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 گام اول : ترسيم سازه  

در اين نرم افزار براي جلب رضايت مشتري تمامي يكي از قويترين نرم افزارهاي تحليل و طراحي سازه ميباشد    ETABSنرم افزار 
  :طراحي ها توسط كاربر نيز گنجانده شده است 

• Concrete Frame Design Manual 
• Steel Frame Design Manual 
• Composite Floor Design Manual 
• Concrete Shear Wall Design Manual 
• Steel Joist Manual 

 ترسيم سازه
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  :اجرا كنيم براي شروع مشخصات ساختمان الزم است    Etabsرا ميخواهيم درمحيط نقشه فوق 

 .بدون زيرزمين ميباشد خرپشته وساختمان چهار طبقه ، داراي  •
 .متر ميباشد 20/2متر و خرپشته  2/3و طبقات بعدي  8/2ارتفاع طبقه همكف  •
 .راه پله اجرا ميگردد CBو   2,3در بين محورهاي  •
 .سمت چپ و راست ساختمان همسايه و در باال و پائين با نماكاري سنگي است •
 .محل اجرا در ساري ميباشد •

  
  

  ترسيم سازه
شروع ميكنيم بهتر است قبل از اينكار واحد سيستم را كه در گوشه سمت راست وجود به   Newبراي شروع از از منو 

تبديل نمائيد تا هميشه نرم افزار براساس اين واحد محاسبات را نشان دهد پنجره زير را مشاهده   k‐gf.mواحد 
  :را بزنيد پنجره بعدي براي ترسيم باز ميشود  Noمينمائيد كه اگر 

   

  

www.softgozar.com



      Etabs V9.0.0  آموزش طراحي ساختمان بتني منظم  در

3  Site : www.IranOmran.com | VAFA TAHERI@yahoo.com 

 

.

  

  :در تصوير فوق مشخصات ساختمان براي ترسيم درج گرديده كه به آنها اشاره ميگردد

   Grid Dimensions Plan :  شبكه ابعاد 

 Uniform Grid Spacing   :تقسيم بندي شبكه 

 Number Lines in X Direction  : تعداد خطوط روي محورX 

 Number Lines in Y Direction  : تعداد خطوط روي محورY 

 Spacing X Direction  : فاصله خطوط بر روي محورX 

 Spacing Y Direction  : فاصله خطوط بر روي محورY 

 Custom Grid Spacing  : اگر محورهاي ساختمان نامساوي باشد از اين گزينه استفاده ( انتخاب فاصله خطوط
 .استفاده ميكنيم Spacing X,Y Directionنصورت از گزينه هاي ميكنيم در غير اي
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Story Dimensions : فواصل طبقات  

• Simple Story Data  : ساده بطورداده هاي طبقات 

• Number of Stories   : تعداد طبقات 

• Typical Story Height  :تعداد طبقات با ارتفاع يكنواخت 

• Bottom Story Height  :ارتفاع طبق همكف 

• Custom Story Data   : انتخاب ارتفاع طبقات 

  

 Custom Grid Spacingمانند تصوير بر روي گزينه    Y=4و   X=5براي شروع ترسيم پس از انتخاب تعداد عمود بر محورها 
  كليك ميكنيم كه پنجره جديدي باز ميشود مانند زير

  

١

١
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ن نغيير داد اگر تغييرات را بر طبق فاصله را ميتوااسم محورها و  دهيم و همچنين تغييرات الزم را انجامدر اين پنجره ميتوانيم 
  :تا مرحله بعدي معرفي ارتفاع سازه   Okنقشه انجام دهيم دقيقا مانند پنجره باال ميشود و پس از آن 

Custom Story Data  د كه ميتوانيم تغييرات ارتفاعي سقفها را نشان پس از انتخاب آن پنجره جديدي مانند زير باز ميشو
  دهيم 

  

را نشان داده كه ماسقف   Master Storyدر يكي از گزينه ها تغييرات را براي ارتفاع سازه دقيقا مانند تصوير ويرايش ميكنيم 
مي   Okآخر را بعنوان تيپ طبقات استفاده كرديم  به تنظيمات پائين صفحه بر طبق تنظيمات نرم افزار تغييري نميدهيم و سپس 

  را انتخاب ميكنيم  Grid Onlyكنيم سپس از پنجره آخر 

  Master Story انتخاببا 
را از   Roofمابقي سقفها مانند 

Similar To   انتخاب ميكنيم
  تا در مراحل بعد كار آسانتر گردد
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پس از ترسيم ميبايست المانهاي سازه را بكشيم و از ستونها شروع ميكنيم براي شروع بدليل يكسان بودن پالن طبقات از منو 

را فعال ميكنيم تا    Similar Storiesو گزينه   مي رويم و    Roofبه پالن طبقه   تصويري 

ميكنيم و ستونها را انتخاب ميكنيم كه بر روي تقاطع   Select   ازمنو تصويري تغييرات در تمام طبقات اعمال گردد سپس 
  :محورها ستونها مانند شكل زير ترسيم ميگردد 

  

 Oneرا به   Similar Storiesو  مي رويم يا  براي معرفي ستونهاي خرپشته به طبقه خرپشته از طريق منو 

Story  ترسيم گردد  هتبديل ميكنيم تا فقط ستون همان طبق.  

  سيم تيرها تر
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را فعال ميكنيم و پس از آن از منو تصويري   Similar Storiesميرويم و گزينه   Roofبراي ترسيم تيرها مانند ستونها به طبق 
 Oneرا به    Similar Storiesتيرها را مانند ستونها ترسيم ميكنيم و براي خرپشته به طبقه خرپشته رفته و  گزينه  

Story پس از ترسيم تيرها به شكل زير نشان . ا انتخاب تكي تيرها از منو منو تصويري آنها را ترسيم ميكنيمتبديل ميكنيم و ب
  داده ميشوند 

  

در رابطه با پله بايد دقت شود كه پاگرد در كدام طرف قرار ميگيرد تا نسب به نحوه جاگذاري آنها اقدام گردد پاگرد طبق فلش 

مربوط به پله به نماي قاب نشان داده شده در تصوير فوق در نظر ميگيرم پس ميبايست جهت ترسيم از طريق منو تصويري 

و از طريق ري نشان داده فعال ميكنيم و از منو تصوي  مي رويم  Cدر محور 

  :مانند تصوير ذيل  تيرها را در وسط ستونها ترسيم ميكنيم منو تصويري 

پله
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  ترسيم سقفها 

را مي آوريم و پس از آن مانند انتخاب و تير وستونها    Roofاستفاده ميكنيم و سقف طبقه  براي ترسيم سقف ها از منو 

  استفاده ميكنيم و براحتي سقف با كشيدن موس انتخاب ميكنيم  را فعال ميكنيم و ازمنو تصويري   Similar Storiesگزينه 
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  پس از انتخاب كردن دقيقا مانند تصوير فوق ميشود 

  : نكته 

استفاده كنيد پس از پاك شدن عالمت سقف كيبورد   Delete از بايد براي محل پله سقف مورد نظر را انتخاب و آنرا پاك كنيد
تمامي منو هاي تصويري در منو  و براي خرپشته به سقف آن رفته و مانند سقفها خرپشته را انتخاب ميكنيمتيرچه برداشته ميشود 

  .ميباشد و ميتوان براحتي از آنها استفاده نمود  Drawاصلي 

  

  

  

  معرفي مشخصات : گام دوم 

  :يست مشخصات سازه را معرفي نمائيم براي شروع از مسير زير شروع ميكنيم پس از ترسيم سازه ميبا

