بــــه نــــام خـداونــــد زیـبـایـیهــــا

ایـــن کتـــاب را بـــا احتـــرام تقدیـــم میکنـــم بـــه جنـــاب آقـــای مهنـــدس « محســـن ُگلـــی » کـــه برادرانـــه و معلـــموار،
آموخـــت بـــه منآنچـــه را آموختـــهام

مقدمه مدیرعامل گروه نرمافزاری سازه

ـدون آن ک ــه خوان ــدن و نوش ــتن بدان ــم در دنی ــایِ کودکان ــه
هنگام ــی ک ــه فق ــط چن ــد س ــال داش ــتم و ب ـ ِ
خـــود خیـــال پردازیهائـــی رنگارنـــگ میکـــردم نمیدانســـتم ایـــن تخیـــات تـــا چـــه انـــدازه ارزشـــمندند.
ام ــروز ام ــا بخوب ــی میدان ــم هم ــه آن تخی ــاتِ رنگارن ــگ را میتوان ــم در چارچوب ــی ب ــه قاع ــده قرارده ــم
و بـــا کدهایـــی قابـــل فهـــم پـــردازش کنـــم و بـــه تصویـــر بکشـــم .کلیـــدواژه ایـــن تصویرســـازی قدرتمنـــد
«نرمافـــزار» هـــا هســـتند.
ـب کســب و کارهایــی تــازه بــا عنــوان «صنعــت
در دنیــایِ امــروز پردازشــگریِ بــی همتــایِ نرمافزارهــا در قالـ ِ
نرمافــزار» خودنمایــی میکنــد و ایــن صنعــت بــا زمینههــایِ تــازهای از فنــون درهــم آمیختــه تــا محصوالتــی
متولــد شــوند کــه خاصیـ ِ
ـت بیــن رشــتهای دارنــد.
حاصــل پیونــد «صنعــت
در ایــن بیــن محصــوالتِ مــا خدمتگــزاران شــما در «گــروه نــرم افــزاری ســازه»
ِ
نرمافــزار» بــا «مهندسیســازه» هســتند .تخیــات و آرزوهــای «گــروه طراحــان ســازه» در  1369بــه عنــوان
ِ
صنعــت نرمافــزار پیونــد خــورد تــا «گــروه نرمافــزاری ســازه»
آرمانهایــی بــزرگ ســرانجام در  1374بــه
ـی
متولــد شــود و از ایــن پیون ـ ِد فرخنــده تاکنــون محصــوالتِ متعــددی متولــد شــدهاند کــه جامعــه مهندسـ ِ

ســاختمان ایــران آنهــا را بــا برندهــای « » SAZE80 », « SAZE90 », « DrSAZE », « Design Optimizer
میشناســد .هماکنــون اگــر از کاربــران محتــرم ایــن محصــوالت بپرســید بــه شــما خواهنــد گفــت کــه ایــن
نرمافزارهــا بــا ارائــه راه حلهــایِ موثــر توانســتهاند راهگشــایِ هــزاران نفــر از مهندســین ســازه در سراســر
ایــران باشــند.
دوستان من!
اما
ِ
امــروز و بــا انتشــار کتابــی کــه در دســت داریــد ،مجموعــهای تــازه در گــروه نرمافــزاری ســازه آغــاز
بــه کار میکنــد کــه بــا برنــد « »SAZE Suiteخدمــاتِ خــود را بــه شــما عزیــزان ارائــه مینمایــد .ایــن
ـق انتشــا ِر کتــب و کالسهــای آموزشــی را در برنامــه
ـوزش نرمافــزار هــای ســازهای از طریـ ِ
مجموعــه آمـ ِ
کاریِ خــود دارد .همـ
ـکاران مــا در ایــن بخــش ،خصوصــا آقــای مهنــدس علــی بهنیــا مولــف توانمنـ ِد کتــابِ
ِ
ـب دانشــگاهی و تجاربــی ارزنــده  از  بهترینهــای گــروه نرمافــزاری ســازه هســتند و شــما
حاضــر ،بــا مراتـ ِ
میتوانیــد بــا  مطالعــه ایــن کتــابِ ارزشــمند از تجربیــاتِ گرانقــد ِر ایشــان در بخــش نرمافــزار و طراحــی
ـی ســازه بهرهمنــد شــوید.
در زمینــه مهندسـ ِ
ـی آن مــا را
ایــن کتــابِ فــوق العــاده را بخریــد و بــا خریــد خــود ضمــن بهرهمنــد شــدن از مطالــب غنـ ِ
در ارائــه خدمــات بهتــر راهنمائــی فرماییــد.
همــه مــا در گــروه نرمافــزاری ســازه بــا افتخــار اعــام میکنیــم از حرکتــی کــه  از نزدیــک بــه ســی ســال
پیــش آغــاز شــد و نقطـهای کــه در آن قــرار داریــم بســیار خرســندیم و بخــش قابــل توجهــی از ایــن پیشــرفت
مدیــون پشــتیبانی ،راهنمائــی و صبــوریِ شــما عزیــزان میدانیــم .مــا بــه پشــتیبانیهای ســازنده شــما
را
ِ
ـم فناوریهــای نویــن را بــر تــارک ایــران زمیــن افراشــته نگهداریــم.
دلگرمیــم تــا بــا تکیــه بــرآن پرچـ ِ
ـداران محتــر ِم ایــن کتــاب و ســایر محصــوالت گــروه نرمافــزاری ســازه متشــکرم و بــرای شــما و همــه
از خریـ
ِ
جامعـهی مهندســی ایــران  آرزوی موفقیــت روز افــزون دارم.
به امید سرافرازی ایران زمین
محمدرضا جمشیدیان
آبان ماه 1397

