
 

 

 CSI SAFE V14.1.0 & 14.1.1هشدار مشکالت جدی و شایع نرم افزار 

پس از استخراج  CSI V.14.1.0 & 14.1.1ساخته شده در نرم افزار  یهامدلمشکالت جدی در نتایج برخی برخی 

 .گزارش شده استاطالعات سطح پایه )طبقه همکف( برای تحلیل و طراحی فونداسیون، 

 از: اندعبارت، شوندیمکاربران با آن مواجه  معموالًکه مشکالتی 

  درصدی فشار خاک 50افزایش 

 ( در فونداسیونیدگیباال کشلیفت )باالآمدگی یا  - آپ العملعکس 

  برشی و خمشی موردنیاز یآرماتور گذارافزایش 

 .آیدیماستفاده از الگوی بار دینامیکی طیفی پیش  یلبه دلمعمول مشکالت  طوربه

ساخته شده  تریینپا یهانسخهکه در  یاپروژهبروز رسانی گردد و هر  V14.2.0براین، نرم افزار باید به نسخه باالتری مانند بنا

 است، باید دوباره تحلیل شود.

حات در این توضی یافت. توانیمتوسط شرکت سازنده ارائه شده است را  هانسخهجدید که در آخرین در ادامه مواردی از نکات 

 جدول پایین شرح داده شده است.

 حوادث رفع شده :بارگذاری

 شماره

 )حادثه(
 توصیف

88066 

 دهدمیرفع گردید. این اتفاق هنگامی رخ  هادالداخل  P/T هایتاندونمشکل عدم همخوانی و تعادل بارهای محاسبه شده 

داخل دال قرار گرفته و مشکل  هاتاندونار دارد. حال خارج از دال قر هاآنو بخشی از  اندنشدهرسم  درستیبه هاتاندونکه 

 .گرددمی، خطا و مشکل مشخص P/Tتکیه گاهی کل الگوی بار  العملعکسداخلی رفع شده است. با بررسی  طوربه

 و نواقص رفع شده خطاها :تحلیل

شماره 

 حادثه
 توضیح

82080 

85182 

85385 

 

درست نباشد، خطای  14.1.1و  14.1.0 هاینسخهخاص تحلیل شده در  هایمدلمواقعی که نتایج تحلیل و طراحی برای 

دیگر شامل  هاینسخهباید در آخرین نسخه تحلیل شوند.  هامدل. برای اطمینان از نتایج تحلیل و طراحی آیدمیمذکور پیش 

 :. شرایطی که این خطاها ممکن است پیش آید در ادامه آمده استشوندنمیاین موارد 

به اشتباه به  هاآنانی که اصالحات ویژگی به موضوعات سطحی )دال یا دیوار( اختصاص یابد، این امکان وجود دارد که زم (1

 تواندمی. این مشکل گردندمیاعضای سطحی موجود در تحلیل مدل اعمال شوند که باعث توزیع غلط سختی دال یا دیوار 

بلکه  کنندنمیدال یا دیوار، تغییر  هایویژگیگی خاص موجود در تعاریف نتایج تحلیل و طراحی را تغییر دهد. اصالحات ویژ



 

 

. همچنین اصالحات اعمالی به مشخصات تیر یا موارد دیگر، شوندمیمستقیم با این مشکل روبرو  طوربهموارد اختصاص یافته 

 واقع نشده است. تأثیرتحت 

. اندشدهبه اعضای سطوح موجود در مدل تحلیلی، نادرست اعمال  هاآن احتماالً، هادالکناری سطوح  هایلبه( زمان رسم 2

 .ماندمیموضعی باقی  صورتبه معموالًنتایج تحلیل و طراحی را تغییر دهد ولی اثر این مورد  تواندمیاین 

نین فشار خاک، برای هر عضو مسطح نمایش داده شده، صحیح شده برای دال و دیوارها، همچ هاتنش( نتایج جدول نیرو و 3

. مختصات و شوندمیاست. با این حال، این اعضا در جداول حاوی اطالعات اعضا و موارد نادرست و غلط، طبقه بندی 

 قرار نگرفته است. تأثیرمشخصات در جدول اشیا و اعضا و سطوح نمایان هستند. نیروی هر نوار تحت 

که به  هاییمحل العملعکساتصاالت و مفاصل دیوارها امکان دارد که غلط باشند. نیروی  العملعکسای دیوار و ( نیروه4

 .گردندنمیدیوار متصل نیستند، دچار تغییر 

، طبق نیاز کاربر، امکان دارد متوسط گیری هاگره( هنگام نمایش تنش یا نیروهای سطوح دیوار و دال و متوسط کانتور در 5

. نمایش گذاردنمیو بر روی نتایج طراحی یا تحلیل اثری  باشدمیاشتباه انجام گردد. این تنها یک اشتباه نمایشی  هایگره در

 .گردندنمیو پالت نتایج نواری نیز دچار تغییر 

 هاآنی به خاص هایویژگیکه  شوندمی تأثیردچار این  هاییمدلاز اهمیت باالتری برخوردارند، اما فقط  2و  1شرایط 

 ، ولی خیلی مهم نیستند.آیندمیپیش  هامدلبرای بیشتر  5و  4، 3اختصاص بیابد. شرایط 

83831 

84830 

86196 

86267 

86340 

 

امکان دارد غلط تعریف شده  ETABSنرم افزار  وسیلهبهپس از ورود الگوی بار طیف پاسخ شامل اثرات خروج از محوریت 

باعث بروز خطا در  تواندمیدیگر، حذف دیگر الگوی بارها  عبارتی بهرود حذف شده باشند. الگوی بارها پس از و یا وباشند 

الگوی بار طیف پاسخ ورودی گردند، الگوی بار طیف پاسخ به اشتباه الگوی بار استاتیکی خطی دیگری که حاوی اثرات 

این خطا را  توانمیالگوی بار طیف پاسخ  تعاریف مشاهده. وقتی که این خطا پیش آید، با کندمیپیچشی است را شناسایی 

 رفع نمود

 مترجم: نیما اصغری

 منبع:

http://struczone.com/warning-csi-safe-v1-1-14-0-1-14-severe-incidents/ 

 

http://struczone.com/warning-csi-safe-v14-1-0-14-1-1-severe-incidents/