1‐ Define – Material Properties— 
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نشان داده نوع بتني يا فلزي و يا مدلهاي ديگر  پنجره فوقپس از آن پنجره باال باز ميشود كه بر اساس طراحي در 
را كه بتني ميباشد انتخاب    CONCنقشه مقرر بود اسكلت سازه بتني باشد لذا گزينه  1در بخش . انتخاب كنيد

  .را انتحاب ميكنيم   . . . Modify/Show Materialكرده و بر روي گزينه 
ات فني سيستم اسكلت بتني را نشان ميدهد كه ميبايست پس از انتخاب آن پنجره جديدي باز ميشود كه مشخص

كه خاصيت هاي همگرا و هم    Isotropicگزينه    Type Of Materialتنظيمات آن انجام گردد در گزينه 
  .جنس را نشان ميدهد انتخاب ميكنيم 

   Analysis Property Dataگزينه پائين آن 
• Mass Per Unit Volume   : حجمواحد جرم 

• Weight  Per Unit Volume  : حجم واحدوزن 

• Modulus of Elasticity    :مدول االسيسيته 

• Poisson's Ratio  : ضريب پواسون 

• Thermal Expansion  : انبساط حرارتي 

• Shear Modulus  :مدول برشي 

  .اطالعات  فوقاني دقيقا درج گرديده و نيازي به ويرايش قسمت فوق نيست   Etabsدر نرم افزار 
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Design Property Data ACI 318‐99 

• Specified Conc Comp F’C    : همانf’c    انتخاب ميگردد  210بتن براي نمونه هاست كه 

• Bending Reinf. Yield Stress Fy  : تنش ميلگرد در محورهاي قويتر كه معموال ميلگرد هاي طولي را نشان ميدهد
 .ميباشد   AIII   =4000 kg/cm2كه تنش تسليم ميلگرد ميشناسيم    AI,AII,AIIIرا به نوع  هاميلگرد

• Shear Reinf. Yield  Stress   : تنش ميلگرد ها در برش كه ميتوانيم ميلگردهاي نوع دوم راAII    =3000 
Kg/cm2  را قرار دهيم 
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Define – Frame Section — 

 

 
  

انتخاب شود قبل از انتخاب ميبايست براي ستونهاي   Frame Sectionبراي معرفي مقاطع ميباشد از  گزينه فوق
سايز ستونها را كوچكتر در نظر گرفت  هطبقات و همچنين تيرها اندازه فرضي در نظر گرفت و بر حسب بارهاي هر طبق

  :براي اين مثال داريم 
  45x45     12φ 18ابعاد      ستونهاي طبقه اول و دوم   •

  40x40     12φ 16ابعاد        هارمستونهاي طبقه سوم و چ •

  35x35     8φ 16ابعاد          ستونهاي خرپشته •

       45x45ابعاد      تيرهاي طبقه اول و دوم   •

       40x40ابعاد      تيرهاي طبقه سوم و چهارم   •

       35x35ابعاد          تيرهاي خرپشته •

   Click Toبراي وارد كردن مشخصات تير و ستونها ميبايست اطالعات را در همين گزينه وارد كنيم مانند شكل زير در قسمت 
  .ميتوانيم تغييرات را انجام دهيم 

• Import Rectan.    :براي وارد كردن ديتيل خارج از برنامه كاربرد دارد. 
• Add Rectan.   :له شامل تير ستون است اضافه كنيم ميتوانيم قطعات را در همين مرح. 
 :پس از انتخاب گزينه دوم پنجره جديدي باز ميشود مانند ذيل  •
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 مقطعطول و عرض    Dimensionsنام قطعه را دقيقا طبق مشخصات فرضي وارد كرده و سپس در قسمت  •

 .را وارد ميكنيم
 .را انتخاب ميكنيم و پنجره جديدي براي آرماتور ها مشاهده ميگردد Reinforcementسپس  •
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  :ي موجود است كه بشرح ذيل ميباشد و ميبايست توسط كاربر اضافه شود ئدر پنجره جديد گزينه ها
• Design Type  : اگر مقطع ستون باشدColumn   و اگر تير باشدBeam   انتخاب ميگردد. 
• Configuration of Reinforcement  : مقطع چهار ضلعي يا دايره باشد. 
• Rectangular Reinforcement : 

نه ديگر درج گرديده كه بترتيب نشاندهنده پوشش بتن ، تعداد ميلگرد ها در يدر اين گزينه چهار گز
  .جهت قويتر ، تعداد ميلگرد ها در جهت ضعيفتر و  سايز ميلگرد ميباشد 

  :نكته مهم 

پيش فرض انتخاب گرديده كه در ليست ميلگردها موجود نميباشد پس ميبايست اين ميلگرد به  18ميلگرد نمره  در اين مثال از
ليست ميلگردها اضافه گردد لذا بهتر است اول ليست ميلگردها پروژه را تهيه و سپس در همين گزينه آنرا جستجو نمائيد و اگر 

ميباشد برطبق آئين نامه اروپا    dر است كه شماره ميلگردهائي كه با پسوند موجود نبود ميلگرد ها را اضافه كنيد الزم به ذك
  .ميباشد و ميلگرد هاي موجود در ايران نيز با همين ميلگردها سنجيده ميشود و حتما ميبايست از آنها استفاده گردد

  روش اضافه كردن ميلگرد ها به ليست نرم افزار 

  
  :جديدي باز ميشود كه بدان اشاره ميگردد پس از انتخاب گزينه فوق پنجره 
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  8dرفته بطور مثال   dميبايست بر روي يكي از ميلگردهاي موجود با پسوند    Bar IDدر پنجره ذيل  در قسمت  •
  تبديل ميكنيم 18سپس آنرا به 

  

 .را ميزنيم كه ماشين حساب برنامه فعال ميگردد   Shift+Enterكليد   Bar Areaو براي محاسبه  •
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لگرد در خواست كه آنهم برابر كردن محاسبه سطح ميلگرد در جدول قبلي درج ميگردد و در گزينه بعدي قطر مي  Okبا 
  .استفاده ميكنيم و اين ميلگرد نيز به ليست برنامه اضافه ميگردد  Addدرج ميگردد سپس بر روي گزينه 018/0با  

  حاال به مرحله دوم بر ميگرديم 
  :ميباشد    Check/ Designكه به آن اضافه كرديم  گزينه آخر    Bar Sizeپس از انتخاب 

• Reinforcement to be Checked    : در .اگر ميلگرد ها توسط كاربر انتخاب گردد بايد از اين گزينه استفاده گردد
 .اين مثال بدليل تحليل استاتيكي ميلگردها وارد كرده و از اين گزينه استفاده ميكنيم

• Reinforcement to be Design  : اگر ميخواهيد نرم افزار محاسبات ميلگرد ها انجام دهد ميبايست از اين گزينه
 .اگر تحليل ديناميكي باشد بدون ميلگرد و از اين گزينه استفاده ميكنيم .كنيد   Okاستفاده كنيد پس از اين مرحله 

  
  

ميشود و در مرحله تيرها نيز بايد دقت گردد كه از پس از اين مرحله تمامي ستونها بدين ترتيب وارد  •
 .استفاده گردد در تيرها ميلگرد ها معرفي نشده اند   Beamگزينه 

انتخاب ميگردد پنجره جديدي مانند تصوير زير ميباشد كه ميبايست پوشش   Beamوقتي گزينه  •
 .بتن را در باال و پائين مشخص گردد