مـقدمـه مـؤلـف
خاص ـهی پ ــروردگار متع ــال ،تألی ــف جل ــد اول کت ــاب «  » ETABS2016+SAZE90از مجموع ـهی
ب ــا عنای ــات ّ
«  ،» SAZESUITEپـــس از ســـه و نیـــم ســـال تـــاش پیوســـته ،بـــه ســـرانجام رســـید .خداونـــد م ّنـــان
مـــدت ،گـــذر از موانـــع راه را بـــر مـــن همـــوار ســـاخت و حـــال کـــه بـــه
را شـــاکرم کـــه در تمـــام ایـــن ّ
انتهـــای کار رســـیدهایم ،شـــیرینی رســـیدن بـــه قلـــه ،بیـــش از ســـختیهای مســـیر در نظـــرم پیداســـت.
رهآورد ای ــن رسِ ــش ،کتاب ــی اس ــت ک ــه ب ــرای ن ــگارش و آم ــاده س ــازی آن ب ــرای چ ــاپ ،بی ــش از 4500
ســـاعت وقـــت صـــرف شـــده و اکنـــون پیـــش روی شماســـت .ایـــن کتـــاب جهـــت اســـتفادهی مهندســـان
طـــراح و محاســـب ســـازه و همچنیـــن تمامـــی دانشـــجویان فرهیختـــهای کـــه در ذهـــن ،طراحـــی ســـازهها
را میپرورنـــد نگاشـــته شـــده اســـت .در طـــی ایـــن مســـیر ،تمامـــی تـــاش خـــود را بـــه کار بســـتهام کـــه
ب ــه آم ــوزش ص ــرف نرماف ــزار اکتف ــا نش ــود و ب ــرای ه ــر آنچ ــه عن ــوان ک ــردهام ،دلیل ــی علم ــی بی ــاورم؛
اگـــر چـــه کوشـــیدهام تمـــام ابزارهـــای نرمافـــزار را کـــه چـــه در ایـــن پـــروژه و چـــه در پروژههـــای دیگـــر
ممکـــن اســـت مـــورد اســـتفاده قـــرار گیـــرد ،معرفـــی و نحـــوهی اســـتفاده از آنهـــا را نیـــز بهصـــورت
عملـــی عنـــوان نمایـــم .در همیـــن راســـتا ،نـــکات اجرایـــی ،آییننامـــهای ،تکنیکهـــای نرمافـــزاری و
 ...را نیـــز در قالـــب « نـــکات کاربـــردی » « ،چالـــش » و  ...ارائـــه نمـــودهام.
بــدون مســاعدت دوســتان و همــکاران عزیــز ،ایــن تــاش بــه ســرانجام نمیرســید .از تالشهــا و زحمــات
ایــن عزیــزان تشــکر میکنــم :

جنـــاب آقـــای مهنـــدس جمشـــیدیان ،مدیرعامـــل گـــروه نرمافـــزاری ســـازه کـــه بـــا اعتمـــاد،
راهنماییهـــا و حمایتهـــای همیشـــگی خـــود همـــواره دلگرمـــی و چـــراغ راهـــم در ایـــن مســـیر
بودنـــد.
جنــاب آقــای دکتــر پیــام قولبیگــی کــه بــا صــرف وقــت زیــاد و بــا دقتــی کــه همیشــه در ایشــان ســراغ
داشــتهام ،کتــاب را بازبینــی نمودهانــد.
ســرکار خانــم افســانه ســلیمانی روزبهانــی کــه بــا دقــت زیــاد ،امــور مربــوط بــه ویراســت ادبــی کار را
انجــام دادنــد.
ســرکار خانــم صفیــه نیکنامــی کــه بــا هنــر مثــال زدنــی خــود ،عهــدهدار طراحــی گرافیــک ،صفحهآرایــی
کتــاب و طراحــی جلــد بودند.
  ســرکار خانــم آســیه شــریفی دارانــی ،دانشــجوی کارشناســی ارشــد معمــاری داخلــی پردیــس هنرهــای
زیبــای دانشــگاه تهــران کــه فــاز اول ترســیم شــکلها را بــر عهــده داشــتند.
تجملــی کــه عهــدهدار چــاپ و
  مســئولین محتــرم انتشــارات کیــان ،آقایــان پیمــان عِمرانــی و علیرضــا ّ
نشــر کتــاب بودنــد.
و بهویژه :
مهربــان همســرم کــه صبوریهــا و راهنماییهایــش در ایــن مــدت طوالنــی ،مــرا بــه ادامــهی راه
امیــدوار ســاخت.
دخترم « ترمه » ،که وجودش دلگرمیمان بود در لحظههای سخت طی این مسیر.
پدر و مادرم که وجودشان ،نعمتی است در زندگیام.
علیرغــم تمــام بازبینیهــا و مداقههایــی کــه در تألیــف ایــن کتــاب مدنظــر بــوده اســت ،ماننــد هــر اثــر
دیگــری ،ایــن اثــر نیــز بــدون اشــکال و اشــتباه نیســت .از حضــور تمامــی خواننــدگان و مهندســان گرامــی،
اســتدعا دارم در صــورت مشــاهده هــر گونــه اشــکال در صفحــات ایــن کتــاب ،مــورد را بهصــورت مســتقیم بــا
اینجانــب در میــان بگذارنــد .در پایــان امیــد بــه آن دارم کــه ایــن اثــر ،بتوانــد در اعتــای فرهنــگ و دانــش
ایــن مــرز و بــوم ُمثمــر ثَمــر باشــد.
علی بهنیـا
خـزان   1397
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ETABS 2016 + SAZE90

بــدون شــک اگــر نســبت بــه ابــزاری کــه در اختیــار داریــد ،شــناخت کافــی بهدســت آوریــد ،میتوانیــد بهتریــن اســتفاده را از امکانــات
آن ببریــد .در ایــن فصــل آنچــه را کــه در ایــن کتــاب گنجانــده شــده اســت ،بهطــور مفصــل آورده شــده تــا ایــن اعتقــاد محقــق گــردد.
«  » ETABS 2016+SAZE90نــام مجموعـهای دو جلــدی اســت کــه بــا اســتفاده از آن قــادر خواهیــد بــود تــا بهطــور مــوازی ،عــاوه بــر
بــاال بــردن ســطح اطالعــات مهندســی ســازه ،ســاختمانهای بتنــی بــا هــر ســطح از پیچیدگــی را تحلیــل و طراحــی نمــوده و نقشـههای
اجرایــی آن را نیــز ترســیم نماییــد .در مــورد ترســیم نقشـههای اجرایــی ســازه نیــز ابتــدا نحــوهی ترســیم المانهــای مختلــف بــر اســاس
آییننامههــای متفــاوت و بهصــورت دســتی آمــوزش داده خواهــد شــد و ســپس نحــوهی اســتفاده از نــرم افــزار قدرتمنــد « » SAZE90
در ترســیم نقش ـههای اجرایــی ســازه را خواهیــد آموخــت .بــا اســتفاده از ایــن نرمافــزار قــادر خواهیــد بــود نقش ـههای اجرایــی ســازه را
در مــدت چنــد دقیقــه بــر اســاس آییننامههــا و همچنیــن ســطوح شــکلپذیری متفــاوت ترســیم نماییــد.

