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 مقدمه   اولفصل 

 مقدمه

 .شود اشاره می SIBدر این بخش به اهداف کلی استفاده از نرم افزار 

 اهداف و کلیات 1-1
های خمشی و دیوارهای برشی  به منظور طراحی انواع قاب SIBافزار مقررات ملی ساختمان ایران  نرم

آرماتورهای طولی و عرضی و  افزار کنترل و طراحی میزان های بتنی طراحی شده است. هدف اصلی نرم سازه

ها، اتصاالت بتنی و دیوارهای برشی  شامل تیرها، ستون باشد. این مقاطع کنترل کفایت مقاطع بتن مسلح می

های بتنی وجود  پذیری کم، متوسط، و زیاد در طراحی المان باشد. امکان در نظر گرفتن سه نوع شکل می

 دارد.

شود. از سوی دیگر تنظیمات طراحی، برای هر  انجام می SAP2000افزار  های بتنی در نرم سازی سازه مدل

شود. نیروهای طراحی با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل سازه توسط  انجام می SIBط المان بتنی توس

طراحی در تمامی  شود. محاسبه شده و در طراحی اجزاء مختلف سازه بکار گرفته می SAP2000موتور تحلیل 

افزار به  ین نرمشود. در ا ها و دیوارها انجام می های طراحی اعم از قاب ترکیبات بار و در تمامی ایستگاه

بط مربوط به آن پرداخته نشده و تنها کمیت آرماتورها مورد بررسی و محاسبه جزئیات آرماتورگذاری و ضوا

، SIBباشد. بدین معنا که در زمان اجرای  به صورت تعاملی می SIBو  SAP2000رابطة  گیرد. قرار می

SAP2000 گیرد. افزار در حین اجرای دستورات صورت می شود و تبادل اطالعات بین این دو نرم نیز اجرا می 

آید، بنابراین  بدست می SAP2000طور که اشاره شد، نتایج تحلیل سازه با توجه به موتور تحلیل  همان

دیگر زمان زیادی برای  از سویباشد.  افزار نمی مسئولیت هرگونه خطا در محاسبات تحلیلی بر عهدة این نرم

باشد و این  صرف شده است اما در نهایت قضاوت مهندسی فرد طراحی مالک نهائی می SIBافزار  طراحی نرم

 افزار تنها به عنوان یک ابزار جانبی برای طراحی در نظر گرفته شده است. نرم
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 افزار اجرای نرمدوم فصل 

 افزار اجرای نرم

 شود. پرداخته می SIBافزار  و کار با نرم در این بخش به چگونگی اجرا

 افزار اجرای اولیة نرم 2-1
افزار  افزار نخست باید سه نرم افزار اشاره شده است، برای اجرای نرم طور که در راهنمای نصب نرم همان

SAP2000  افزار  ریپورت و در نهایت نرم  افزار کریستال تایم نرم ، ران24ویرایشSIB  را نصب نمود. پس از

افزارهای اجرائی ویندوز  در صفحة دسکتاپ و همچنین در بخش نرم () آیکون اجرائی آن  افزار نصب نرم

آید و همزمان با  افزار به نمایش در می در صورتی که این فایل اجرا شود پنجرة ابتدائی نرماضافه خواهد شد. 

 SAP2000ید و به همراه آن نوار ابزار کوچکی باالی صفحه با آ می نیز اجرا شده و به نمایش در SAP2000آن 

نشان داده  2-1این مسئله در شکل  آید. به نمایش در می  (Always on Top)همیشه در صفحه و به صورت 

 شده است.

 

 SAP2000به همراه  IDS9افزار  نمایی از نوارابزار نرم 1-2شکل 
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 1-1ابزار است که در شکل  افزار شامل یک نوار ای نرم طور که در بخش پیشین اشاره شد کادر محاوره همان

های  شود، توضیح مختصری بر هر یک از ابزار طور که در این شکل مشاهده می نشان داده شده است. همان

 شود. ه مییک از این ابزارها شرح داد های بعدی هر در بخش نوارابزار مطرح شده است.