 .ميباشدشكل لوله اي  مقاطعگزينه آخر مربوط به  •



      Etabs V9.0.0  آموزش طراحي ساختمان بتني منظم  در

18  Site : www.IranOmran.com | VAFA TAHERI@yahoo.com 
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2‐ Define –Wall / Slab / Deck  Section 
 

  استفاده ميگردد   Deck1در اين پنجره از مشخصات 

  
  :كليك كنيد پنجره جديدي مانند پنجره ذيل باز ميشود    Modify / Show Sectionاگر بر روي گزينه 
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• Section Name   : ميتوانيد نام ديتيل را تغير دهيد. 
• Type   : 
• Filled Deck    : همان سقف تيرچه بلوك ميباشد 

• Geometry   : هندسه مقطع 

  :مشخصات هندسي مقطع را ميخواهد 

 Slab Depth   :سانتيمتر در نظر  5ع روي سقف را براي بتن نشان ميدهد كه معموال ادقيقا ارتف
 .ميگيريم

 Deck Depth   : سانتيمتر ميگيريم 20ارتفاع تيرچه را نشان ميدهد كه برابر با. 
 Rib Width  : پهناي تيرچه را نشان ميدهد 

 Rib Spacing   :فواصل تيرچه ها را نشان ميدهد. 
 Metal Deck Unit Weight  : منظور  1وزن برشگير را نشان ميدهد كه در سقف تيرچه بلوك

 .ه ها محاسبه نگرددميگردد تا در محاسبات وزن تيرچ
 Composite Deck Studs  : در سقف ها كامپوزيت كاربرد دارد و اگر سقف كامپوزيت باشد بايد

 .از گزينه هاي آن استفاده گردد

  

  

    Diaphragmsديافراگم 

3‐ Define –Diaphragms— 
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  را انتخاب ميكنيم   D1پنجره فوق مشاهده ميگردد كه گزينه   Diaphragmsاز گزينه 
  
  

4‐ Define –Static Load Case Names 
  
 

را وارد ميكنيم و پس از آن بار ديوار ها   X , Y بار هاي زنده و مرده در نرم افزار موجود ميباشد و فقط بايد بارهاي زلزله در جهت 
  نيز بعنوان يك بار مضاعف وارد ميشود مانند تصوير زير 

    

   Define –Load Combinationsيريم براي اعمال تركيب بارها بايد از منو پس از آن ميبايست تركيب بارها را در نظر بگ
  .استفاده ميكنيم 
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  كنترل پارامتر لرزه اي سازه 

5‐ Define – Special Seismic Load Effect 
 

 

چنانكه در تصوير ميبينيد از منو اول طراحي بر اساس تعريفات كاربر ميباشد و اگر گزينه دوم را كه نشان داده شده استفاده كنيد 
در تعريف سوم مطلب . محاسبات را انجام ميدهد كه مطابق آئين نامه ايران نيز ميباشد   ACIسيستم خودكار بر طبق آئين نامه 

  .كنيد و برنامه را ذخيره كنيد  okه است پس از آن ميتوانيد باال اين مورد ذكر گرديد
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 مركز جرم سازه                    

6‐ Define – Mass Source   
 

 

راي بارهاي ثقلي مركز جرم سازه را محاسبه نمايد پس اب ميكنيم تا نرم افزار بتواند برا انتخ   From Loadsدر پنجره باال گزينه 
مبحث   1-7-6جدول   55در صفحه . تعيين ميگردد 2800آن اضافه ميگردد ضريب بار زنده بر اساس آئين نامه بارهاي ثقلي به 

  .ميباشد 2/0ششم مقررات ملي ساختمان دقيقا براي ساختمانهاي مسكوني 
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 گام سوم : اختصاص مشخصات 

  براي اختصاص عناصر از پالن طبقه اول شروع ميكنيم منو تصويري پالن همكف را نمايش ميدهد  .1

  

  Assigne ‐‐‐Joint Pointكليه نقاط را انتخاب ميكنيم و از منو    Baseپس از نمايش دادن پالن 
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Restraints Supports  را انتخاب ميكنيم تا نقاط تكيه گاهي را بصورت گيرداري معرفي كنيم  
در سيستم اسكلت بتني نقاط تكيه گاه ها به دليل تحمل لنگر در دو جهت گيردار اجرا ميگردد لذا معرفي نوع تكيه 

  .در اين نوع اتصاالت گيردار ميباشد

  
ومت تكيه اه گيردار انخاب شده و در تمام جهت ها مقهمانطور كه در تصوير فوق مشاهده ميكنيد بر روي تكيه گا

  .كردن آن نقاط تكيه گاهي به نرم افزار داده شد  OKبا . گاهي فعال ميگردد
  

 اختصاص عناصر خطي  .2

  :براي اختصاص عناصر خطي دو مسير وجود دارد 

انتخاب كرد و تك تك تمامي ستونها را معرفي      Elevationميتوان قاب را از طيق منو تصويري  •
 .نمود

صاص اين مرحله انتخاب و اختصاص داد روش اخت   Selectروش ديگر ميتوان با انتخاب كليه ستونها از منو  •
 :بشرح ذيل است 

 ‐‐‐ Select –By line Object Typeاز مسير روبرو پنجره جديدي مانند شكل زير باز ميشود              •
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كردن تمامي ستونها انتخاب ميشوند در صورتيكه ما نياز به انتخاب همه ستونها نداريم و فقط    OKا انتخاب ستون و ب •

 ستونهاي طبقه اول و دوم شبيه هم ميباشند پس در مرحله بعد ميبايست از طريق منو 

Select ‐‐‐ Deselect ‐‐‐ By Story Level ‐‐ 
  ستونهايي كه ابعاد آنها برابر نيست از حالت انتخاب خارج شوند  پنجره جديدي باز ميشود كه تمامي 

  
  .خاب خارج ميشوند تپس از انخاب مانند تصوير زير تمامي ستونهاي سقفهاي بغير از اول و دوم از حالت ان
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  :حال پس از انتخاب ستونهاي طبق اول و دوم اختصاص مقطع ستونها را آغاز ميكنيم  

Assigne ‐‐‐ Frame / Line ‐‐‐ Frame Section ‐‐‐    Picture Menu 
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در مراحل قبل به نرم افزار معرفي كرديم را انتخاب    45*45از پنجره فوق مقطع مورد نظر ستونهاي طبقه اول و دوم را كه با ابعاد 
ميكنيم حال ستونهاي طبق اول دوم مقاطع آنها اختصاص داده شد و دقيقا مراحل فوق را براي طبقات فوقاني مانند اين   OKو 

  .مرحله انجام ميدهيم 

  

  تمامي اطالعات بر روي ستونها نمودار ميگردد و ستونهايي كه هنوز اختصاص داده نشده نيز توسط نرم افزار نام گذاري ميشوند

اطع ستونها اطالعات بسياري در مورد مقطع بر روي ستونها مشاهده ميگردد براي پاك كردن اين نوع اختصاص مقپس از اتمام 

  .استفاده ميگردد  نمايش ها از منو تصويري 

  

  اختصاص عناصر صفحه اي

Select—By Area Object Type –  
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  ا حاال ميبايست از مسير زير سقف را اختصاص دهيم تمامي سقف ها انتخاب ميشوند پس از انتخاب سقفه   Floorبا انتخاب 

Assigne – Shall / Area ‐‐‐ Wall / Slab / Deck Section – 

 

