
 

 

 SAFEمحاسبه گام به گام حرارت در طراحی دال با استفاده از نرم افزار 

پیچیده نیست، چرا که  چنان، آنSAFEدر حقیقت ارزیابی بارگذاری حرارتی در هنگام طراحی یک دال با استفاده از نرم افزار 

اما نباید این نکته را فراموش کرد  ؛با الگوی بارهای معمول همچون سربار بار مرده، بار زنده و ... در نظر گرفتاین بار را  توانمی

 در ترکیب بارهای استاندارد لحاظ شود.که الزم است بار حرارتی 

 گیریممیمتری را در نظر  10ل با دهانه ما برای توضیح این مطلب یک دال مربعی معمو، بینیدمیکه در شکل زیر  طورهمان

 .شودمیدر هر چهار جهت پشتیبانی  ایپیوستهکه توسط دیوارهای 

 

تعریف  Temperatureو سپس بار را به اسم  رویممی load patterns و گزینه Defineبرای طراحی یک بار به سراغ منوی 

 .دهیممیقرار  Temperatureرا روی  آنو نوع  کنیممی

 



 

 

 

 یهاالمانبه  توانمیالزم به ذکر است که دو نوع بار حرارتی را . دهیممیبار حرارتی تعریف شده را به دال اختصاص  آنبعد از 

 تغییر کلی حرارت یا تغییر تدریجی دما در ضخامت دال.دال اختصاص داد: 

 را انتخاب کنید. Temperature Loadsو  Assign Loadsو سپس   Loadsروی دال کلیک راست کنید، 

 



 

 

ر انتخاب کنیم. د پروژهنسبت به موقعیت محل  ،محلی هایدستورالعملینجا ما باید درجه حرارت متغیر را برای مطابقت با ا در

و در  گرادسانتیدرجه  80دما را در سطح فوقانی دال، این مثال ما از یک فرض تصادفی استفاده خواهیم کرد. به این صورت که 

 .کنیممیفرض  گرادسانتیدرجه  20سطح تحتانی دال، 

 

ترکیب باری که دربردارنده حرارت هم باشد، تا  رویممی Load Combinationsو گزینه  Defineبه سراغ منوی  آنپس از 

ترکیب  من از. 1.2D+1.6L+1.2Tتعریف کردم:  ACI318 §9.2 طبقتعریف کنیم. در این مثال من ترکیب بار مورد نظر را 

واهد دال اثر خ هایتنشو بررسی کنیم که چگونه حرارت روی  تا نتایج را مقایسه کنیم کنممیاستفاده  1.2D+1.6Lمعمول بار 

 گذاشت.



 

 

 

 

 



 

 

 

تمام  ،که در ترکیب بار مورد نظر کنیممیاطمینان حاصل  Design Combosو گزینه  Designاز طریق منوی  آنبعد از 

 مالحظات طراحی دال در نظر گرفته شده است.

 



 

 

 سیبرردو راستا تحت ترکیب بار تعریف شده را در  (تنش) تغییرات دما در واحد مساحتو اختالف  کنیممیاکنون مدل را اجرا 

 .کنیممی

 1.2D+1.6L 

 1.2D+1.2Temp+1.6L 

 

 

افزایش  2t/m25به مقدار  2t/m9دو محور از حدود ( تنش)در امتداد  تغییرات دما در مساحت کنیدمیهمان طور که مالحظه 

 یافته است.

 مترجم: بهاره بهرامی
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