مقدمه

ایـــن مجموعـــه از  3فـــاز تشـــکل شـــده اســـت کـــه فـــاز اول آن در جلـــد اول و فـــاز دوم و س ــوم آن در جل ــد دوم مجموع ــه منتشـــر
خواهـــد شـــد .هـــر یـــک از فازهـــا نیـــز خـــود بـــه فصـــول مختلفـــی تقســـیمبندی میشـــوند کـــه در نهایـــت پیکربنـــدی کلـــی
مجموعـــه را تشـــکیل خواهنـــد داد .فازهـــای مختلـــف ایـــن کتـــاب عبارتانـــد از :
فاز اول پروژهی مقدماتی ( قاب خمشی بتنی متوسط – سقف دال بتنی )
در ایـــن فـــاز ،ابتـــدا کلیاتـــی در مـــورد نحـــوهی نقشـــهخوانی و همچنیـــن فاکتورهایـــی کـــه در نقشـــههای معمـــاری بـــرای طـــراح
ســـازه مهـــم اســـت ،ارائـــه خواهـــد شـــد .در ادامـــه ،یـــک پـــروژهی مســـکونی بـــا اســـتفاده از سیســـتم قـــاب خمشـــی بتنـــی و بـــا
اســـتفاده از نرمافـــزار «  » Etabs 2016بهصـــورت کامـــل تحلیـــل و طراحـــی خواهـــد گردیـــد .در تمامـــی فصـــول ایـــن فـــاز ،نـــکات و
ضوابـــط طراحـــی بـــر اســـاس مبحـــث نهـــم مقـــررات ملـــی ســـاختمان و آییننامـــهی بتـــن آمریـــکا (  ) ACI 318 -14ارائـــه گردیـــده
اس ــت .در انته ــای ای ــن ف ــاز ،ب ــا انج ــام تمرینات ــی ک ــه در ط ــول ف ــاز عن ــوان گردی ــده اس ــت ،خواهی ــد توانس ــت ای ــن پ ــروژه را ب ــه
تنهای ــی انج ــام دهی ــد.
در ایـــن فـــاز تمامـــی نـــکات مربـــوط بـــه مدلســـازی و همچنیـــن امکانـــات بینظیـــری کـــه در «  » Etabs 2016بـــرای ســـهولت
مدلس ــازی اضاف ــه ش ــده اس ــت ،بررس ــی ش ــده و نح ــوهی اس ــتفاده از ای ــن ابزاره ــا بهص ــورت گامبــهگام ب ــا رس ــم ش ــکل توضی ــح
داده ش ــده اس ــت.
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فاز دوم پـــروژ هی پیشـــرفته ( سیســـتم دوگانـــه
( قـــاب خمشـــی  +دیـــوار برشـــی ) – ســـقف تیرچـــه
و بلـــوک )
در ایـــن فـــاز ،یـــک پـــروژهی بلنـــد مرتبـــه را بـــا اســـتفاده از
سیس ــتم مه ــار جانب ــی دوگان ــه ( ق ــاب خمش ــی بتن ــی  +دی ــوار
برشـــی ) تحلیـــل و طراحـــی خواهیـــم کـــرد .بـــا توجـــه بـــه
اینکـــه در فـــاز اول پـــروژه ،نحـــوهی مدلســـازی ،دسترســـی
بـــه ابزارهـــا ،بارگـــذاری و  ...را بهصـــورت کامـــل بررســـی
کردهایـــم ،در ایـــن پـــروژه تمرکـــز بـــر مبانـــی طراحـــی ســـازه
و ضوابـــط آییننامـــهای سیســـتمهای دوگانـــه بـــر اســـاس
ویرایـــش چهـــارم آییننامـــهی  ،2800مبحـــث نهـــم مقـــررات
ملـــی ســـاختمان و آییننامـــهی «  » ACI 318 -14خواهـــد بـــود.
همچنی ــن ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه در برخ ــی از س ــازههای بلن ــد
مرتبـــه و بهخصـــوص در مـــوارد نامنظمـــی ســـازه ،مجـــاز بـــه
اســـتفاده از تحلیـــل اســـتاتیکی معـــادل نیســـتیم ،عـــاوه بـــر
تحلیـــل اســـتاتیکی معـــادل ،تحلیـــل دینامیکـــی ســـازه نیـــز
عنـــوان خواهـــد گردیـــد .در بحـــث تحلیـــل دینامیکـــی بـــه
توضیـــح صـــرف نرمافـــزار اکتفـــا نشـــده و رونـــد بهگونـــهای
اس ــت ک ــه کارب ــر ابت ــدا مبان ــی تحلی ــل اس ــتاتیکی و دینامیک ــی
و تفـــاوت بیـــن آنهـــا را آموختـــه و ســـپس نحـــوهی انجـــام
تحلیـــل دینامیکـــی بـــا نرمافـــزار را بیامـــوزد.
فاز سوم فونداسیون
در آخریـــن فـــاز از ایـــن مجموعـــه ،نحـــوهی مدلســـازی،
تحلیـــل و طراحـــی فونداســـیون ســـازه را بـــا اســـتفاده از
نرمافـــزار «  » SAFE 14ارائـــه خواهـــد شـــد .هماننـــد رونـــدی
کـــه بـــرای آمـــوزش تحلیـــل و طراحـــی ســـازه بـــا اســـتفاده از
نرمافـــزار «  » Etabs 2016در پیـــش گرفتـــه شـــد ،در مـــورد
فونداســـیون نیـــز تنهـــا بـــه مـــوارد نرمافـــزاری اکتفـــا نشـــده
و ســـعی بـــر ایـــن خواهـــد بـــود کـــه مـــوازی بـــا آمـــوزش
نرمافـــزار ،علـــم و تفکـــر مهندســـی کاربـــر نیـــز افزایـــش یابـــد.

