دوره جامع محاسبات ساختمان با نرم افزار ETABS&SAFE

مدرس :علیرضا درویش پور بفروئی
دکتری مهندسی عمران (عضو هیئت علمی داتشگاه آزاد)

 110ساعت

رئوس مطالب


آشنایی با انواع سیستم سازه ای باربر جانبی و ثقلی

o

تعریف و مفهوم ضریب رفتار

o

مفهمو خرابی در سازه

o

معرفی انواع سیستم باربر جانبی و مهربندی

o

معرفی انواع سیستم قاب خمشی ،قاب مختلط و قاعده 25
درصد قاب های مختلط

o

تعریف قاب های مختلط و ساده بتن آرمه

رئوس مطالب


تحلیل استاتیکی معادل

o

تعریف و محاسبه زمان تناوب سازه و نکات مربوطه

o

تعریف مفاهیم توزیع برش پایه در ارتفاع و پالن

o

اثر جداگرهای میان قابی

o

موضوع بار های ثقلی (مبحث شش)

o

تعریف بار های مرده ،زنده ،برف و باران و بیان نکات
محاسبات دستی مربوطه

رئوس مطالب


شروع نرم افزار

o

معرفی آیکون ها و مدلسازی اولیه

o

تعریف سیستم های سازه ای موجود در نرم افزار



معرفی کامل منوی Define

o

معرفی انواع محورها ،انواع مقاطع فوالدی و بتنی ،معرفی ضریب زلزله و برش پایه

o

تعریف مبجث پیچش در ساختمان ،ضابطه ی  30-100ساختمان های نا منظم در پالن

o

تعریف ترکیب بارها (مفهمو ضریب رفتار در سطح نهایی و تنش مجاز)

رئوس مطالب
o

انواع روش ترکیب بار در نرم افزار

o

تعریف انواع المان صفحه ای در نرم افزار (سقف ،دیوار برشی و )...

o

شرح کار در روش بتن صفر و غیر صفر



معرفی کامل منوی Assign



معرفی وضعیت اتصال ستون ها به شالوده در نرم افزار و بیان نکات اجرایی



تعریف انواع دیافراگم در نرم افزار و بیان نکات طراحی مربوطه (صلب ،انعطاف پذیر و ).....



بیان نکات مربوط به نحوه و جهت ستون گزاری و تیر ریزیدر انواع سیستم های سازه ای

رئوس مطالب
o

تعریف طره و پخی در نرم افزار و بررسی اثر نیروی قائم زلزله بر طبق استاندار  2800ویرایش 4

o

تعریف انواع بار گزاری در نرم افزار (خطی ،سطحی و )......



روش بارگزاری ساختمان

o

بارگزاری کف ها و سقف ها (مرده و زنده سطحی)

o

مدلسازی دیوار های پیرامونی و بیان نکات مربوط به سربار تیغه بندی

o

تعریف منوی  Mass sourceیا جرم گزاری لرزه ای

رئوس مطالب


تعریف منوی تحلیل

o

تعریف وبژگی های منوی تحلیل

o

تعریف  P-Deltaبزرگ و کوچک در نرم افزار و بیان نکات علمی مربوطه

o

بررسی انواع پیغام خطا در نرم افزار

o

بررسی خروجی های تحلیل

o

کنترل و بررسی تغییرمکان نسبی طبقات )(Drift

o

کنترل مبحث نا منظمی پیچشی

رئوس مطالب
o

تعریف ضریب نا معینی و نحوه ی اعمال آن در نرم افزار

o

کنترل سختی در نرم افزار

o

منوی طراحی

o

جزئیات و مفاهیم طراحی

o

بیان نکات مربوط به تیپ بندی پالنی ،ارتفاعی و تیپ بندی
مربوط به آهن و میلگرد

رئوس مطالب


طراحی دستی سازه های فوالدی به روش LRFD



الزامات طراحی اعضا تحت نیروی کششی ،فشاری ،خمشی و .......



بیان الزامات کمانش پیچشی جانبی بال فشاری ،تامین مهار جانبی بال فشاری ،تامین مهار
جانبی در انواع سقف ها



بیان تذکرات مهم نرم افزاری



الزامات طراحی لرزه ای



مقاومت تسلیم قابل انتظار ،تعیین تالش های طرح لرزه ای ،ترکیبات زلرله تشدید یافته و .



الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب های خمشی )(SMF,IMF,OMF



طراحی لرزه ای دستی و نرم افزاری سیستم های مهاربندی هم محور و برون محور
)(EBF,CBF

رئوس مطالب


معرفی روش های تحلیل و طراحی برای پایداری و فرق آن ها



شرج استفاده از روش های  DMAو  Effective lengthو First order analysis



طراحی سازه های فوالدی به روش  LRFDدر نرم افزار و بیان نکات مهم نرم افزاری



کنترل های آیین نامه  2800ویرایش  2800در طراحی سازه های فوالدی



کنترل ستون های تحت ترکیب بار های تشدید یافته ،کنترل ضابطه  ،30-100روش کنترل
تبصره  20درصد و .....



جمع بندی طراحی سازه های فوالدی

رئوس مطالب


طراحی سازه های بتنی



بیان نکات طراحی دستی بتنی و بیان ضوابط طرح لرزه ای و نکات اجرایی (ضوابط طراحی تیر و ستون و چشمه
اتصال ،طول مهاری ،آرماتورگزاری و )........



آموزش نرم افزاری طراحی سازه های بتنی و بیان نکات مربوطه

رئوس مطالب


آموزش طراحی انواع شالوده سطحی



تعریف انواع شالوده سطحی و بیان کاربرد هر یک از شالوده ها



بیان تفاوت انواع روش های طراحی شالوده



بیان فلسفه ی انواع ترکیب های بارگزاری مورد استفاده در هر دوفاز طراحی شالوده ها



بیان نکات نرم افزاری تحلیل و طراحی شالوده ها



تحلیل نتایج خروجی تحلیل و طراحی نرم افزار



بیان نکات مربوط به نقشه های اجرایی انواع شالوده

نکات مهم


به طور کلی نرم افزار  Etabsو  Safeاز بهترین نرم افزار های تجاری در طراحی سازه های
ساختمانی می باشد که از بسیاری از آیین نامه های دنیا پشتبیانی کرده و آگاهی از آیین نامه
های طراحی نقش بسزایی در آموزش خواهد داشت.



به صورت تصادفی در برخی از جلسات کالسی ،از موارد تدریسشده در جلسات پیشین،
آزمون کوتاهی بهعمل میآید که یکی از مالک های ارائه گواهینامه پایان دوره است.



برای باالرفتن بازدهی کالس و همچنین کمک به پوشش دادن تمامی موارد بیان شده در

قسمتهای پیشین ،با انرژی و تمرکز باال و با انجام تکالیف محوله در کالس حضور یابید.

مراجع


راهنمای نرم افزار  Etabsو Safe



آیین نامه های طراحی ایران (استاندار  ،2800آیین نامه بتن ایران ،آیین نامه فوالد ایران ،مبحث ششم
مقررات ملی و مبحث هفتم مقررات ملی و )....



کتاب طراحی سازه های فوالدی دکتر مبرقادری و دکتر طراحی سازه های بتن آرمه دکتر مستوفی نژاد و

)...


مقاالت کنفرانسی/ژورنالی که در آنها از نرمافزار  Etabsو  Safeبهره گرفته شدهاست