  ميكنيم   Okمعرفي شده را    Deck1سقف 

  :نكته 

نشان داده شد كه صفحات سقف ها چگونه تير ريزي ميشوند در اين قسمت اگر تير ريزي سقفها در جهت هاي قبل در فصل 
  :مختلف قرار گرفته را ميتوان تغيير داد جهت تغيير تيرريزي سقف بايد از روش ذيل استفاده گردد

 اول سقف مورد نظر را مانند موارد فوق انتخاب ميكنيم و پس از آن از منو 

Assign ‐‐‐ Sell Area ‐‐‐  
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  اختصاص ضرايب كاهش سختي در اثر لنگر به مقاطع تيرها و ستونها

  انتخاب ميكنيم و پس از از منو    Select –by line object typeا را از منو اول ستونه

Assign – Frame Section ‐‐‐ Frame Property Modifiers 
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 ميباشد در مرحله بعد پس از انتخاب تيرها از منو  3و  2ميباشد در محور  7/0ضرايب بر طبق آئين نامه بتن براي ستونها همان 

Select –By Object Type ‐‐‐ 

اعمال  35/0و  1بصورت  3و  2در محورهاي   ACIتيرها انتخاب ميشوند و سپس مانند شكل زير ضرايب بر طبق آئين نمامه 
  .ميگردند 

  

  اختصاص ديافراگم صلب به عناصر صفحه اي 

  جهت اختصاص ديافراگم به عناصر صفحه اي ميبايست از منو 

Select ‐‐‐ By Area Object Type  
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  انتخاب ميشوند پس از انتخاب از منو ) همان سقف ها ( استفاده نموده كه تمامي صفحات 

Assign – Shell / Area ‐‐‐ Diaphragms 

 

  .استفاده كنيد نشان داده ميشود براي پاك كردن نيز از منو تصويري  هميبنيد كه دقيقا مراكز صفحه اي در هرطبق

  مانند تصوير زير 
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  ط صلب انتهائي اختصاص نقا

پنجره اي باز ميشود ومانند    Assign – Frame / Line ‐‐‐ End ( Length) Offsetsپس از انتخاب كليه نقاط از طريق منو 
  تصوير زير آنرا ويرايش كنيد
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 ETABS 9مرحله سوم آموزش 

  :محاسبه گردد   2800زلزله  براي ادامه مراحل قبل ميبايست ضريب زلزله بر طبق مشخصات سازه و براساس آئين نامه

 ساري    محل اجرا ساختمان  .1

 اسكلت بتني در دوجهت قاب خمشي ميباشد  .2

 ساختمان مسكوني  .3

 IIIنوع    نوع زمين  .4

 شدت زلزله بر طبق قرار گيري بر روي نقشه  .5

  محاسبه ضريب زلزله 

  نشان داده ميشود از رابطه ذيل بدست مي آوريم   Cبراي تعيين نيروي برشي پايه ميبايست ضريب زلزله را كه با حرف 

C = ABI/R    

A  : شتاب مبناي طرح:  

براي محاسبه شتاب مبناي طرح ميبايست بر طبق نقشه پيوست مبحث ششم مقررات ملي ساختمان خطر نسبي زمينلرزه را 
  :ميباشد  بر طبق شهر بدست مي آوريم شهرستان ساري در منطقه با خطر نسبي زياد بر روي نقشه
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  .ميباشد  30/0همانطور كه مشاهده ميكنيد خطر نسبي زياد برابر با  

B    :ضريب بازتاب ساختمان  

  :از رابطه ذيل محاسبه ميگردد   Bضريب بازتاب ساختمان بيانگر نحوه پاسخ ساختمان به حركت زمين است براي محاسبه 

B = 1+ S ( T/ T. )    0 =< T =< T. 

B = S + 1      T. =< T =< Ts 
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B = ( S +1) ( Ts/T)^(2/3)  T >= Ts 

  در اين روابط 

T  : زمان تناوب اصلي نوسان ساختمان به ثانيه است اين زمان بر طبق روابط ذيل محاسبه ميگردد:  

  :براي ساختمانهاي با سيستم قاب خمشي  –الف 
  :چنانچه جداگرهاي ميانقابي مانعي براي حركت قابها ايجاد ننمايد 

T = 0.08 H ^ (3/4)       قابهاي فوالدي

T = 0.07 H ^(3/4)       قابهاي بتن مسلح

مقادير عنوان شده باال در نظر گرفته %  80برابر با    Tچنانچه جداگرهاي ميانقابي مانعي براي حركت قابها ايجاد نمايد مقدار 
  ميشود 

  :براي ساختمانهاي با ساير سيستم ها در تمام موارد وجود يا عدم وجود جداگرهاي ميانقابي بر طبق رابطه ذيل ميباشد  –ب 

T = 0.05 H ^ (3/4) 

  :استفاده ميكنيم كه برابر با      T = 0.08 H ^ (3/4)براي محاسبه اين ساختمان از فرمول 

T = 0.08 (12.40)^ (3/4) = 0.463  

  

T. ,Ts , S  : پارامترهائي هستند كه به نوع زمين و ميزان خطر لرزه خيزي منطقه وابسته اند مقادير اين پارامترها در جداول
  :موجود است  3ويرايش  2800آئين نامه 
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براي منطقه ساري در نظر گرفته شده است و با خطر نسبي زياد پس ميتوان مقادير فوق را  سوماگر دقت كنيد زمين نوع 
  نمود  محاسبه

T. = 0.15    Ts = 0.7    S = 1.75   

B = 1+ S ( T/ T. )    0 =< T =< T.                          B = 1 + 1.75 (0.463/0.15) = 2.75 

B = S + 1      T. =< T =< Ts             

B = ( S +1) ( Ts/T)^(2/3)  T >= Ts 

 

 

 

 

I  : متوجه ميشويد ساختمانهاي مسكوني  2800ضريب اهميت ساختمان ميباشد كه با مطالعه مبحث مورد نظر در آئين نامه
  .ميباشد   I = 1پس   :  ارم محاسبه شده و بر طبق جدول ذيل محاسبه ميگردد هجزو ساختمانهاي كم اهميت نوع چ

  

R   : ضريب رفتار ساختمان در برگيرنده آثار عواملي از قبيل شكل پذيري ، درجه نامعيني و اضافه مقاومت موجود در سازه
  :است اين ضريب با توجه به نوع سيستم باربر ساختمان بر طبق جدول ذيل تعيين ميگردد 
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تعيين   Rبه نوع طراحي مورد نظر مقادير  براي مابقي طراحي قابها در صفحه بعد جدول كامل ذكر گرديده كه با توجه
  .ميگردد
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  ضريب زلزله در روش تحليل استاتيكي     C   محاسبه ضريب

• A = 0.3 

• B = 2.75    C = ABI/R = 0.3 * 2.5 * 1 / 7 =   0.117  

• I = 1 

• R = 7 
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  ميبايست آنرا به سازه اختصاص دهيم    C=0.117پس از محاسبه ضريب زلزله كه مقدار  

Define – Static Load Case ‐‐‐ 

 

كليك ميكنيم و پنجره جديدي مانند تصوير زير باز ميشود كه ميبايست تنظيمات    . . . Modify Lateral Loadبر روي 
  .بيشتري در آن انجام گردد

  

Direction and Eccentricity   : خروج از مركز در جهت  

• X Dir   : در جهتX   --- تحليل استاتيكي 

• X Dir + Eccen Y   : در جهتX   و همچنين مثبتY  ---  تحليل طيفي 

ضريب زلزله 
بدست آمده از 

روابط
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• X Dir ‐ Eccen Y   : در جهتX   و همچنين منفيY  ---  تحليل طيفي  

