
 تٌام خذا

 راٌّوای استفادُ اس ًزم افشار تزکیثات تارگذاری

 

 :هحذٍدُ کارتزد

  هَرد ًظزتاى را تصَرت یکجا تا تَجِ  تِ  Load Combinationsًزم افشار تزکیثات تارگذاری تِ شوا کوک هیکٌذ

Load Case ّای تعزیف شذُ آهادُ ٍ تِ فایلEtabs هٌتقل کٌیذ . 

 :ًحَُ ی کار تا ًزم افشار 

 .  هیتَاًیذ پٌجزُ ی سیز را هشاّذُ کٌیذ/http://www.PersiaCivil.ir/loadcombپس اس ٍرٍد تِ تارًوای 

 

 

 

 

 

 

 

fig.1 

 :1در تخش 

در ایي تخش تا تَجِ تِ شزایط ساسُ ٍ کٌتزل تٌذ ّای آى هی تَاًیذ یکی اس چْار هَرد هَجَد را اًتخاب 

 .کٌیذ

 

o تٌذ اٍل: 

تزای ساختواى ّایی است کِ هی تَاى اس لحاظ کزدى لٌگز پیچشی در هحاسثات صزف ًظز ًوَد ٍ ّوچٌیي 

 . ًوی تاشذ100 - %30%تِ علت سیستن ساسُ ای ًیاس تِ اعوال قاعذُ ی 

   ( DEAD , LIVE , EQX , EQY:  تزای هثال .  ًَع تار هَرد ًیاس است4در ایي حالت  )

  

http://www.persiacivil.ir/loadcomb/
http://www.persiacivil.ir/loadcomb/


o تٌذ دٍم: 

تزای ساختواى ّایی است کِ لحاظ کزدى پیچش تصادفی در هحاسثات هذًظز است، اها تِ علت سیستن 

 . ًوی تاشذ100 - %30%ساسُ ای ًیاس تِ اعوال قاعذُ ی 

  (  DEAD , LIVE , EPX , ENX , EPY , ENY :    ًَع تار هَرد ًیاس است 6در ایي حالت  )

o تٌذ سَم: 

عالٍُ تز لحاظ کزدى پیچش تصادفی در هحاسثات، لحاظ کزدى قاعذُ ی  تزای ساختواى ّایی است کِ 

 . ًیش هذ ًظز هی تاشذ100 - %30%

(هثالٌ تزای ساسُ ّای ًاهٌظن در پالى ٍیا فقط تزای کٌتزل ستًَْای هحل تالقی دٍ سیستن تارتز جاًثی) 

 

 

 
fig.2   ستَى ّای سیستن دٍطزف قاب خوشی 

o تٌذ چْارم: 

 100 - %30%عالٍُ تز لحاظ کزدى پیچش تصادفی در هحاسثات، لحاظ کزدى قاعذُ ی  تزای ساختواى ّایی است کِ 

         2تزکیـثـات تــارگـذاری درایـي حـالـت تایستی شـاهل تـزکیثات تار تٌذ .  تزای تزخی اس ستَى ّا هذ ًظز هی تاشذ

(  هی شًَذ100-30تزای ستَى ّایی کِ شاهل  )3تزکیثات تار تٌذ  + ( ًوی شًَذ100-30تزای ستَى ّایی کِ شاهل )

 .تاشٌذ

 (هثالٌ ستَى ّای ساختواى تا قاب سادُ در هحل تزخَرد هْارتٌذّای هتعاهذ)

 

 

 

 
 

 

 



fig.3 

 :2در تخش 

تِ عٌَاى هثال  . تَجِ تِ آییي ًاهِ طزاحی هَرد ًظز پز هی کٌیذ در ایي تخش شوا ضزایة  تارّا را تا

  ACI  318-99 :تزکیة تار تز اساس 

1.4 DEAD + 1.7 LIVE 

1.05 DEAD + 1.275 LIVE ± 1.4025 E  

0.9 DEAD + 1.43 E 

 