همانطـــور کـــه قبــ ً
ـا نیـــز عنـــوان گردیـــد ،در انتهـــای تمامـــی
فازهـــا نیـــز نقشـــههای اجرایـــی ســـازه بـــا اســـتفاده از نرمافـــزار
«  » SAZE90ترس ــیم خواه ــد گردی ــد .تمام ــی منوه ــا و امکان ــات
نرمافـــزار «  » SAZE90در انتهـــای هـــر فـــاز بهصـــورت کامـــل
بررس ــی ش ــده و در انته ــای ای ــن مجموع ــه ،کارب ــر توانای ــی ای ــن
را خواهـــد داشـــت کـــه بـــا اســـتفاده از نرمافـــزار « » SAZE90
نقشـــههای ســـازههای ســـاختمانی را بـــا هـــر ســـطح از
پیچیدگـــی و بـــا کاملتریـــن جزئیـــات ترســـیم نمایـــد.
در هـــر دو فـــاز ایـــن مجموعـــه ،کوشـــیده شـــده اســـت تـــا بـــا
ارائـــهی تصاویـــر متعـــدد ،تمامـــی قســـمتهای نرمافـــزار
ـا مصــ ّور توضی ــح داده ش ــود .ای ــن مه ــم صرفــاً
بهص ــورت کام ـ ً
در جلـــد اول مجموعـــه ،بـــا نمایـــش  700شـــکل بـــه ســـرانجام
رســـیده اســـت.
در ادامـــه ،هـــر فـــاز و فصلهـــای آن بهصـــورت کامـــل بررســـی
خواه ــد ش ــد.

مقدمه
 -1-1جزئیات فاز اول – پروژهی مقدماتی
در ایـــن فـــاز ،فـــرض کرد هایـــم کـــه کاربـــر بـــا نر مافـــزار
«  » Etabs 2016آش ــنایی ن ــدارد . 1بنابرای ــن رون ــد طراح ــی ی ــک
پ ــروژهی معمول ــی س ــطح ش ــهر از ابت ــدا ت ــا انته ــا در ای ــن ف ــاز
توضی ــح داده خواه ــد ش ــد .فص ــول مختل ــف ای ــن ف ــاز بهص ــورت
زی ــر اس ــت :
فصل دوم  :معرفی مصالح و مقاطع موردنیاز
بــرای مدلســازی در «  » Etabs 2016بــه مقاطــع ســازهای نیــاز
داریــم و بــرای معرفــی مقاطــع ،بــه مصالــح ســازهای نیــاز داریــم.
مصالــح مــورد اســتفاده در مقاطــع ،بــر اســاس اصــول مقاومــت
مصالــح بــه نرمافــزار معرفــی میشــوند .در ابتــدای ایــن فصــل
نحــوهی معرفــی مصالــح بــر اســاس اصــول مکانیــک جامــدات و
همچنیــن مبحــث نهــم مقــررات ملــی ســاختمان و آییننام ـهی
«  » ACI 318 -14بــه نرمافــزار آمــوزش داده خواهــد شــد.
فصل سوم  :مدلسازی
بیشــک یکــی از مهمتریــن مراحــل تحلیــل و طراحــی ســازه
بــا اســتفاده از نرمافــزار ،مرحلــهی مدلســازی اســت .یــک
مــدل ســازه بایــد اوالً تــا حــد امــکان بــه ســازهی اصلــی شــبیه
باشــد تــا نتایــج بهدســت آمــده از نرمافــزار تــا حــد ممکــن بــه
واقعیــت نزدیــک باشــد و ثانیـاً بایــد تــا جایــی کــه میتــوان آن را
سادهســازی نمــود تــا رونــد مدلســازی بیــش از حــد وقتگیــر
نشــود .برقــراری همزمــان ایــن دو شــرط ،ماننــد راه رفتــن بــر روی
یــک خــط باریــک اســت کــه اندکــی انحــراف از مســیر درســت،
  -1ایــن گفتــه بــه ایــن معنــا نیســت کــه فــاز اول مجموعــه بــرای کســانی
ا بــا نرمافــزار «  » Etabsکار کردهانــد و یــا قب ـ ً
کــه قب ـ ً
ا کارهــای محاســبات
ســازه انجــام دادهانــد ،مطلبــی نــدارد .گزینههــای بســیار مفیــدی کــه در
«  » Etabs 2016بــه نرمافــزار اضافــه شــده اســت و همچنیــن مبانــی و نــکات
طراحــی ســازه کــه در قســمتهای مختلــف بــه آن پرداختــه شــده اســت،
قطعـاً میتوانــد بــرای ایــن دســته از مهندســین گرامــی نیــز مثمــر ثمــر باشــد.