شد از گزينه هاي اول نيز همينگونه ميباشد از آنجائيكه تحليل سازه ما به دليل منظم بودن ساختمان استاتيكي ميبا  Yبراي محور 
  و سپس در سمت راست آن ضريب زلزله درج ميگردد   X Dirيكبار 

  

  

 سطح پشت بام باشد%  25اگر كمتر از از پائين ترين طبق تا باالترين طبقه انتخاب ميگردد خرپشته    Story Rangeدر قسمت 
  .نيز وارد ميشود   Yدقيقا نيروي زلزله در جهت    Xمحاسبه نميگردد پس از  هجزو طبق

  

ضريب زلزله 
بدست آمده از 

روابط
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  .در تصاوير فوق به فلش هاي نشان داده دقت شود كه بايست تغييرات حتما انجام گردد

  بار گذاري سازه 

نيز   Similar Storyو همچنين  رفته   Roofابتدا بارهاي خطي را وارد ميكنيم براي وارد كردن بارهاي خطي ميبايست به پالن 

  در پنجره مشخصات فعال باشد 

سازه ديوار مجاور ) چپ و راست ( در اين ساختمان در راستاي شمال و جنوب نماي سنگي ساختمان ميباشد و شرق و غرب 
  همسايه 

 بنابراين براي وارد كردن بارهاي خطي از منو 

Assign – Frame Line Load ‐‐‐ Distributed 

 

  پس از انتخاب پنجره زير باز ميشود 
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Frame Distributed Loads   :  

• Load Case Name   : در اين مرحله ميخواهيم بار ديوار را وارد كنيم كه يك بار مرده ميباشد  –نام بار وارده. 
• Load Type and Direction   :ا وارد گردد ولي نوع بار را نشان ميدهد و همچنين لنگر را هم ميتوان مشخص نمود ت

 . براي بار ثقلي است  Gravityو انتخاب   Forcesدر اين سازه نيرو يا همان 

• Options   : در اين منو 

1. Add to Existing Loads     :اضافه كردن بار جديد است . 

2. Replace Existing Loads    :اضافه كردن بار جديد بجاي بار قبلي است . 

3. Delete Existing Loads   :اك كردن بارها استپ. 
• Trapezoidal Loads   : ميبايست  كهاين منو براي بارهاي ذوزنقه اي شكل استDistance    ) و همچنين ) فاصله

 .مقدار بار وارد گردد
استفاده گردد بار ذونقه اي اطالعاتش صفر    Absolute Distance From End‐Iدر پائين بار ذونقه اي اگر از منو  •

 .ميشوند 
• Uniform Load    : بار يكنواخت ميبايست پس از محاسبه وزن آن درج گردد براي بار ديوارهائي كه نماي سنگي دارند

كيلوگرم در  900متر آنها منظور گردد  3كيلوگرم در متر طول وزن آن ها ميباشد كه اگر در ارتفاع  300پس از محاسبه 
 . درج ميگردد 900متر ميشود لذا درقسمت بار 
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اگر دقت داشته باشد متوجه ميشويد در پشت بام ديوار ها بصورت كامل نيستند و پشت بام ديوار جانپناه وجود دارد كه فقط : ه نكت
يك متر ارتفاع دارد و بايد وزن كمتري براي اين ديوار منظور گردد پس ديوارهاي طبقه آخر بطور جداگانه انتخاب و تصحيح 

  . ميگردند

  بار گذاري سقف ها 

  بارمرده  •

رفته و سقفها را كليك انتخاب    Roofدر بار گذاري سقف ها ميبايست تمامي سقف ها انتخاب ميشوند ميتوان به نماي سقف 

  .  فعال باشد  Similar Storyكنيم يادتان باشد در اين مرحله 

  پس از انتخاب از منو 

Assign ‐‐‐ Shell/Area Loads ‐‐‐Uniform…. 

 

  :ير پنجره جديدي مانند تصوير ذيل مشاهده ميگردد پس از انتخاب مس
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همانطور كه مشاهده ميكنيد براي بار مرده سقف در قسمت سقف هاي تيرچه بلوك كه قبال مشخصات آن درج گرديد نرم افزار 
سانتيمتر  25ارتفاع كيلوگرم ميباشد با بر آورد سقفهاي تيرچه بلوك براي  200ر خودكار وزن سقف را اضافه ميكند كه فقط وبط

كيلوگرم در مترمربع ميباشد منظور گردد همچنين  350كيلوگرم در مترمربع ميباشد لذا الزم است مابقي وزن كه  550تقزيبا 
كيلوگرم در  70الزم است بر طبق آئين نامه مبحث ششم مقررات ملي ساختمان ) پارتيشن ها ( براي ديوارهاي تقسيم كننده 

  .كيلوگرم در متر مربع ميشود كه در پنجره مشاهده ميگردد  430منظور گردد لذا جمع اين دوبار به مترمربع وزن آنها 

 بار زنده •

براي بار زنده نيز دقيقا مانند مراحل باال انجام داده و فقط وزن بار زنده را بر طبق مبحث ششم مقررات ملي ساختمان 
  .كيلوگرم در مترمربع در نظر ميگيريم  200برابر با 

  

  
كيلوگرم در  150فقط بار زنده پشت بام را ميبايست تغيير دهيم بر طبق مقررات ملي مبحث ششم بار زنده پشت بام 

  . مترمكعب در نظر گرفته ميشود 
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  بارهاي راه پله 

  تيرهاي راه پله را اجرا ميكنيم  Cقاب    براي وارد كردن بار راه پله  از منو   

 

كيلوگرم ميباشد و  70نفر به وزن  5ساختمان براي ساختمانهاي مسكوني بار زنده راه پله برابر در مبحث ششم مقررات ملي 
  .كيلوگرم در مترمربع ميباشد 700همچنين محاسبه وزن مرده راه پله برابر با 

نحوه تقسيم بار اينطور  .براي اعمال بار ميتوانيم راه پله بصورت يك سقف فرض كرده و بارها را با تقسيم بين دو تير اعمال كنيم 
ميباشد كه دقيقا دهانه تيرهاي محصور راه پله را مانند شكل زير در نظر ميگيريم در مطالب باال اوزان مرده و زنده بر طبق آئين 

  :نامه درج گرديد كه دقيقا در مطالب ذيل به آن اشاره ميگردد 
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راه پله ميباشد كه ميبايست بر طبق بار گذاري محاسبه نمود و بار بارهاي بدست آمده مرده با استفاده از اوزان بتن و مشخصات 
زنده بر طبق آئين نامه ميباشد كه اين بارها بصورت كيلوگرم در متر مربع ميباشد و بايستي آنها را به بارهاي خطي تبديل نمود 

  :تيرها اعمال نمود  براي تبديل به بار خطي بايد آنها را در فاصله دهانه تير مخالف ضرب نموده و سپس به

  

                                                                               

                                                                          4.5  

                                          DL=700 Kg/m2 

                                          LL=350 Kg/m2 

 

                                                                                                 2.8 

DL=700 x 4.5= 3150 Kg/m 

DL=170 Kg/m                                            رهاسانتي بر روي تي 10وزن بار مرده ديوار           

∑ DL =3150 x 0.5 + 170 = 1745 kg/m وزن كل بار مرده اعمال شده به تيرهاي پله         

LL= 350 x 4.5 = 787.50 Kg/m  وزن بار زنده اعمالي به تيرهاي پله                       
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 ETABS 9مرحله چهارم آموزش 