 (چَى در تزکیة تار فَق، تار هزدُ تِ تٌْایی ٍجَد ًذارد)            0:            قسوت اٍل 

 

 تیش اس یک هَرد  Static Load Cases اگز تعذاد تارّای سًذُ ٍ یا هزدُ ی تعزیف شذُ در قسوت :تَجِ 

 . تاشذ، ایي تزًاهِ تزای ّز کذام یک تار تزکیة تارّا را اس اٍل هی ساسد

 

 Dead Load ّای اس ًَع Load Cases  تزًاهِ تِ طَر خَدکار تواهی DEAD + 1.7 LIVE 1.4هثال تزای حالت   

 ٍ  Live Load تزای هثال.تا ّز ًاهگذاری دلخَاُ را در ساخت تزکیثات تار هَرد استفادُ قزار هی دّذ: 

1:DL1+1.7LL1  1.4    2: 1.4DL1+1.7LL2    3:DL2+1.7LL1  1.4    4: 1.4DL2+1.7LL2   

 ّای اس ًَع Load Cases تزًاهِ تِ طَر خَدکار تواهی        1.05                 1.275                1.4025:   قسوت دٍم

Dead Load ٍ   Live Load ٍ Earth Quake Load تا ّز ًاهگذاری دلخَاُ را در تزکیثات ایي حالت  در ًظز

تا ایي تفاٍت کِ دیگز هجاس تِ تعزیف دٍ تار سلشلِ تا یک حالت .گزفتِ ٍ در  تز کیثات استفادُ هی کٌذ

 . ٍ تاپیچش هثثت ایجاد تکٌیذxًیستیذ هثالٌ ًوی تَاًیذ تار ّای هتفاٍتی تا جْت 

 ّا تایذ تار ّای سلشلِ تا پیچش اتفاقی تعزیف شذُ Load Cases حتوا در 2ٍ3ٍ4در اًتخاب تٌذ :تَجِ

 . ًیاس تِ تعزیف تار سلشلِ تذٍى پیچش تصادفی ًوی تاشذ 2در حالت .تاشذ

ًیزٍی % 30سلشلِ ّز اهتذاد تا % 100 در هَاردی کِ تزکیة 3-1-2-7-6 تٌذ 2تزاساس تثصزُ :تَجِ

سلشلِ در اهتذاد عوَد تز آى در ًظز گزفتِ هی شَد هٌظَر ًوَدى تزٍى هزکشی اتفاقی تزای ًیزٍی سلشلِ ای 

 .اعوال هی شَد الشاهی ًیست% 30کِ هزتَط تِ 

  

                                                           
 .هوکي است تزای طثقات تا کارتزی ّای هختلف چٌذ ًَع تار سًذُ تعزیف شذُ تاشذ کِ تایستی در تزکیثات تار شزکت کٌٌذ



 . را اًتخاب هی کٌیذ E2k or $et تاى را کِ تا فزهت  Etabsفایل : در تخش سَم 

 .کلیک ًواییذ (Submit) پس اس اطویٌاى اس صحت اطالع ٍرٍدی دکوِ ی ارسال:در تخش چْارم

 (:100-30تا درًظز گزفتي قاعذُ ) AISC-ASD89ایجاد کزدى تزکیثات تار لزسُ ای آییي ًاهِ ی : هثال

 در افشایش تٌش هجاس اثز کزدُ است لذا ًثایذ اس ضزیة 1.33تَجِ شَد در آییي ًاهِ ی فَق ضزیة 

 ( در تزکیة تار استفادُ هی کٌین 1اس ضزایة  ). در تزکیثات تارگذاری استفادُ شَد75/0

 

 

 

 

 

fig.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig.5 



.ًظزات ٍ پیشٌْادات هٌْذساى گزاهی تاعث سزافزاسی ٍ دلگزهی هاست  

E-mail : Info@PersiaCivil.ir 

  

 حسام اتقایی داًشجَی کارشٌاسی ارشذ ساسُ

 اهیز حسیي هحوذی داًشجَی کارشٌاسی ارشذ سلشلِ

 

 

mailto:Info@PersiaCivil.ir