 

 افزار شرح اختصاری نوارابزار نرم 2-2شکل 

 ابزار جابجائی و کوچک کردن 2-2-1

نمایش  ( ) و با شکل .رود افزار به کار می ابزار ، به منظور جابجائی و کوچک کردن نرم اولین ابزار در نوار

در صورتی که کاربر بر روی این ابزار کلیک کند، و موس را جابجا کند نوار ابزار نیز جابجا  شود. داده می

(Drag.خواهد شد )  به عالوه در صورتی که دوبار کلیک بر روی این ابزار شود، نوار ابزار مورد نظر جمع

 شود. یابزار گشوده م و دوباره در صورتی که دوبار کلیک بر این ابزار شود نوار  شود می

 های اس دی بی فایل بازخوانیابزار  2-2-2

شود که  بی ای استفاده می دی های اس به منظور باز کردن فایلشود،  نشان داده می ()که با شکلاین ابزار

ذخیره شده است. در صورتی که   به صورت غیر مستقیم SIBبه صورت مستقیم، یا توسط  SAP2000توسط 

نیز در این فایل اس دی بی  SIBزار ذخیره شده باشد تنظیمات موجود در اف فایل اس دی بی توسط نرم
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ذخیره شده و قابل فراخوانی است. در صورتی که کاربر فایل اس دی بی را به صورت مستقیم توسط 

SAP2000  باز کند، تنطیمات ذخیره شده توسطSIB .بازخوانی نخواهد شد 

 های اس دی بی ابزار بازخوانی فایل 2-2-3

بی است. کاربر   کردن مدل در فرمت اس دی شود، به منظور ذخیره ( نشان داده میاین ابزارکه با شکل)

ذخیره کند یا از این نوار ابزار استفاده نماید.  SAP2000تواند مدل را به صورت مستقیم با استفاده از  می

دی بی، تنظیمات مورد   مدل در فرمت اسصورتی که کاربر از این نوارابزار استفاده نماید عالوه بر ذخیرة  در

در صورتی که  افزار قابل فراخوانی است. نیز در همین فایل اس دی بی ذخیره شده و توسط نرم SIBنظر 

افزار باز شده و  ای پرسش دربارة ذخیرة نرم افزار بسته شود کادر محاوره مدل تغییر کند یا یک از دو نرم

اما نتایج طراحی ذخیره نخواهد شد و برای این  ات طراحی وجود دارد.امکان ذخیرة مدل به همراه تنظیم

 کار نیاز است که مدل دوباره طراحی شود.

 های طراحی ابزار نمایش ماژول 2-2-4

های طراحی است که در  ای ماژول شود، برای نمایش کادر محاوره ( نشان داده میاین ابزارکه با شکل )

ها  های طراحی وجود دارد. این ماژول افزار امکان انتخاب ماژول ر این نرمد نشان داده شده است. 9-1شکل 

دیوار  –دیوار برشی، قاب خمشی  –اتصاالت  -اتصاالت، قاب خمشی -عبارتند از: قاب خمشی، قاب خمشی

این کادر   علت این تفکیک برای هر چه بهینه شدن و تسریع در عملیات طراحی است.برشی، دیوار برشی. 

های  ای وجود داشته باشد. پس از انتخاب یکی از ماژول شود که مدل تحلیل شده تنها در صورتی گشود می

 شود. طراحی و تایید کادر در صورتی که ترکیب بار طراحی وجود داشته، عملیات طراحی آغاز می

 

 های طراحی ای انتخاب ماژول کادر محاوره 3-3شکل 
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 های طراحی ماژولابزار نمایش  2-2-5 22

تواند  باشد. نتایج طراحی می برای حذف نتایج طراحی مدل میشود،  ( نشان داده میاین ابزارکه با شکل )