میتوانــد رونــد مدلســازی را بــا اشــکال مواجــه کنــد.
قطعــاً بــرای مدلســازی ،اســتفادهی صحیــح از ابزارهایــی کــه
نرمافــزار «  » Etabs 2016در اختیــار گذاشــته اســت ،میتوانــد
راهگشــا باشــد .در ایــن فصــل کوشــیدهایم تمــام ابزارهایــی را
کــه در رونــد مدلســازی ســازهها ،چــه ســازههای معمــول و
چــه ســازههای خــاص ،مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد ،معرفــی
و نحــوهی اســتفاده از آنهــا را نیــز شــرح دهیــم .در برخــی دیگــر
از ابزارهــا ،از ایــن مرحلــه نیــز فراتــر رفتــه و مبانــی تئوریــکال
ایــن ابزارهــا نیــز بهتفصیــل عنــوان خواهــد شــد .بهعنــوان
مثــال نرمافــزار «  » Etabs 2016در ترســیم المانهــای خطــی
امــکان جدیــد اســتفاده از منحنیهــای بزیــر را در ترســیم
خطــوط منحنــی بــه نرمافــزار اضافــه کــرده اســت .در بررســی
ایــن امــکان ،اصــول منحنیهــای بزیــر ارائــه شــده و ســپس بــه
نحــوهی اســتفاده از ایــن منحنیهــا پرداختــه شــده اســت.
فصل چهارم  :بارگذاری
بارگــذاری ســازه یکــی از مراحــل بســیار مهــم در طراحــی ســازهها
اســت .بــدون شــک بــدون بــرآوردی دقیــق از میــزان بارهــای وارد
بــر ســازه ،نمیتــوان ســازهای ایمــن و در عیــن حــال اقتصــادی
طراحــی کــرد .بــدون توجــه بــه علــم بارگــذاری ســازهها،
ســازههای طراحــی شــده یــا غیرایمــن خواهنــد شــد و یــا
غیراقتصــادی .همچنیــن بــر کســی پوشــیده نیســت کــه در ایــران،
گس ـلهای فعالــی وجــود دارد کــه ایــران را تبدیــل بــه کشــوری
لرزهخیــز نمــوده اســت .بنابرایــن توجــه ویــژه بــه نیــروی زلزلــه و
تأثیــر آن در طراحــی ســازه بایــد بــا دقــت بیشــتری انجــام شــود.
در ایــن فصــل بــا ارائـهی جزئیــات کامل معمــاری و بررســی آنها،
بارهــای مــردهی ســطحی و بارهــای مــردهی خطی محاســبه شــده
و ســپس بــه المانهــای موردنظــر اعمــال گردیدهانــد .همچنیــن
انــواع دیگــر بارهــای وارد بــر ســازه شــامل بارهــای زنــدهی ناشــی
از کاربــری ،بارهــای زنــدهی ناشــی از تیغههــای داخلــی ،بارهــای
معادلســازی بــار و جــرم و  ...بهصــورت کامــل توضیــح داده
شــده و بــه المانهــای موردنظــر اعمــال گردیدهانــد.
همچنیــن بارهــای لــرزهای شــامل نیروهــای افقــی زلزلــه و نیــز
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مؤلفــهی قائــم نیــروی زلزلــه نیــز بــر اســاس ویرایــش چهــارم
آییننامــهی  2800محاســبه و بــه نرمافــزار اعمــال گردیدهانــد.
بــا توجــه بــه اینکــه در پروژههــای دیگــر ممکــن اســت بــا
برخــی بارهــای دیگــر ماننــد بــار بــرف و بــار بــاران نیــز مواجــه
شــوید ،در ایــن فصــل ایــن نــوع بارهــا بــر اســاس مبحــث ششــم
مقــررات ملــی ســاختمان توضیــح داده شــده اســت  .
در نهایــت توضیحــات کاملــی در مــورد ترکیبــات مختلــف بارهــا
و تفــاوت آن در آییننامههــای مختلــف ارائــه شــده و ســپس
بــا توجــه بــه شــرایط متفــاوت پروژههــای مختلــف ،ترکیبــات
بارگــذاری مربــوط بــه هــر یــک در قالــب جــدول ارائــه گردیــده
اســت.
فصل پنجم  :اختصاص مشخصات به المانها
پــس از ســاخت هندســهی مــدل و اعمــال بارهــای موردنظــر
بــر اســاس آییننامههــای بارگــذاری ،نوبــت بــه اختصــاص
مشــخصات بــه المانهــای مختلــف میرســد .ایــن مشــخصات
بــر اســاس نــوع المــان ،متفــاوت خواهــد بــود .در ایــن فصــل
انــواع مشــخصاتی کــه بایــد بــه المانهــای نقطــهای ،خطــی و
ســطحی وارد نمــود مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .همچنیــن
در مــواردی کــه نیــاز بــه بیــان مفاهیــم تئوریــکال هــر یــک از
مشــخصات موردنظــر بــوده اســت ،ایــن مفاهیــم بهصــورت مفصــل
عنــوان گردیــده اســت .بهعنــوان مثــال در مــورد « Cardinal
 » Pointالمانهــای خطــی ،تفــاوت هــر یــک از نقــاط اساســی
ایــن المانهــا بــر روی تصاویــر ســهبعدی نشــان داده شــده
اســت .همچنیــن در مــورد اختصــاص ضرایــب کاهــش ســختی
بــه المانهــای خطــی ،انــواع ترکخوردگــی ســازههای بتنــی
و مفاهیــم مربــوط بــه آن ارائــه شــده و پــس از آن بــه نحــوهی
اعمــال ایــن ضرایــب در نرمافــزار پرداختــه شــده اســت.
فصل ششم  :تحلیل سازه
در ابتــدای ایــن فصــل ،تنظیمــات قبــل از تحلیــل ســازه
آمــوزش داده شــده اســت .ســپس نحــوهی تحلیــل ســازه و در
ادام ـهی آن بررســی و کنتــرل نتایــج تحلیــل ســازه بــا اســتفاده

از خروجیهــای نرمافــزار ارائــه گردیــده اســت .در ایــن فصــل
کلیــهی کنترلهــای الزامــی تحلیــل ســازه بههمــراه مــوارد
آییننامــهای آن ارائــه گردیــده اســت .همچنیــن برخــی از
کنترلهــای غیــر الزامــی دیگــر نیــز در ایــن فصــل انجــام شــده
اســت کــه میتوانــد تأثیــر مناســبی بــر درک رفتــار ســازه بــه
کاربــر ارائــه نمایــد.
نکت ـهای کــه در مــورد کنترلهــای تحلیــل ســازه در ایــن فصــل
وجــود دارد ایــن اســت کــه کاربــر بــا عــدم پاســخگویی ســازه در
کنترلهــای مختلــف مواجــه شــده و بهصــورت علمــی و عملــی،
راهکار رفــع ایــن مــوارد را خواهــد آموخــت.
فصل هفتم  :طراحی سازه
در ایــن فصــل ،ابتــدا تنظیمــات قبــل از طراحــی ســازه آمــوزش
داده شــده اســت و پــس از آن بــر اســاس آییننام ـهی انتخابــی،
طراحــی ســازه انجــام خواهــد شــد .پــس از اتمــام طراحــی ســازه
توســط نرمافــزار «  ،» Etabs 2016کنترلهــای الزم پــس از
طراحــی ســازه انجــام خواهــد شــد .نحــوهی انتخــاب المانهــا
و مدلســازی انجــام شــده بهگونــهای انجــام گرفتــه اســت کــه
در ایــن مرحلــه نیــز بــا عــدم پاســخگویی چنــد المــان مواجــه
میشــویم .ایــن المانهــا انتخــاب شــده و بــا مقاطــع جدیــد
جایگزیــن میشــوند .در انتهــا مجــددا ً کنترلهــای پــس از
طراحــی ســازه بــر روی المانهــا انجــام خواهــد گرفــت .پــس از
حصــول اطمینــان از پاســخگو بــودن تمامــی مقاطــع ،نوبــت بــه
ترســیم نقشــه-های اجرایــی ســازه میرســد .بــرای ایــن منظــور،
بهصــورت نمونــه یــک تیــر و یــک ســتون از ســازه انتخــاب شــده
و بــا ذکــر نــکات آییننامههــای مبحــث نهــم مقــررات ملــی
ســاختمان و همچنیــن آییننامــهی «  » ACI 318 -14ترســیم
نقش ـههای اجرایــی ســازه بهصــورت کامــل آمــوزش داده خواهــد
شــد.
فصـــل هشـــتم  :ترســـیم نقشـــههای اجرایـــی ســـازه بـــا
اســـتفاده از نرمافـــزار « » SAZE90
تــا قبــل از ایــن فصــل ،مخاطــب ایــن کتــاب ایــن توانایــی را

