود وارد. 

 شود می نصف آن ضریب ها، بار ترکیب در یعنی. 

 

 آوریم می را آسانسور و بالکن زنده بار ادامه در. 

 رویم می جانبی های بار سراغ به حال : 

 



 جهت در x است شده آورده توضیحاتش که داریم گانه دو سیستم. 

 

 آید می دست به شکل صورت به نیز پایه برش ضریب محاسبه. 

 است نشده اورده ای نامه آیین ریز همین برای باشد، داشته مشکل کسی نمیکنم فکر من. 

 آورم می را آن های بند کالس، بعد یا بعد جلسه بود، مشکلی اگر. 

 است شده آورده شکل در که باشد می سازه ارتفاع و سیستم پایه، برش ضریب محاسبه به نیاز تنها. 



 

 جهت در y باشد می مفصلی ما قاب سیستم و داریم مهاربندی سیستم. 

 

 جهت در y است شده آورده پایه برش ضریب نیز. 

 به باشد، می طبقه 0 سازه چون تحلیلی، پریود دیدن و تحلیل از بعد نکردیم، استفاده تجربی پریود افزایش %25 بر مبنی 2022 تبصره از اینجا تا 

 .دهیم می کاهش را پایه برش ضریب و افزایش را پریود زیاد احتمال



 

 کنیم می وارد افزار نرم در نیز باال صورت هی. 

 تعداد رد که ایم کرده استفاده مرکزیت از خروج با های بار ترکیب زدن عالمت و بار ترکیب یک تعریف بر مبنی افزار نرم جدید قابلیت از ما 

Load Combination دارد زیادی تاثیر. 

 

 شد تمام زلزله بار تعریف اینجا تا. 



 پردازیم می مجازی های بار به ادامه در. 

 شوند می تعریف ثقلی های بار تمام برای ها بار این. 

 آیند می بارگذاری ترکیبات در بار همان ضریب با و. 

 کنید استفاده ثابت سختی با و دوم مرتبه ، مستقیم تحلیل روش از باید شما نامه، آیین تنظیمات در ها، بار ترکیب این آمدن با 

 کرد خواهم تکرار دوباره نامه آیین تنظیمات قسمت در ادامه در. 

 

 این از کدام هر داخل و notional load ،جهت و ثقلی بار ترکیب نام شما ها x یا y کنید می انتخاب را. 

 پردازم می باد بار به اینجا در : 



  

 خارجی فشار یک است، امده داخلی فشار یک نامه آیین در 

 باشد می باد فشار برابر دو این جمع شده گفته و. 

 شانهای کار و تجربه طبق دوستان البته. ندارد خاصی مشکل همین برای. باشد می زلزله بار از کمتر باد بار طبقه 02-02 تا من، های کار طبق 

 .باشند داشته متفاوتی نظر شاید

 



 باشد می داخلی فشار برای فرمول این بود، خارجی فشار برای 80 اسالید فرمول. 

 بود شده آورده قبل های اسالید در اهمیت ضریب. 

 تهران رای q باشد می 2.701 برابر. 

 مقدار Cg باشد می 2 شهری داخل سازه برای هم. 

 بپرسید کالس بعد یا کنید رجوع نامه آیین به تر دقیق و بیشتر اطالعات برای. 

 

 

 کند می را خودش خاص کار کسی هر آن اعمال نحوه مورد در. 

 با سپس و آورند می در طبقاتی تراز هر در را فشار اکسل با بعضی user Load کنند می اعمال. 

 نامه آیین از عضی ASCE7-10 کنند می استفاده . 

 نامه آیین از استفاده نیز من راه NBCC 10 باشد می کانادا نامه آیین همان یا. 

 رسید پایان به جانبی های بار اینجا تا. 



 

 باشد می باال صورت به قائم زلزله تعریف. 

 شود اعمال ها بالکن به -2 سازه، کل به -1 باید. 

 و Fv واحدش نیز kN باشد می نیرو یعنی. باشد می. 

 

 کنید استفاده مرده بار از سازه، کل بر وارد زلزله برای که است این نامه آیین حرف خالصه صورت به. 



 زنده+  مرده بار از بالکن، بر وارد زلزله برای 

 گفتم که همانطور ، Fv کنید وارد بهش و انتخاب را ها گره تک تک شما باید سازه، کل بر آمدن وارد حالت در باشد، می نیرو. 

 

 از استفاده آن و. است داده پیشنهاد نیز بهتری راه نامه آیین Sds باشد می. 

 مقدار تنظیمات در ها، بار ترکیب ساخت از قبل شما Sds زلزله قائم بار سازه کل به انگار و کند می اضافه مرده بار به خودش. کنید می درست را 

 .است شده اعمال

 شود می اعمال آنها های گره به دستی صورت به نیز ها بالکن به. 

 دوستان نباشید خسته. 

 شدند تعریف ها بار کل و. شد تمام جلسه این. 



 


