
 SAFE 2016 دوره آنالین طراحی پیشرفته دال و پی در نرم افزار

 
 سرفصلهای دوره :

 :ه

  safe 2016 های تخت درنکات کلی در طراحی دال .۱

 safe 2016 های متکی بر تیر درنکات کلی در طراحی دال .۲

 ) های مجوف )کوبیاکس، یوبوت نکات کلی در طراحی دال .۳

 نکات کلی در طراحی دال های با تیرچه های یک طرفه یا دو طرفه ) وافل(  .۴

 ) ها )نواری، گسترده، شمعینکات کلی در طراحی پی. 5

 های سقفو طراحی دیافراگم  نکات مربوط به آنالیز .. 6

 .شودها نیز بیان میهای دارای شمع، دیافراگمهای سطحی و نواری، پیهای مجوف، پیطراحی دالدر این دوره نکات مربوط به  :۱توجه 

زمان ها، همهای نواری، گسترده و متکی به شمع و نکات مربوط به طراحی دیافراگمهای توپر، مجوف، پیدر این دوره طراحی دال :۲توجه 

 .گیردای مورد بحث قرار مینامهبا نکات آیین

 
  



 سرفصلهای تفصیلی دوره

 جزییات سرفصل ردیف
 آشنایی اجمالی با انواع سقف ها مقدمه 1
 تعریف دالهای یک طرفه و دوطرفه دالهای متکی بر تیر 2
دالهای تخت یا متکی بر  3

 تیر
 حداقل ضخامت دالها بر اساس معیار خیز

دالهای تخت یا متکی بر  4
 تیر

 حداقل ضخامت دالها طبق معیار برش

دالهای تخت یا متکی بر  5
 تیر

 تعریف ضریب نسبت سختی تیر به دال

 safeتعریف گرید الینها در  دالهای متکی بر تیر 6

 تعریف مشخصات مصالح و مقاطع دالهای متکی بر تیر 7
  و اعمال بارها  تعریف حاالت بار و ترکیبات بارگذاری کلیه فصول 8
 تنظیمات کلی برای آنالیز و طراحی کلیه فصول 9
 ترسیم نوارهای طراحی کلیه فصول 11
 اعمال ضرایب ترک خوردگی ط به دالهافصول مربو 11
 مشاهده نتایج طراحی ) خمش ، پانچ و برش( کلیه فصول 12
 )تقریبی  و دقیق(با روشهای مختلف کنترل خیز  فصول دالها 13
 SAFEبه  ETABSانتقال پالن دال یا پی از  کلیه فصول 14

  طراحی دیافراگم طراحی دالهای تخت  15
طراحی دالهای فاقد تیر و  16

 پی ها
 کنترل های مربوط به برش پانچ

 استفاده از کتیبه یا سرستون برای تقویت دال در برابر برش پانچ دالهای تخت 17
 استفاده از آرماتور برشی برای کنترل برش پانچ دالهای تخت و پی ها 18
مشبک  ودالهای مجوف  19

 (وافل)
 عیین موقعیت قسمتهای توپر دال بر اساست

 کنترل ارتعاش در دال فصول مربوط به دالها 21
ی فصول مربوط به دالها 21

 غیرمتکی بر تیر
 ACI318-14بط لرزه ای برای آرماتورهای برش دوطرفه بر اساس ضوا

بررسی نسبت سختی خمشی تیر به سختی خمشی دال برای بررسی  دالهای متکی بر تیر 22
 متصل به ستون هایلزوم کنترل برش منگنه در تیر

 
 کنترل نیروی درون صفحه در دالهای مجوف دالهای مجوف 23
 ضوابط طراحی دیافراگم ها برای نیروی برشی درون صفحه دالهای مجوف 24



 حداقل و حداکثر آرماتورگذاری طولی و عرضی کلیه فصول 25
فصول مربوط به طراحی  26

 پی
 معرفی انواع پی ها

فصول مربوط به طراحی  27
 پی

 تعیین صلبیت و ضریب ارتجاعی زمین

فصول مربوط به طراحی  28
 پی

 کنترل تنشهای زیر فونداسیون 

فصول مربوط به طراحی  29
 پی

 طراحی پی ها در حالت استفاده از تحلیل دینامیکی برای طراحی سازه

فصول مربوط به طراحی  31
 پی

 روشهای رفع مشکالت مربوط به برش پانچ

فصول مربوط به طراحی  31
 پی

 استفاده از شمع برای تقویت پی

 آرماتور گونه در پی های مشبک پی های مشبک 32
 دیوار برشی در پی و تنظیمات  مدلسازی فصول مربوط به پی ها 33
 محاسبه و تعریف مدول بستر خاک به صورت متغیر پی گسترده 34
 مدل سازی چاهک آسانسور فصول مربوط به پی ها 35
 مدلسازی ستونهای بتنی در پی فصول مربوط به پی ها 36
 در پی stiffالمان  و استفاده از مدلسازی فصول مربوط به پی ها 37
 پی سازه های فلزی برای ترکیب بار تشدید یافتهطراحی  فصول مربوط به پی ها 38

 

 


