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 29ویرایش سال  هبحث ششن هقررات هلی ساختواى تغییرات ًرم افزاریههوتریي 

 (808نویسنده:  مجتبی اصغزی سزخی )

 99اسفٌذ 

هٌتطش ضذ وِ دس  99آخشیي ٍیشایص هثحج ضطن همشسات هلی ساختواى دی هاُ 

آى تغییشات ًسثتا صیادی ًسثت تِ ٍیشایص لثلی اص ایي آییي ًاهِ دیذُ هیطَد. تِ 

هثحج ضطن اًغثاق ًسثتا واهلی تا آییي ًاهِ  99عَس خالصِ ٍیشایص سال 

ASCE7.10 ًشم افضاس تحلیل ٍ  9102وِ اػوال ایي تغییشات سا دس ًسخِ  داسد

. دس ایي همالِ تحلیلی آهَصضی تا حذٍدی سادُ ساختِ است ETABSعشاحی ساصُ 

 سؼی تش تیاى ولیات تغییشات صَست گشفتِ دس ایي ٍیشایص ضذُ است:

 

  : 29بار سنده مورد استفاده در ساختمان در مبحث ضطم ویزایص 

 

افضایص یافتِ است جض آى تاس صًذُ ویلَگشم تش هتش هشتغ  511تِ  251اص تاس صًذُ ساُ پلِ ّا دس ایي ٍیشایص 

دس واّص سشتاس خَاٌّذ تَد. . لاػذتاً ایي دٍ واستشی فالذ لاتلیت یافتافضایص  511اتالْای پزیشایی ّن تِ 

ّن تاسگزاسی دست تاال ضذُ ٍ ّن تؼشیف تاسّای ًسثت تِ لثل تش اساس ٍیشایص جذیذ هثحج ضطن  ًتیجِ

ٍ  511َجِ تِ ایٌىِ تشخی لاتلیت واّص سشتاس سا داضتِ ٍ تشخی ًذاضتِ ، تشخی لسوتْا تاس صًذُ عثمات تا ت

تغییشاتی دس سشتاسّای صًذُ ایجاد ضذُ است. هخالً  ّوچٌیي. داسًذ دضَاس ضذُ است 911تشخی لسوتْا تاس 

 استواّص یافتِ  211سشتاس صًذُ پاسویٌگْای هاضیٌْای سَاسی تا ٍصى ووتش اص سِ تي تِ 

 

 کاهص سزبار بار سنده:

واّص  هثحج دّن تغییش دس ًحَُ اػوال واّص سشتاص تاس صًذُ هیثاضذ. 99اص هْوتشیي تغییشات ٍیشایص 

هیثاضذ تِ ّویي جْت اص ایي پس هیتَاًین اص ایي آییي  ASCE7.10 سشتاس صًذُ ظاّشاً تش اساس آییي ًاهِ

 .صًذُ استفادُ وشدجْت واّص سشتاس  ETABS 2013 ًاهِ دس ًشم افضاس
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 ٍ هثحج ضطن ASCE7.10 ًحَُ لحاػ واّص سشتاس تاس صًذُ عثك آییي ًاهِ

 

اػوال وشد ٍ تایذ دس جْت اعویٌاى صشفٌظش وشد  ETABS دس ًویتَاىلثتِ یىسشی ضَاتظ واّص سشتاس سا ا

عثمِ سغح تاسگیش ( ٍ  ؛ هخل ضاتغِ واّص سشتاس صًذُ سمف تام ٍ واّص سشتاس صًذُ پاسویٌگْا ) تیص اص دٍ

 .دس هثحج ضطن روش ضذُ است 4ٍ  9ػذدی غیش اص  Kll هَاسدی وِ ضشیة
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 هغاتك ضىل صیش ػول هیطَد: ETABSتشای لحاػ واّص سشتاس تاس صًذُ دس ًشم افضاس 

 

 

ا اص تا اًتخاب اػضا سپس اص عشیك هٌَی صیش هیثایست تِ ًشم افضاس فْواًذ وِ تاس صًذُ واّص یافتِ ّش ػضَ س

 سٍی سغح تاسگیش ػضَ )تیش یا ستَى( تِ عَس خَدواس لحاػ وٌذ.

