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  PROPERدر نرم افزار معادل سازي مقاطع 
   )ETABS مشكل طراحي حالت حدي براي مقاطع تعريف شده در(

  مجتبي اصغري سرخي

mojtaba808@yahoo.com  
  

 به صورتچنانچه  ETABSمقاطع معرفي شده به نرم افزار AISC-360-05در طراحي حالت حدي مطابق 

General ا مقاطع ساخته شده باي Section Designer  شناخته از لحاظ برنامه به صورت غيرفشرده باشند
بنابراين پس از انجام طراحي در قسمت جزئيات طراحي پيغام عدم فشرده بودن مقطع نشان داده مي شوند 
مبحث دهم مقررات ملي ساختمان  3- 10اي  در اينصورت چنانچه قصد كنترل ضوابط طرح لرزه.خواهد شد

گيرد و كنترل اين مقاطع  انجام نمي ETABSبه طور خودكار توسط نرم افزار  داشته باشيم اين الزاماترا 
 در طراحي اعضا براي خمش براي اين مقاطع عالوه بر آن .شودبراي اين الزامات بايد به صورت دستي انجام 

نظر گرفته  آنها در اساس مقطع االستيكقرار گيرد  يار طراحيك معيپالست اساس مقطعآنكه  ياج به
كه منجر به  شوند يطراح ظرفيت نهايي خود كمتر ازبراي افزار  شود كه اعضا در نرم ين باعث ميشود و ا يم

  .خواهد شدو طرح غير اقتصادي مقاطع  اعالم نسبت تنش هاي باال در مقاطع 

به صورت واقعي آنطور كه  افزار را در نرم General مدل شده به صورت يبراي آنكه بتوان نتايج مقاطع طراح
به  را به شكلي Section Designer و General مقاطعميبايست  مشاهده كرد طبق منوال نرم افزار ميباشد

براي اين مقاطع اساس مقطع پالستيك را مالك  ETABSتا  سازي كنيم معادلشكل  Iصورت مقاطع 
بررسي قرار دهد  و با اخذ ضخامت ها و عرض بال و جان بتواند كنترل فشردگي را روي اين مقاطع انجام 

  .دهد
با تعريف ضخامت و عرض  بال و   ، ناوداني و يا نبشيIمقطع بسته به نوع  بنابراين براي مقاطع تعريف شده

شكل وارد و  I/wide Flangeيا  Angleيا Channel جان، مشخصات مقطع مركب را به صورت يك مقطع 
را به  مقاطع اين  1مطابق شكل   Proper V.8-2001سپس توسط فايل اكسل  مجهز به ماژول نرم افزار 

اطع اين مق 2و مطابق مراحل نشان داده شده در شكل . را مي سازيم pro.*تعريف و فايل با پسوند   Iصورت 
   .را در نرم افزار فراخواني و به المان ها اختصاص مي دهيم
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  Properشكل و گرفتن خروجي از نرم افزار  Iمعادل سازي مشخصات مقاطع مركب به صورت مقطع نحوه  -1شكل 

  نوع مقطع خودتان را مشخص كنيد Type Textدر اين پنجره در ستون مربوط به 

  براي مثال اگر مقطع را باI/Wide  شكل مي خواهيد معادل سازي كنيد از نوعW   
  اگر ميخواهيد دوبل ناوداني را با ناوداني تك معادل سازي كنيد از نوعC 
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  و براي نبشيL  2، دوبل نبشيL   و مقاطعBox/Tube  باB  

را دوبرابر ضخامت بال  TF , TWدر اينجا ميبايست به اين مورد نيز دقت داشت كه براي مقاطع دوبل مقدار 
براي مثال براي دوبل ناوداني ضخامت جان دوبرابر ضخامت ناوداني تك مي .و جان مقاطع تك درنظر گرفت

  .شود اما ضخامت بال تفاوتي با ضخامت تك ناوداني نخواهد داشت

،   Import I/Wide Flangeصورت  به شكل باشند I چنانچه از نوع ETABSدر  را هقاطع ساخته شدمسپس 
 Import Angleو اگر از نوع نبشي باشند به صورت   Import Channelباشند به صورت اگر از نوع ناوداني 

  :كنيد وارد 

  

  
  تعريف شده استمعادل سازي و شكل  Iكه به صورت  2IPE240_2PLF280X20_D200مشخصات هندسي مقطع  -2شكل 

  :مراجع

راهنماي طراحي سازه هاي فوالدي به روش حالت حدي و تنش مجاز،مولفان مجتبي اصغري سرخي و احمدرضا -1
  ،انتشارات علم عمران90جعفري،چاپ دوم سال 

 