  تحليل سازه 

 تنظيم پارامترهاي تحليل  .1

Analyze ‐‐‐ Set Analyze Option‐‐‐ 

  
  

ميباشد ميبايست گزينه دوم را فعال    P‐Deltaدر تصوير فوق بدليل آنكه تحليل استاتيكي است كه همان روش دوم 
  .كليك نمائيد    Set P‐Delta Parametersكرده و بر روي گزينه 

 .پيش فرض نرم افزار درست ميباشد   Methodدر تصوير ذيل در گزينه  •
• Iteration Control   : قرار ميدهيم و  5در اين بخش ماكزيمم تكرار آناليز نرم افزار وجود دارد تكرار را برابر

 .همچنين دقت نرم افزار همان پيش فرض نرم افزار مورد قبول است
براي بار مرده و همچنين براي   40/1ضرايب براي اسكلت بتني در تركيب بارهاي زنده    P‐Deltaدر روش  •

 .تا تنظيمات تكميل گردد  OKميباشد كه از تصوير ذيل كامال مشخص است و سپس  70/1بار زنده 
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  اجراي آناليز 
Analyse ‐‐‐ Run Analysis ‐‐‐‐ 

 
  

  ازه مشاهده نمائيد حال ميتوانيد در بارهاي مختلف عكس العمل س

  Start Animationاگر بر روي   
  .كليك كنيد سازه در حالت سه بعدي تغيير مكانش را نشان ميدهد 
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  كنترل تحليل سازه 
  براي نمايش دياگرام لنگر تير بايد از منو : كنترل خيز تير ها 

Display ‐‐‐ Show Member Forces / Stress Diagrams ‐‐‐‐ Frame / Pier /Spandrel 
 

  
  

 3-3و  2-2كه    X,Yنوع بار را ميتوان مشخص نمود و سپس لنگرها را در جهت    Loadدر پنجره فوق در قسمت 
استفاده   Frameچون ميخواهيم فقط خيز تيرها را كنترل كنيم لذا فقط از گزينه   Includeميباشد در قسمت 

  .ميكنيم 
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ميتوانيد به يك قاب  پس از انتخاب تنظيمات فوق دياگرام خمشي دقيقا ترسيم ميگردد و با انتخاب منو تصويري 
رفته و تمامي قابها را مشاهده كنيد پس از مشاهده تمامي قابها براحتي ميتوانيد بزرگترين لنگر بوجود آمده در تيرها را 

  :پنجره اي مانند تصوير زير باز ميشود  شناسائي كنيد و با كليك راست بر روي دياگرام 
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تبديل   k.gf.mmياشد اعداد بسيار كوچك ميباشد لذا واحد را به يكه همان خيز م  Deflectionsدر گزينه آخر 
  .باشد      L/240 > ميبايست   Comboو براي تركيب بار        L/360 >خيز تير براي بار زنده . ميكنيم

  كنترل جابجائي سازه 

براي كنترل جابجائي سازه الزمست تنظيماتي انجام گردد و سپس به حالت اول برگردد بهتر است پس از ذخيره كردن 
 .فايل از آن نسخه ديگري داشته باشيد 

  اختصاص ضرايب كاهش سختي در اثر لنگر به مقاطع تيرها و ستونها

  انتخاب ميكنيم و پس از از منو    Select –by line object typeاول ستونها را از منو 

Assign – Frame Section ‐‐‐ Frame Property Modifiers  

  

تغيير ميدهيم و همچنين پس از انتخاب تيرها آنها را نيز مانند تصوير زير تغيير ميدهيم  1را به مقدار  3و  2برش در محورهاي 
بعضي از منو هاي زير مجموعه آن بدليل قفل بودن نرم افزار فعال    Assignكرده منو   Save asالبته يادتان باشد پس از 

  .را باز كنيد سپس تنظيمات را انجام دهيد نميباشد لذا ميبايست قبل از آن قفل تصويري نرم افزار 
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  پس از انجام تنظيمات از منو 

Analyze ‐‐‐ Run Analyze ‐‐‐ 

  Start Animation  پس از انجام دستور حتما 
 :را اجرا كنيد    Display – Show Tableسپس از منو . زير مجموعه هاي آن فعال گردد  Displayرا بزنيد تا در منو 
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  .پنجره جديدي باز ميشود كه در آن ميتوانيد جزئيات بيشتر جابجائي طبقات را كنترل كنيد  OKپس از انتخاب و 

  

  

  

  

  ميباشد را نسبت طبق پائين تر كنترل ميكنيم   Roofدر آخرين سقف ما كه 

گزينه مورد اشاره را فعال 
ميكنيم پس از آن گزينه 
 بعدي را انتخاب ميكنيم 
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∆M = 0.7 * R * ∆W 

∆W = ∆(Roof) ‐ ∆(Story3) 

R  =   ضريب رفتار سازه 

T < 0.7         ∆M =< 0.025 H 

T > 0.7         ∆M < 0.02 H 

T = α * H^ (3/2)       مقاطع ستونها اضافه شود – پريود تقريبي  

 

  

  

  

  طراحي سازه 
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  كليه مقاطع را انتخاب ميكنيم و سپس از منو از منو تصويري 

Design – Overwrite Frame Design Procedure ‐‐‐ 

  پنجره جديدي باز ميشود كه ميبايست نوع اسكلت را براي طراحي معرفي كنيم مانند تصوير زير 

  

  كليه مقاطع را انتخاب ميكنيم و سپس از منو  پس از آن مجددا از منو تصويري 

Design – Concrete Frame Design ‐‐‐ View / Revise Overwrites 

 

  شروع طراحي 

Sway Special =   قاب ويژه 

Sway Intermediate=  قاب متوسط
Sway Ordinary = قاب معمولی 

Non Sway = بدون شکل پذيری    
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 براي شروع طراحي از منو 

Design – Concrete Frame Design ‐‐‐ Start Design / Check For Structure – 

 

تم را از متر به سانتيمتر تبديل نمائيد پس از تبديل پس از انجام طراحي اعدادي بر روي قاب مشخص ميگردد بهتر واحد سيس
  .براي چك كردن بايد مراحل ديگري را كه در ذيل به آن اشاره ميگردد انجام دهيد 

  كنترل ستونهاي طرح داده شده 

  براي كنترل ميبايست به منو 

Design ‐‐‐ Concrete Frame Design ‐‐‐ Display Design info  

 

 Longitudinal Reinforcing    

Longitudinal Reinforcing   =    آرماتور طولي 

Rebar Percentage =  درصد آرماتور نسبت به مقطع    

Shear Reinforcing =   آرماتورهاي برشي 

Column P‐M‐M Interaction Ratio =  تنش ستون 

(6/5) Beam/Column Capacity Ratio =  نسبت تير به ستون 

Column / Beam Capacity Ratio = نسبت ستون به تير 

Joint Shear Capacity Ratio =  نسبت ظرفيت برشي نقاط   

Torsion Reinforcing =  آرماتور پيچش    
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اين گزينه براي آرماتورهاي طولي ميباشد براي ديدن نتايج طراحي آرماتورهاي طولي از اين گزينه استفاده ميكنيم براي 
كنيد   OKتبديل كنيد و پس از انتخاب منو اشاره شده از پنجره باال   Kg‐f‐cmمشاهده دقيقتر سيستم واحد نرم افزار را به 

  :يجه مانند تصوير زير ميباشد اگر به نماي يكي از قابها برويد  نت

  