 

Composite , Composite Beam, Concrete Frame, FrameSteel Design menu > {

commands) . } Design > View/Revise OverwritesShear Wall, Steel Joist, Column 

 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Computers%20and%20Structures/ETABS%202013/ETABS.chm::/Menus/Design/Composite_Column_Design/CC_View_Revise_Overwrites.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Computers%20and%20Structures/ETABS%202013/ETABS.chm::/Menus/Design/Composite_Column_Design/CC_View_Revise_Overwrites.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Computers%20and%20Structures/ETABS%202013/ETABS.chm::/Menus/Design/Composite_Beam_Design/CB_View_Revise_Overwrites/CB_View_Revise_Overwrites.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Computers%20and%20Structures/ETABS%202013/ETABS.chm::/Menus/Design/Composite_Column_Design/CC_View_Revise_Overwrites.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Computers%20and%20Structures/ETABS%202013/ETABS.chm::/Menus/Design/Steel_Frame_Design/SF_View_Revise_Overwrites.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Computers%20and%20Structures/ETABS%202013/ETABS.chm::/Menus/Design/Shear_Wall_Design/SW_View_Revise_Pier_Overwrites.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Computers%20and%20Structures/ETABS%202013/ETABS.chm::/Menus/Design/Steel_Joist_Design/SJ_View_Revise_Overwrites.htm
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اس تاویذ هیىٌذ تٌْا صهاًی هی تَاًذ واّص تاس صًذُ سا حساب وٌذ وِ تشای اػضا سغح تاسگیش تؼشیف ًشم افض

 ضذُ است ٍ الصهِ آى ًیض تؼشیف سغح تاسگیش تشای سمف ّا هیثاضذ:

 

اها اگش هَفك ًطذین وِ تشای سمف ّا سغح تاسگیش تؼشیف وٌین اص سٍش دستی هیتَاًین همذاس ًیشٍی حاصل 

 سشتاس تاس صًذُ سا هحاسثِ ٍ تا حساب دس تشویثات تاس آًشا دس تاسگزاسی لحاػ وٌین:اص واّص 
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 نامنظمی در ارتفاع:

؛ دس هثحج لذین  "ًاهٌظوی سیستن ّای تاستش جاًثی غیش هَاصی")ث( تحت ػٌَاى-0-7-00-6 دس تٌذ

سیستوی وِ تاس جاًثی سا هشتَط تِ سیستن هماٍم جاًثی است ٍ ًِ لضٍهاً ستًَْا. یؼٌی وِ  ٍجَد ًذاضت

اگش لاب خوطی ، لاب تادتٌذی ضذُ ، دیَاس  .اًتمال هیذّذ. هخالً تادتٌذّا ، لاتْای خوطی ٍ دیَاسّای تشضی

تشضی تا یىی اص دٍ ساستای اصلی ساختواى هَاصی ًثاضذ ٍ یا لشیٌِ آى ًسثت تِ هشوض جشم دس جْت دیگش 

ًویطَد. لاتْایی وِ فمظ تاسّای حملی سا تحول هیىٌٌذ وِ ساختواى ٍجَد ًذاضتِ تاضذ ایي تٌذ سػایت 

 .ػوذتاً دس ساخوتاًْای تا لاب هفصلی دیذُ هیطَد اص ًظش ایي تٌذ هْن ًیستٌذ وِ چِ ٍضؼیتی داضتِ تاضٌذ

 

اضىالی وِ تِ ایي تٌذ ٍاسد است ایٌستىِ هشصّا سا تِ خَتی هطخص ًىشدُ است هخالً اگش یه لاب خوطی یا 

ی فمظ تا یه دسجِ صاٍیِ تا جْت اصلی ساختواى ٍجَد داضتِ تاضذ ٍ یا اًذوی ػذم تماسى دس لاب تادتٌذ

چیذهاى سیستن ساصُ ای هماٍم جاًثی ٍجَد داضتِ تاضذ ضشایظ ایي تٌذ تِ ساحتی ًمض هیطَد. دس ػول 

جاًثی  خیلی هَالغ تِ خاعش ّویي یه دلیل ساختواى داسای ًاهٌظوی اص ًَع ًاهٌظوی سیستوْای تاستش