مقدمه
خواهــد داشــت کــه ســازههای دارای سیســتم قــاب خمشــی
بتنــی را بــا تمامــی جزئیــات مدلســازی ،تحلیــل و طراحــی
نمــوده و نتایــج بهدســت آمــده از تحلیــل و طراحــی ســازه را بــا
علــم مهندســی ســازه بررســی نمــوده و بهطــور کلــی در مــورد
ســازه و رفتــاری کــه از خــود نشــان میدهــد شــناخت پیــدا
کنــد .همچنیــن نحــوهی ترســیم نقشــههای اجرایــی ســازه بــر
اســاس آییننامههــای «  » ACI 318 -14و مبحــث نهــم مقــررات
ملــی ســاختمان را نیــز آموختــه اســت.
واض ــح اس ــت ک ــه آنچ ــه ب ــرای اج ــرا ب ــه پیمان ــکار و مج ــری
ســـاختمان تحویـــل داده میشـــود ،نقشـــههای اجرایـــی اســـت
و نـــه مـــدل ســـاخته شـــده در نرمافـــزار .بنابرایـــن ارائـــهی
نقشـــههای اســـتاندارد و واضـــح ،بـــا رعایـــت ضوابـــط و مقـــررات
فنـــی نقشهکشـــی ،در کنـــار یـــک طراحـــی بهینـــه و ایمـــن،
میتوانـــد تضمیـــن کننـــدهی اجـــرای باکیفیـــت یـــک ســـازه
باش ــد .ه ــر ق ــدر نقشــههای اجرای ــی ترس ــیم ش ــده از کیفی ــت
باالت ــری برخ ــوردار باش ــد ،اج ــرای س ــازه ب ــا ابهام ــات کمت ــری
روب ــرو خواه ــد ب ــود .ب ــا توج ــه ب ــه وقتگی ــر ب ــودن پروســهی
نقشهکشـــی ســـازه و همچنیـــن در نظـــر گرفتـــن خطـــای
انســـانی ،در ایـــن فصـــل نقشـــههای اجرایـــی ســـازه و کنتـــرل
تمامـــی نـــکات آییننامـــهای در مـــورد تکتـــک المانهـــا ،بـــا
اســـتفاده از نرمافـــزار قدرتمنـــد «  » SAZE90بـــرای المانهـــای
ق ــاب خمش ــی انج ــام خواه ــد ش ــد .ب ــا اس ــتفاده از تنظیم ــات
پیشفـــرض نرمافـــزار «  » SAZE90میتـــوان نقشـــههای
اجرای ــی س ــازه را ب ــا س ــرعت ب ــاال و ب ــر اس ــاس آییننامهه ــای
مختل ــف ترس ــیم نم ــوده و نی ــز ج ــدول مقادی ــر مصال ــح بتن ــی
و آرماتورهـــای مـــورد اســـتفاده در المانهـــا را بهدســـت آورد.
همچنیــن بــرای ارائــهی توضیحــات بیشــتر در قســمتهای
مختلــف ایــن بخــش ،بارکدهــای «  » QRدرج گردیــده اســت
کــه در صــورت اســکن ایــن بارکدهــا بــا اســتفاده از تلفــن همــراه
هوشــمند ،آمــوزش همــان بخــش بهصــورت تصویــری و بــا
جزئیــات کامــل بــه نمایــش در خواهــد آمــد.