های برشی باشد. در صورتی که  خمشی و اتصاالت و همچنین نتایج طراحی دیوار شامل نتایج طراحی قاب

 طراحی حذف خواهد شد. این دکمه فشرده شودو طراحی صورت گرفته باشد، تمامی نتایج

 ها و اتصاالت  نتایج طراحی قاببعدی  ابزار نمایش دو 2-2-6

طور که  همان ( در نظر گرفته شده است.بعدی نتایج طراحی سه ابزار با اشکال ) برای نمایش دو

( وجود دارد. برای این کار xz, yzو نما )  (xyها مشخص است امکان نمایش نتایج در پالن ) از نام این ابزار

ها است انتخاب شده و یکی از این سه ابزار  هائی که نیاز به نمایش نتایج آن پس از انجام فرآیند طراحی المان

شود که حاوی پالن یا نمای  افزار باز می ای نتایج طراحی نرم رود. در این حالت کادر محاوره بکار می

ها است به طور مثال  نمایش درست نتایج وابسته به انتخاب درست الماناند.  هائی است که انتخاب شده المان

که تماما در  هائی در پالن انتخاب شود المانبرای نمایش درست نتایج طراحی تیرهای سقف نیاز است که 

ای انتخاب  ها به گونه ( باشد. یا به طور مشابه برای نمایش درست نتایج در نما نیاز است المانxyصفحة )

ای نمایش نتایج  کادر محاوره 4-1در شکل  ( به درستی منطبق باشد.yz( یا )xzد که تصویر آن در )شو

 طراحی سازه نشان داده شده است.

 

 بعدی نتایج طراحی ای نمایش دو کادر محاوره 4-2شکل 
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شود، ابزارهائی برای نمایش میلگردهای طولی، عرضی، نسبت تنش  مشاهده می 4-1طور که در شکل  همان

ها، و نسبت طراحی برش در چشمة اتصال و کنترل تیر قوی به ستون ضعیف وجود دارد. به عالوه  ستون

 ابزارهایی برای نمایش مناسب در صفحه و همچنین ذخیرة تصویر و دیگر امکانات در نظر گرفته شده است.

 ابزار انتخاب ترکیبات بار طراحی 2-2-7

. برای انتخاب ترکیبات بار طراحی مورد نیاز در فرآیند طراحی شود ( نشان داده میاین ابزارکه با شکل )

باز  5-1ای نشان داده شده در شکل  صورتی که از این ابزار استفاده شود کادر محاوره باشد. در می  سازه

 Loadو در بخش  SAP2000ستی از ترکیبات باری موجود است که در ای لی شود. در این کادر محاوره می

Combination  .تعریف شده باشد. امکان انتخاب هر یک از ترکیبات بار موجود در لیست مورد نظر وجود دارد

ای تغییری در ترکیبات بار طراحی ایجاد شود، در بخش پائینی  در صورتی که پس از باز شدن کادر محاوره

شود بنابراین کاربر با توجه به این  ای اخطاری در مورد تغییر در ترکیبات بار موجود ظاهر می ورهکادر محا

نشان داده  1-5این مسئله در شکل  مسئله امکان تغییر در انتخاب لیست ترکیبات بار را دارا خواهد بود.

 شده است.

 

 بعدی نتایج طراحی ای نمایش دو کادر محاوره 5-2شکل 
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 های قاب ابزار تنظیمات طراحی المان 2-2-8 22

های قاب شامل تیر و  ، برای تنظیم پارامترهای طراحی المانشود ( نشان داده میاین ابزارکه با شکل )

ستون است. برای این کار نیاز است که یک یا چند المان تیر یا ستون انتخاب شود و سپس از این ابزار 

شود. در  های قاب گشوده می ای تنظیمات طراحی المان د کادر محاورهپس از انجام این فرآین استفاده شود.