  اگر در يكي از اعضا از بزرگنمائي استفاده كنيم ميتوانيم دقيقتر اعدا را بررسي كنيم 

  

  :نكته 

 آرماتورهاي فوقاني تير ابتدا ، وسط و انتها

 آرماتورهاي تحتاني تير ابتدا ، وسط و انتها
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بايد دقت گردد مقادير فوق مساحت ميلگرها در نقاط مختلف تير ميباشند و بايد بر اساس آن تعداد ميلگردها را محاسبه نمود 
بهتر براي طرح دادن آرماتورهاي طولي و عرضي از آئين نامه ايران آبا استفاده شود كه مقررات خاصي را براي آرماتور بندي ، 

  .دارد... رماتور و قطع ميلگر ها و همچنين درصد آ

معموال ميلگردهاي سطوح پائين كه در كشش ميباشند بر اساس سطوح ابتدا و انتها نرم افزار امتداد مي يابند و در باالي تير 
با مطالعه دقيقتر آئين نامه جزئيات بيشتري در اين . ها براي كم كردن سطوح از ميلگردهاي اودكا يا قطع استفاده ميكنند

  .شده است كه مفيد ميباشدرابطه ارائه 

  .در ستونها فقط يك عدد درج گرديده كه در محيط مقطع تقسيم ميگردند و بسيار آسانتر تير است

 Rebar Percentage   

 Designپس از انتخاب منوي فوق از پنجره  ‐‐‐ Concrete Frame Design  ‐‐‐ Display Design  info   تصوير ذيل
نمايش داده ميشود كه با بررسي ستونها اعداد نشان داده بر روي ستونها بصورت عدد ميباشد كه درصد سطح آنها را نشان ميدهد 

باشد در هر مرحله از بررسي بايستي تمامي قابها كنترل شوند و اگر مقطعي در اين  2تا  1بر طبق آئين نامه اين سطوح بايد بين 
  :ايستي تغييرات مقاطع دوباره انجام گردد محدوده نباشد ب

 

 Shear Reinforcing  
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بر روي تير و ستونها سطح مقطع ميلگردهاي خامود مشخص ميگردد كه معموال در تيرها و با فعال كردن منو فوق و اجراي آن 
  :ايران آبا انجام گرددستونها بصورت يكنواخت ميباشد البته دقيقا آرماتور بندي خامود ميبايست بر طبق آئين نامه 

  

  

  

 

 Column P‐M‐M Interaction Ratio  

مهمترين كنترل ستونها در همين قرار داشته كه ميبايست دقيقا قطعات كنترل گردد با اجراي اين منو در صفحه نمايش تير و 
ستونها بصورت رنگي نمايش داده ميشوند و براي رنگ ها در پائين صفحه در رنگ هاي مشخص شده اعدادي ذكر شده كه 

  شرح آنها پرداخته ميشود  هركداني معاني خاصي در نرم افزار دارند كه به

  50/0تا   0رنگ آبي كه بين     
اگر تير و ستون در اين رده قرار گيرد بيش از حد غير اقتصادي بوده و ابعاد آن بسيار بزرگ ميبايست و حتما 

  .ميبايست مقاطع كوچكتر شوند 
  70/0تا    50/0رنگ سبز  كه بين     

  .خوب ولي باز هم غير اقتصادي ميباشد اگر اعضاء در اين رده قرار گيرند مقطع
  
  90/0تا    70/0رنگ زرد  كه بين     
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  .مقطع بسيار خوب و اقتصادي ميباشد و نيازي به تغيير نميباشد
  0/1تا    90/0رنگ بنفش  كه بين     

  .مقطع اقتصادي ميباشد ولي ميبايست احتياط گردد و از نظر طراحي در مرحله خطر است
 به باال   1رنگ قرمز از عدد      

  .مقطع قابل قبول نميباشد و ميبايست به ابعاد طراحي اضافه گردد
  

  
  .در اين مثال بوضوح ستونها مشخص ميباشد و ميبايست نسبت به تغيير آنها اقدام نمود

  
 (6/5) Beam/Column Capacity Ratio 
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  نسبت تير به ستون را در طراحي نشان ميدهد 
 Column / Beam Capacity Ratio  

  نسبت ستون به تير 
 Joint Shear Capacity Ratio 

  ضرفيت برشي نقاط را نشان ميدهد
 Torsion Reinforcing 

  نشاندهنده آرماتورهاي پيچش ميباشد 
  
  
  

  پايان قسمت اول طراحي بتني 
  

 .ميباشد  Safeدر نرم افزار    Etabsقسمت بعد شامل طراحي پي و استفاده از خروجي نرم افزار 

  
VAFA.TAHERI                 VAFATAHERI@HOTMAIL.COM 
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  Safe 8مرحله پنجم آموزش 

    Safeبه نرم افزار   Etabsنحوه استفاده فايل خروجي 

File – Export – Save Story as Safe  v 6/v 7  F2k  Text File . . . 

 

.ظاهر ميگردد كه ميبايست گزينه دوم مانند تصوير فوق استفاده گرددپس از انتخاب پنجره فوق   

1. Export Floor Loads Only   :فقط بار سقف به خروجي انتقال يابد. 
2. Export Floor Loads and Loads from Above   :بار سقف و بارهاي باالتر از آن به خروجي انتقال يابد. 
3. Export Floor Loads plus Column and Wall Distortions   :  بار سقف و بارهاي اضافي ستونها و ديوار ها 

  .را انتخاب ميكنيم  و در پنجره ذيل بجز بار ديوار بقيه بارها را انتخاب ميكنيم  Select Caseپس از آن 
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OK و در مسير مشخص فايل را ذخيره ميكنيم. 

   Safeنحوه كاركاردن با نرم افزار 

  ا ميكنيم و از منو را اجر  Safeنرم افزار 

File – Import – Safe V 6/V 7  .F2k File . . . 

را انتخاب ميكنيم پس از آن مشاهده ميكنيد كه دقيقا پالن همكف ساختمان   Etabsپس از آن مسير فايل ذخيره شده نرم افزار 
  .در نرم افزار كشيده شده است

  كنيم در اين مقطع طراحي فونداسيون را از پي نواري شروع مي

  .سانتيمتر ميگيريم 60متر و همچنين ارتفاع را برابر  1.50عرض پي نواري : طراحي پي نواري 

  گام اول  ترسيم 

Edit – Edit Grid ‐‐‐ 
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عمل ميكنيم فقط تفاوت آنها در انتخاب تكي محورهاست در اين مرحله ما ميباشد   Etabsدر اين منو دقيقا مانند كار با نرم افزار 
  تمامي خطول اتصالي فونداسيون ها را ترسيم كنيم 

  محورهاي اصلي را تغيير نميدهيم و فقط خطوط فرعي تقاطع فونداسيون ها را ترسيم ميكنيم

ريم و فقط به اندازه بزرگترين وجه ستون طراحي امكان طراحي يادتان باشد در طرف چپ و راست ساختمان همسايه را دا: نكته 
  .فونداسيون داريم پس در فونداسيونهاي كناري دقت الزم مبذول گردد

سانتي نيز طرح داده شدند كه با توجه عرض محدود فونداسيون اختالف در دوطرف همسايه   60بعضي از ستونها در طبقه پائين 
  :است سانتي در نظر گرفته شده   30