 -2-1جزئیات فاز دوم – پروژهی پیشرفته
فــاز دوم پــروژه بــا معرفــی یــک پــروژهی حرفــهای بــا پالنــی
پیچیــده شــروع میشــود .در ایــن پــروژه از سیســتم دوگانــه
( قــاب خمشــی  +دیــوار برشــی ) بــرای مقابلــه در برابــر بارهــای
جانبــی اســتفاده خواهــد شــد .همچنیــن نــوع پوشــش ســقف
اســتفاده شــده در ایــن پــروژه ،تیرچــه و بلــوک خواهــد بــود.
فصــول مختلفــی کــه در ایــن فــاز قــرار گرفتــه اســت ،در ادامــه
توضیــح داده شــده اســت   :
فصل اول  :مدلسازی
بــا توجــه بــه اینکــه ابزارهــای مختلــف مدلســازی در فــاز اول
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت ،در ایــن فصــل بــا اســتفاده از
ابزارهــای آمــوزش داده شــده ،مــدل ســازه ســاخته خواهــد شــد.
در طــی ایــن رونــد ،نکاتــی کــه در مــورد مدلســازی ســازههای
خــاص و پیچیــده بایســتی مــورد توجــه قــرار گیــرد ،بررســی
خواهــد شــد.
فصل دوم  :بارگذاری
در ایــن فصــل ،نــکات مربــوط بــه بارگــذاری ســازه عنــوان خواهــد
گردیــد .بــا توجــه بــه اینکــه بارگــذاری ســازههای خــاص در
برخــی مــوارد ممکــن اســت بــا ســازههای معمولــی متفــاوت
باشــد ،ایــن فصــل در حقیقــت آموختههــای فصــل بارگــذاری فــاز
اول را در ذهــن مخاطــب تثبیــت نمــوده و همچنیــن نکاتــی را کــه
در مــورد بارگــذاری ســازههای خــاص بایــد دانســت را آمــوزش
خواهــد داد.
فصل سوم  :تحلیل سازه
پـــس از بارگـــذاری ســـازه ،نوبـــت بـــه تحلیـــل ســـازه خواهـــد
رس ــید .ای ــن فص ــل همانن ــد فص ــل تحلی ــل س ــازهی ف ــاز اول ب ــا
تنظیم ــات م ــورد نی ــاز قب ــل از تحلی ــل آغ ــاز خواه ــد ش ــد .پ ــس
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از اتمـــام تحلیـــل ،نتایـــج اولیـــهی مربـــوط بـــه تحلیـــل ســـازه،
ماننـــد کنتـــرل جابهجاییهـــا ،کنتـــرل پیچـــش و  ...انجـــام
خواهـــد شـــد.
نکتـهای کــه در ایــن قســمت بایــد بــه آن توجــه کــرد ایــن اســت
کــه بــر اســاس ویرایــش چهــارم آییننامــه  ،2800در مــورد
ســازههای بــا سیســتم مقــاوم جانبــی دوگانــه ،کنترلهــای
بیشــتری نســبت بــه سیســتم قــاب خمشــی بایــد انجــام شــود
تــا نســبت بــه عملکــرد ســازه بهصــورت دوگانــه در برابــر بــار
جانبــی اطمینــان حاصــل شــود .در ایــن فصــل نحــوهی انجــام
ایــن کنترلهــا بــر اســاس ویرایــش چهــارم آییننامــه  2800و
بــا شــرح کامــل بندهــای مربوطــه بــا تهیــه فایل-هــای موســوم بــه
« فایــل  » % 25و « فایــل  » % 50نیــروی زلزلــه ،آمــوزش داده
خواهــد شــد.
فصل چهارم  :طراحی سازهی قاب خمشی
پــس از نهایــی شــدن مــدل ســازه بــا گــذر از تس ـتهای تحلیــل
ســازه ،نوبــت بــه طراحــی ســازه میرســد .در ایــن فصــل،
نــکات پیشــرفتهی طراحــی قــاب خمشــی ســازه بــر اســاس
آییننامههــای «  » ACI 318 -14و مبحــث نهــم مقــررات ملــی
ســاختمان ارائــه خواهــد شــد.
فصل پنجم  :طراحی دیوارهای برشی
در ایـــن فصـــل ،طراحـــی دیوارهـــای برشـــی اســـتفاده شـــده در
ســـازه را بررســـی خواهیـــم کـــرد .در ایـــن فصـــل نیـــز مبانـــی
طراحـــی دیوارهـــای برشـــی در نرمافـــزار «  » Etabs 2016بـــر
اســـاس آییننامههـــای «  » ACI 318 -14و نیـــز مبحـــث نهـــم
مق ــررات مل ــی س ــاختمان ارائ ــه ش ــده و ب ــر اس ــاس آن ،طراح ــی
دیواره ــای برش ــی انج ــام خواه ــد ش ــد.
خواهیـــم دیـــد کـــه طراحـــی دیوارهـــای برشـــی و المانهـــای
مـــرزی آنهـــا و هماهنگـــی آرماتورگـــذاری در طبقـــات بســـیار
وقتگیـــر خواهـــد بـــود .نرمافـــزار «  » DrSAZE-Wallمیتوانـــد
مــدل ســاخته شــده در «  » Etabsرا خوانــده و در کمتــر از چنــد

ثانی ــه ب ــرای همــهی مقاط ــع در همــهی دیواره ــا و س ــتونهای
اطـــراف آنهـــا ( المانهـــای مـــرزی ) ترکیـــب آرماتورگـــذاری
بهین ــه را ب ــا در نظ ــر گرفت ــن مس ــائل اجرای ــی ،طراح ــی کن ــد
و ســـپس خروجـــی قابـــل اســـتفاده در نرمافـــزار «  » Etabsرا
ارائـــه نمایـــد .ایـــن خروجـــی حـــاوی تمامـــی مقاطـــع طراحـــی
ش ــدهی دیواره ــای برش ــی خواه ــد ب ــود .در ای ــن فص ــل نح ــوهی
اســـتفاده از نرمافـــزار «  » DrSAZE-Wallنیـــز بهصـــورت کامـــل
آم ــوزش داده خواه ــد ش ــد.
فصل ششم  :تحلیل دینامیکی طیفی
تـــا ایـــن مرحلـــه ،کاربـــر طـــی دو پـــروژه نحـــوهی اســـتفاده از
روش تحلیـــل اســـتاتیکی معـــادل و نحـــوهی اســـتفاده از ایـــن
روش در نرمافـــزار «  » Etabs 2016را فـــرا گرفتـــه اســـت .بـــا
توج ــه ب ــه محدودیتهای ــی ک ــه در اس ــتفاده از روش اس ــتاتیکی
مع ــادل در برخ ــی از س ــازهها وج ــود دارد ،در ای ــن فص ــل ابت ــدا
مبانـــی روش تحلیـــل دینامیکـــی طیفـــی و آنالیـــز مـــودال بـــر
اس ــاس اص ــول حاک ــم ب ــر مهندس ــی زلزل ــه و همچنی ــن قواع ــد
ویرایـــش چهـــارم آییننامـــهی  2800ارائـــه شـــده و ســـپس
نح ــوهی تحلی ــل دینامیک ــی طیف ــی در نرماف ــزار « » Etabs 2016
توضیـــح داده خواهـــد شـــد.
نکتـــهی مهمـــی کـــه در تمامـــی فصـــول ایـــن کتـــاب مبنـــا
بـــوده اســـت و بهخصـــوص در تألیـــف ایـــن فصـــل نمـــود پیـــدا
میکنـــد ،کاربـــردی بـــودن آن اســـت .بـــه ایـــن مفهـــوم کـــه
کارب ــر بهص ــورت عمل ــی ،مفه ــوم « م ــود » را دریافت ــه و پاس ــخ
هـــر مـــود را بهصـــورت عملـــی درک خواهـــد نمـــود .بنابرایـــن
بهعنـــوان مثـــال وقتـــی در ایـــن فصـــل ،صحبـــت از « مـــود
اول » نوســـان ســـازه میشـــود ،کاربـــر بهراحتـــی میتوانـــد
پاس ــخ س ــازه و ارتع ــاش آن را در م ــود اول در ذه ــن تجس ــم
کـــرده و خـــود بـــه ایــــن نتیجـــه برســـد کـــه  « :مــــود اول
نوس ــان ،دارای باالتری ــن زم ــان تن ــاوب س ــازه اس ــت » و همچنی ــن
 « :س ــادهترین نح ــوهی تغیی ــر ش ــکل س ــازه در م ــود اول نوس ــان
اتفـــاق خواهـــد افتـــاد ».