ای دارای سه پارامتر تنظیم شامل، مقطع  های تیر انتخاب شده باشد کادر محاوره صورتی که تنها المان

اما در صورتی که تنها المان  باشد. می 9پذیری المان، و طول مهاری آن حول راستای  طراحی المان، شکل

ای تغییر تنظیمات طراحی شامل  های تیر و ستون انتخاب شده باشد، کادر محاوره ترکیبی از المان ستون یا

)زیرا تنظیمات طراحی تیر  شود پارامترهای بیشتری است که تمامی تنظیمات تیر و ستون را شامل می

نشان داده  6-1ای تنظیمات طراحی ستون در شکل  کادر محاوره مجموعة تنظیمات طراحی ستون است(. زیر

  شده است.

 

 ای تنظیمات طراحی تیر و ستون کادر محاوره 6-2شکل 

 Overwriteای  ، و در کادر محاورهSAP2000ای تقریبا شبیه، روندی است که در  روند کار با این کادر محاوره

شود تنظیمات طراحی ستون شامل، مقطع طراحی،  مشاهده می 1-6ن طور که در شکل  . هماشود انجام می

، ضریب طول مهار نشدة ستون حول 9، مهار جانبی حول راستای 1پذیری، مهار جانبی حول راستای  شکل

، ضریب طول موثر 9، ضریب طول موثر حول محور 1، ضریب طول مهار نشدة ستون حول محور 9محور
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، ضریب 1، ضریب تشدید لنگر ستون حول محور 9، ضریب تشدید لنگر ستون حول محور 1ر حول محو

، ضریب تشدید 1، ضریب تشدید تغییر مکان ستون حول محور 9ستون حول محور   تشدید تغییر مکان

طور که در  همان است. 1،و در نهایت ضریب تشدید انحنان ستون حول محور 9انحنای ستون حول محور 

شود، سه حالت برای نمایش محتویات تنظیمات طراحی وجود دارد، در صورتی که  هده میشکل مشا

شود. درصورتی  قید میتوسط برنامه ها توسط کاربر تغییر نکرده باشد کلمة  تنظیمات طراحی تمامی المان

قید  متفاوتهای مختلف با یکدیگر در یک پارامتر مشخص متفاوت باشد کلمة  که تنظیمات طراحی المان

های انتخاب شده تغییر کرده  شود. و در نهایت اگر تنظمیات طراحی در یک پارامتر خاص در تمامی المان می

 شود. بود اما مقدار ثابتی بود، همان پارامتر نمایش داده می

های قاب را پیش از فرآیند طراحی یا پس از آن انجام دهد. در صورتی  تواند تنظیمات طراحی المان کاربر می

ها پس از فرآیند طراحی)زمانی که نتایج طراحی موجود است و پاک نشده( تغییر  ه تنظیمات طراحی المانک

همچنین در فرم نمایش خالصه  شود. های مورد نظر مجددا با توجه به تنظیمات جدید طراحی می ن کند، الما

ای تنظیمات طراحی  در محاورهیک امکان دسترسی به کا SAP2000افزار  نتایج طراحی تیر و ستون مشابه نرم

ها در نظر گرفته شده است. در این حالت کاربر این امکان را دارد که با تغییر در فرضیات طراحی  المان

 المان، مجددا آن را طراحی کند و نتایج  جدید را بالفاصله ببیند.

 ابزار تنظیمات طراحی کلی پروژه 2-2-9

شود، برای تنظیم پارامترهای کلی مدل است که شامل دو بخش  می( نشان داده این ابزارکه با شکل )

فرض پارامترهائی برای این  باشد. در ابتدا به صورت پیش های خمشی و دیوار برشی می مجزا برای قاب

تواند این پارامترها تغییر دهد. در صورتی که طراحی انجام  تنظمات در نظر گرفته شده است که کار بر می

تنظیمات کلی طراحی موجود  جددا این پارامترها تغییر کند نتایج طراحی حذف خواهد شد.شده باشد و م

های قاب  پذیری سازه)شکل پذیری به طور پیش فرض به تمامی المان در بخش قاب خمشی شامل شکل