 Xنمونه وارد كردن مشخصات پي در جهت 
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وجود   Yنيز همينگونه عمل ميكنيم  مانند تصوير ذيل البته ذكر اين نكته ضروريست كه محدوديت در جهت    Y دقيقا در جهت 
كنيد و بر روي نقاط دقت داشته   OKندارد و ميتوانيد براحتي در دوطرف عرض پي را تقسيم نمائيد پس از انتخاب همه موارد 
  .باشيد تا دقيقا فونداسيون درست ترسيم شده باشد و پس از آن مراحل بعدي را آغاز نمائيد

بزنيد در  IDاگر 
نقشه پالن بسيار 

شلوغ شده و 
تشخيص محورها 
  كار آساني نيست
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  پس از ترسيم گام دوم ترسيم نوارهاي فونداسيون ميباشد

انتخاب ميكنيم و بر هر كدام از مربع يا مستطيل ها كليك و موس  را    از نوار منو 
  را بر روي نقطه اتصال ديگر ميكشيم مانند تصوير زير
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 پس از ترسيم سطح فونداسيونها و همچنين و فضاهاي خالي ستونها را ترسيم ميكنيم و از همان منو سطح 

Draw Rectangular Area Object 

كيبورد از دستور خارج شده و بر روي سطح    Escاز اجراي دستور مربع كوچكي در خارج از سطوح پالن ميكشيم و با  كليد پس 
  : مربع كليك راست ميكنيم كه پنجره جديدي باز ميشود مانند تصوير ذيل 

  

د را در مراحل بعدي انجام ميدهيم و دقيقا مختصات قرار گيري يكي از ستونها را وارد ميكنيم بقيه موار   Area IDدر قسمت 
  .نيازي به ويرايش آنها نيست
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پس از اين منو دوباره از منو    ‐‐ Edit – Copyبراي كپي ستونها بر روي سطح همان ستون كشيده شده كليك و سپس از منو 
Edit – Past ‐‐  ير زير پس از آن پنجره جديدي باز ميشود كه مختصات كپي را ميخواهد مانند تصو:  

  

  

  را انتخاب و بر روي محورهاي باال كپي ميكنيم   Xپس از آن دوباره كليه ستونهاي در جهت 
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  معرفي مشخصات:  گام سوم  

Define – Slab Property ‐‐‐ 

 

Add New Property ‐‐‐ 

 

اگر عالمت را فعال كنيم بعنوان صفحه 
طراحي قرار ميگيرد بدون خمشي مورد 

  كشش جانبي

  سانت انتخاب ميگردد 60ضخامت 
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  مجددا پس از تعريف فونداسيون از منو 

Define – Slab Property ‐‐‐ 

  استفاده ميكنيم براي ستونها

 

Add New Property ‐‐‐  
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• Modulus Property Data  : بر طبق آئن نامه ) مدول االستيسيته ( ضريب ارتجاعيACI   بايد از رابطه زير بدست
 .بدست مي آيد   √Ec=15100 آيد

• Position Ratio    : در نظر گرفته ميشود  0.2ضريب پواسون ميباشد كه هميشه. 
• Unit Weight   : 2400 وزن بتن مسلح ميباشد كه  kg/m3   در نظر گرفته ميشود. 
• Type   : 

1. Slab   :براي دال و فونداسيون كاربرد دارد و ميبايست ضخامت دال درج گردد. 
2. Drop  :براي معرفي مقطع المان سطحي كتيبه كاربرد دارد و ضخامت آن درج گردد. 
3. Column   : براي معرفي مقاطع معادل ستون ميباشد و ميتوان براي در نظر گرفتن سختي خمشي

 .ستون را با مقطع و ارتفاع طبق اول مدل كرد
4. Waffle  : براي معرفي مقطع دال مجوف ميباشد 

4-1  .Overal Depth   : عمق كلي دال مجوف  
4-2 .Slab Thickness  :ضخامت دال رويه بتني  
4-3 .Stem Width at Top   :عرض جان تيرچه در باال  
4-4. Stem Width at Bottom   :عرض جان تيرچه در پائين  
4-5 .Rib Spacing  :فاصله تيرچه ها در دو جهت  
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5. Mat  :براي معرفي مقطع سطحي عنصر سطحي پي هاي گسترده ميباشد . 

5-1  .Thickness :ضخامت عناصر سطحي  
5-2.X  Eff. Thickness : ضخامت موثر براي خمش در جهتX 

5-3 .Y  Eff. Thickness : ضخامت موثر براي خمش در جهتY  
5-4 .(Twist)   Eff. Thickness :ضخامت موثر براي پيچش  

6. Waffle :  براي معرفي مقطع دال مجوف ميباشد 

6-1  .Overal Depth   :عمق كلي دال با احتساب دال رويه و ارتفاع تيرچه  
6-2 .Slab Thickness  :ضخامت دال رويه بتني  
6-3 .Stem Width at Top   :عرض جان تيرچه در باال  
6-4. Stem Width at Bottom   :عرض جان تيرچه در پائين  
6-5 .Rib Spacing  :فاصله تيرچه ها در دو جهت  
6-6 .Rib Direction  : جهت تيرچه هاي فرعي )X,Y  (  

  

  و پس از آن فايل را ذخيره ميكنيم  okپس از درج مشخصات 

  

  معرفي ضريب بستر خاك

Define – Soil Supports‐‐‐ 

 

Add New Property ‐‐‐ 
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  ‐‐‐ Define – Static Load Case جهت بار گذاري بار ديوار را حذف ميكنيم  از منو

  .آنرا پاك ميكنيم    Deleteبا انتخاب بار ديوار و 

  

  

  معرفي تركيب بارها براي كنترل تنش پي 

Define – Load Combinations— 

 

Add New Combo‐‐‐ 



      Etabs V9.0.0  آموزش طراحي ساختمان بتني منظم  در

75  Site : www.IranOmran.com | VAFA TAHERI@yahoo.com 

 

 

نوع تركيب بار را به سيستم معرفي ميكنيم  5براي تحليل استاتيكي   

1.  D + L 
2. 0/75 D + 0/75 L + EQX 
3. 0/75 D + 0/75 L ‐ EQX 
4. 0/75 D + 0/75 L + EQY 
5. 0/75 D + 0/75 L – EQY 

  .را براي ضريب در نظر ميگيريم  -1براي تركيب بارها نامگذاري كرده و آنها را اضافه ميكنيم به عنوان مثال اگر منفي شد 
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  اختصاص مقاطع ستون
 با كشيدن موس از سمت چپ به راست ستونها را انتخاب ميكنيم و پس از انتخاب ستونها از منو 

Assign – Slab Properties ‐‐‐  

www.softgozar.com
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  اختصاص مقاطع فونداسيون ها
  

  آيكون تصويري را انتخاب ميكنيم مانند تصوير زير   از منو جانبي 

  
  Assign – Slab Propertiesپس از انتخاب سطوح ازمنو 

www.softgozar.com
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  اختصاص سطح باز شوها
 را از همان روش باال انتخاب و سپس از منو   Openingجهت اختصاص سطح باز شوها اول بايد سطوح 

Assign ‐‐ Opening 
  .تمامي باز شوها با ضربدر نمايش داده ميشوند 

  
  اختصاص ضريب بستر خاك 

 تمامي سطوح انتخاب ميشود و پس از انتخاب از طريق منو   اول از طريق منو تصويري 

Assign – Soil Support  
 

  
  معرفي شده آنرا انتخاب ميكنيم   Soil 1با انتخاب 
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  اختصاص ابعاد ستون براي برش پانچ

 تمامي سطوح انتخاب ميشود و پس از انتخاب از طريق منو   اول از طريق منو تصويري 

Assign—Point Load 
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