 .غیشهَاصی خَاّذ ضذ

 (ضشیة اضافِ هماٍهت) نکاتی اس بارگذاری سلشله:

دس هَاسدی وِ تش اساس دیگش هثاحج همشسات هلی ساختواى ٍ آییي ًاهِ ّای عشاحی  00-00-6عثك تٌذ 

اضافِ استفادُ اص ًیشٍی تطذیذ یافتِ ًاضی اص صلضلِ ضشٍسی است تایذ احشات هَلفِ ّای افمی صلضلِ دس ضشیة 

هماٍهت ضشب ضذُ ٍ سپس دس تشویة تاسّای ضاهل احش صلضلِ تِ واس سٍد. دس هَاسد استفادُ اص ضشیة اضافِ 

 هماٍهت هی تَاى ضشیة ًاهؼیٌی ساصُ سا تشاتش ٍاحذ دسًظش گشفت.

هتش وِ ًاهٌظن دس  50تشای ساختواًْای تا استفاع ووتش اص  9811پیص ًَیس آییي ًاهِ  0-2عثك جذٍل 

 .اص ًَع ًاهٌظوی سیستن تاستش جاًثی غیش هَاصی ّستٌذ، هیتَاى تحلیل استاتیىی هؼادل سا تِ واس تشدپالى 
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 ساػت رفغ اضکال مجاسی 9فیلم آموسضی و   DVDی فوالدی همزاهکتاب راهنمای طزاحی ساسه ها «

 حذی حالت  عشاحی ساصُ ّای فلضی تِ سٍش ساٌّوای" کتاب LRFD   تٌص ٍ

    " AISC 360-05 دّن ٍ آییي ًاهِ هثحج هثٌای تش  هجاص

   :جؼفزی احمدرضا  مهندس -سزخی  ی اصغزیمجتب مهندس "   مولفان 

" 
  :ػوشاى ػلن اًتطاسات  چاج دٍم، 

 1  ّوشاُ تاDVD عشاحی فیلم آموسش LRFD دس ETABS  تِ ّوشاُ اعالػات

 جاًثی

 

 همزاه با دو ساػت رفغ اضکال مجاسی  

 

 اسه های فوالدیروش آنالیش مستقیم در آنالیش پایداری س «

 سزخی اصغزی مجتبی مهندس  مولف:

 :ضامل

 هختلف ّای ًاهِ آییي دس فَالدی ّای ساصُ  سٍش ّای آًالیض پایذاسی 

 واستشد آًالیض هستمین دس آًالیض پایذاسی ساصُ ّای فَالدی 

 وٌتشل پایذاسی لشصُ ای تا استفادُ اص ضاخص پایذاسی 

 واستشد ضشیة B2 ُّای فَالدی ٍ چگًَگی تؼییي آى دس آًالیض پایذاسی ساص 

 فَالدی ّای ساصُ عشاحی  هختلف ّای ًاهِ آییي دس  تشویة تٌص ّای هحَسی ٍ خوطی  

 سٍش ّای ًَیي آًالیض پایذاسی ساصُ ّای فَالدی دسآییي ًاهِ ّای 

 

 

 ّوشاُ تا فیلن آهَصضی  S 2013 (ETABساصُ ّای فَالدی دس  (LRFD)عشاحی حذی «

 سزخی اصغزی مجتبی مهندس  مولف:

 :ضامل

  ِ9102تؼشیف هماعغ دس ًسخ ETABS 

 ُهماعغ فطشدُ ٍ غیش فطشد 

 اػوال سٍش ّای آًالیض پایذاسی دس  AISC-ASD-89    ، AISC-360-10   ٍAISC-360-

05    
 اػوال تغییشات هشتَط تِ عشح لشصُ ای 

  فصل ایثَن 4َصضی هشتَط تِ فیلن آه 4ّوشاُ تا 

http://www.civil808.com/article/ac/366
http://civil808.com/article/ac/278
http://www.civil808.com/article/ac/366
http://www.civil808.com/article/ac/366
http://www.civil808.com/article/ac/366
http://www.civil808.com/article/ac/366