 قاب وجود  ای تنظیمات طراحی المان شود اما امکان خصوصی کردن این پارامتر در کادر محاوره اعمال می

دارد(، طراحی تاریخچه زمانی)این پارامتر در حال حاضر  تنها پوش مقادیر است. بنابراین طراحی تاریخچه 

های اندرکنش، تعداد نقاط  شود(، تعداد منحنی زمانی انجام نشده و تنها برای حاالت پوش طراحی انجام می

ول حداکثر ستون، نسبت آرماتور های اندرکنش، ضریب جزء فوالد، ضریب جزء بتن، نسبت آرماتور ط منحنی

 برداری)یعنی تا چه نسبتی طراحی صحیح در نظر گرفته شود(. طول حداقل ستون، نسبت تنش حد بهره

 نشان داده شده است. 7-1تنظیمات کلی طراحی قاب خمشی در شکل 
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 ویژة قاب خمشی مدلای تنظیمات طراحی  کادر محاوره 7-2شکل 

 

 ویژة دیوار برشی مدلنظیمات طراحی ای ت کادر محاوره 7-2شکل 
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های برشی  نشان داده شده است به طور مشابه تنظیمات کلی طراحی برای دیوار 8-1طور که در شکل  همان

تر اشاره شد، این تنظیمات به طور مستقل برای دیوارهای برشی  طور که پیش همان در نظر گرفته شده است.

پذیری متوسط و دیوارهای  تواند با شکل های خمشی می قاب  طور مثال هرود. این بدین معناست که ب کار می به

های برشی شامل  تنظیمات طراحی دیوار 8-1با توجه به شکل  پذیری زیاد در نظر گرفته شود. برشی با شکل

در حال حاضر امکان طراحی دیوار   پذیری دیوار، طراحی تاریخچه زمانی)مشابه حالت قاب خمشی شکل

های اندرکنش،  های اندرکنش، تعداد نقاط منحنی برشی به صورت تاریخچة زمانی وجود ندارد(، تعداد منحنی

کثر نیروی محوری مقاوم دیوار، نسبت آرماتور طولی حداکثر ضریب جزء فوالد، ضریب جزء بتن، ضریب حدا

 باشد. برداری می دیوار، نسبت آرماتور طولی حداقل دیوار، و نسبت تنش حد بهره

 تعریف طبقه برای مدلابزار  2-2-11

 SAP2000رود. زیرا در  تعریف طبقه در مدل بکار می برایشود،  ( نشان داده میاین ابزارکه با شکل )

افزار در نظر گرفته نشده  انی برای تعریف طبقه وجود ندارد و اساسا مفهوم طبقه برای مدل در این نرمامک

 3-1شود. این مسئله در شکل  ای تعریف طبقه برای مدل باز می است. با استفاده از این ابزار کادر محاوره

 نشان داده شده است.

 

 ای تعریف طبقه برای مدل کادر محاوره 9-2شکل 

شود، در بخش  مشاهده می 3-1طور که در شکل  عریف طبقه در طراحی دیوار برشی کاربرد دارد. همانت

مدیریت طبقات چهار ستون وجود دارد که شامل شمارة تراز، نام طبقه، تراز طبقه و ارتفاع طبقه مطرح 

این امکان را دارد که تراز گیرد. کاربر  افزار صورت می گذاری طبقات و تراز به صورت خودکار در نرم است. نام



 ساختمانی مقررات ملّمبحث نهم  افزار راهنمای نرم
 

 13 SIB Software 

 

 
سیب222

22 
شود و  ای جدید که دارای یک ارتفاع است تعیین می ها با تعریف طبقه صفر را تعیین نماید و دیگر تراز

ای امکان اضافه یا حذف یک طبقه وجود  باشد. در این کادر محاوره بنابراین به طور مستقیم قابل تغییر نمی

های  ها در جدول مدیریت طبقات انتخاب شود، المان تراز دارد. از سوی دیگر در صورتی که هر یک از

