
 

 

 Safe افزارنرمرایگان کنترل تنش متوسط  افزارنرم

پس از مدل و تحلیل فونداسیون توسط   ”SAFE Average Stress Control“ سیف افزارنرمرایگان کنترل تنش متوسط  افزارنرم

، تنش متوسط را برای ترکیب بارهای کنترل تنش خاک زیر فونداسیون محاسبه نموده و گزارش تنش متوسط  Safe افزارنرم

 تنش کنترل جهت مجاز تنش روش در ساختمان ملی مقررات هفتم مبحث  1-5-4-7مطابق بند  .دهدمیپی را به کاربر ارائه 

 .گیرد قرار مدنظر 5-4-7 جدول است الزم پی زیر

 

 .نمایدمیکنترل تنش متوسط میزان نتش متوسط را برای ترکیب بار انتخاب شده محاسبه  افزارنرم

محاسبه تنش متوسط  افزارنرمفونداسیون را تحلیل نمایید. )توجه: در حال حاضر  SAFE افزارنرمابتدا در  افزارنرمبرای کار با 

 گزینه  File سپس از منوی .تنظیم نمایید kgf-cm را بر روی واحدها( در مرحله بعد کندمیرا پشتیبانی  SAFE 8 هایخروجی

Export   و گزینه Accesses Database File  را انتخاب نمایید و اطالعات فایل تحلیل را با فرمت اکسس ذخیره نمایید. 

مامی ترکیب بارهای فایل اکسس ایجاد شده را فراخوانی نمایید. لیست ت SAFE Average Stress Control افزارنرمسپس در 

نمایش داده خواهند شد. با انتخاب ترکیب بارهای مدنظر جهت کنترل و تعیین تنش مجاز و کلیک بر   SAFE موجود در فایل

 .الزم صورت گرفته و نتایج نمایش داده خواهند شد و قابل ذخیره هستند هایکنترلروی دکمه انجام محاسبات، محاسبات و 
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، میزان متوسط تنش  SAFE از خروجی Soil pressure ود در جدولکنترل تنش متوسط بر اساس اطالعات موج افزارنرم

 .دهدمیآورده و نمایش  به دسترا  اندشدهسیف محاسبه  افزارنرمموجود در نقاط مختلف فونداسیون که توسط 

 را کلیک کنید.  اینجابرای دانلود این نرم افزار 
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