مقدمه
فصل هفتم  :طراحی دستی سقفهای تیرچه و بلوک
در ایــن فصــل ،طراحــی ســقفهای تیرچــه و بلــوک بــر
اســاس نشــریه  543معاونــت برنامهریــزی و نظــارت راهبــردی
ریاســت جمهــوری ،بــرای تیپهــای مختلــف بهصــورت کامــل
انجــام خواهــد شــد .در ایــن فصــل نحــوهی محاســبهی دســتی
آرماتورهــای کششــی ،آرماتــور مونتــاژ ،آرماتــور منفــی ،آرماتــور
برشــی و همچنیــن کلیــهی کنترلهــای موردنظــر بــرای ایــن
منظــور ،شــامل کنتــرل بــرش ،خیــز و  ...بهصــورت کاربــردی
آمــوزش داده خواهــد شــد.
البتــه نرمافــزار «  » SAZE90امــکان طراحــی ســقفهای تیرچــه و
بلــوک را بــا جزئیــات کامــل دارد کــه در فصــل بعــدی ،بهصــورت
کامــل بــه آن پرداختــه خواهــد شــد.
فصل هشتم  :ترسیم نقشههای سازه
پــس از طراحــی ســازه ،شــامل قابهــای خمشــی و دیوارهــای
برشــی ،نوبــت بــه ترســیم نقشــههای اجرایــی ســازه میرســد.
در ایــن فصــل نحــوهی ترســیم نقشـههای اجرایــی ســازه ،شــامل
قابهــای خمشــی و دیوارهــای برشــی بــا اســتفاده از نرمافــزار
«  » SAZE90و ابــزار « دیــوار برشــی پیشــرفته » آمــوزش داده
خواهــد شــد .بــرای ترســیم نقشـههای اجرایــی دیوارهــای برشــی
نیــز از خروجــی بهدســت آمــده از نرمافــزار « » DrSAZE-Wall
اســتفاده خواهــد شــد.
پــس از ترســیم نقشــههای اجرایــی قابهــای خمشــی و
دیوارهــای برشــی ،ترســیم نقشــههای ســقف تیرچــه و بلــوک
نیــز بــا اســتفاده از نرمافــزار «  » SAZE90انجــام شــده و نتایــج
بــا آنچــه کــه بهصــورت دســتی در فصــل قبــل محاســبه گردیــد،
کنتــرل خواهــد شــد.
همچنیــن در ایــن فصــل اســتفادهی حرفــهای از دســتورات و
امکانــات نرمافــزار «  » SAZE90ماننــد اســتفاده از راکتورهــای
هوشــمند ،ترســیم جــدول «  ،» Cut Orderتهیــه جــداول میــزان
مصالــح ( شــامل میــزان بتــن و آرماتورهــای مــورد اســتفاده ) و
امکانــات دیگــر مجــددا ً بهصــورت کامــل آمــوزش داده خواهــد شــد.

 -3-1جزئیات فاز سوم – فونداسیون
آخریــن فــاز از مجموعــهی «  ،» ETABS2016+SAZE90بــه
تحلیــل ،طراحــی و تهیـهی نقشـههای اجرایــی فونداســیون ســازه
میپــردازد .فصولــی کــه در ایــن فــاز قــرار دارنــد ،بهصــورت زیــر
هســتند :
فصل اول  :مدلسازی فونداسیون سازه با استفاده از نرمافزار « » Safe14
پــس از نهایــی شــدن مــدل ســازه ،فونداســیون ســازه مدلســازی
و طراحــی خواهــد شــد .ایــن کار بــا اســتفاده از نرمافــزار « » Safe
انجــام خواهــد شــد .در ایــن پــروژه ،از نرمافــزار « » Safe 14
در طراحــی فونداســیون ســازه اســتفاده خواهــد شــد .بــرای ایــن
منظــور ،از نرمافــزار «  » Etabs 2016بــرای فونداســیون ســازه
خروجــی گرفتــه و ســپس مدلســازی و طراحــی فونداســیون
انجــام خواهــد شــد.
در ایــن فصــل نحــوهی مدلســازی ،تحلیــل و طراحــی فونداســیون
ســازه بــر اســاس آییننامههــای «  » ACI 318 -14و مبحــث نهــم
مقــررات ملــی ســاختمان انجــام خواهــد شــد .همچنیــن کلی ـهی
کنتر لهــای موردنیــاز پــروژه ،شــامل کنتــرل بــرش دو طرفــه
( پانــچ ) و بــرش یــک طرفــه نیــز بهصــورت دســتی بــا اســتفاده از
نتایــج بهدســت آمــده از نرمافــزار انجــام خواهــد شــد.
فصل دوم  :ترسیم نقشههای فونداسیون
در ابتــدای ایــن فصــل ،نحــوهی ترســیم نقشــههای اجرایــی
فونداســیون ســازه بــر اســاس آییننامههــای «  » ACI 318 -14و
مبحــث نهــم مقــررات ملــی ســاختمان توضیــح داده خواهــد شــد.
ســپس بــا اســتفاده از ابــزار « فونداســیون پیشــرفته » از نرمافــزار
«  » SAZE90نقش ـههای اجرایــی فونداســیون ســازه بــا جزئیــات
کامــل ترســیم خواهــد شــد.
در ایــن فصــل نیــز اســتفاده از تمامــی امکانات ابــزار « فونداســیون
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پیشــرفته » در ترســیم نقشـههای اجرایــی فونداســیون ســازه نیــز
بهصــورت کامــل آمــوزش داده خواهــد شــد .همچنیــن در ایــن
فصــل نیــز بــا اســتفاده از کدهــای «  ،» QRایــن امــکان را خواهیــد
داشــت کــه بــا اســتفاده از تلفنهــای همــراه هوشــمند ،نحــوهی
اســتفاده از ابــزار « فونداســیون پیشــرفته » را بهصــورت تصویــری
بیاموزید.
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