 شود. ای که در آن تراز قرار دارد نمایش داده می خطی

 ابزار تعریف طبقه برای مدل 2-2-11

های خطی و سطحی است که در  گذاری المان شود، برای برچسب ( نشان داده میاین ابزارکه با شکل )

ای نشان داده شده در  رود. پس از استفاده از این ابزار، کادر محاوره می های برشی در مدل بکار تعریف دیوار

های قابل اختصاص در  ای شامل سه بخش اصلی است، بخش المان این کادر محاوره شود. باز می 1-21شکل 

سطحی و خطی را   گذاری یک یا چند المان کاربرد دارد که کاربر هنگام استفاده از ابزار برچسب صورتی 

های قابل اختصاص شامل  شود جدول المان مشاهده می 21-1طور که در شکل  تخاب کرده باشد. همانان

تواند خطی یا سطحی باشد(، نام المان یا  های انتخاب شده، نوع المان های انتخاب شده)که می شمارة المان

اختصاص داده نشده  های سطحی یا خطی، نام دیوار)در صورتی که برچسب دیوار به المان المان IDهمان 

(، و در نهایت اختصاص)اگر انتخاب شده باشد قید شده است "هیچ" ای نام دیوار کلمة باشد در کادر محاوره

 باشد. یابد( می گذاری دیوار به اضافه کردن، به آن اختصاص می نام برچسب انتخاب شده از لیست نام

 

 رای تعریف و اختصاص برچسب دیوا کادر محاوره 11-2شکل 
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نام دارد، در این بخش کاربر این امکان را دارد  تعریف و اختصاص به دیوار ای  بخش دیگر این کادر محاوره

که تنها یک نام جدید را به لیست موجود اضافه کند، یا نام را حذف کند. برای اضافه کردن نام جدید پس از 

اگر در لیست  تصاص دادن( استفاده شود.اخ -نوشتن نام در کادر لیست نام باید از ابزار + )اضافه کردن

های به  هائی وجود داشته باشد که قابل اختصاص باشد، این المان یا المان  های قابل اختصاص، المان المان

شود.  اضافه میدیوارهای تعریف شده ی یعنی  مجموعة برچسب دیوار در بخش سوم کادر محاوره لیست زیر

استفاده  (حذف× )گذاری دیوار انتخاب شده باشد و از ابزار  همچنین در صورتی که یک برچسب از لیست نام

های زیرمجموعه  شود. درصورتی که این برچسب دارای المان شود، آن برچسب از لیست مورد نظر حذف می

لت اول خود خواهند شد. در نهایت پس از یابد و مشابه حا ها اختصاص می باشد، برچسب هیچ به این المان

 یابد. ای این تنظیمات اختصاص می تعریف برچسب و اختصاص زیرمجموعه به آن با تایید کادر محاوره

 ابزار اختصاص تنظیمات طراحی دیوار 2-2-12

رود.  شود، برای اختصاص تنظیمات طراحی دیوارها بکار می ( نشان داده میاین ابزارکه با شکل )

از  Section Designerگذاری، از یک سو و تعریف مقطع طراحی دیوار با  صورتی که تعریف طبقه و برچسبدر

افزار در  های تولید شده توسط نرم سوی دیگر به درستی انجام شده باشد با استفاده از این ابزار لیست دیوار

نشان داده  22-1ین مسئله در شکل شود. ا ها نشان داده می ای اختصاص تنظیمات طراحی دیوار کادر محاوره

 شده است.

 

 ای طراحی دیوار کادر محاوره 11-2شکل 
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افزار در بخش  های تولید شده توسط نرم نشان داده شده است، لیست دیوار 22-1طور که در شکل  همان

دیوار دارای مقطع باال و پائین طراحی است که با  شود. هر المان های قابل اختصاص نمایش داده می المان

در صورتی  توان مقطع مورد نظر را به دیوار اختصاص داد. می SDتوجه به لیست مقاطع تولید شده در 

در لیست مورد نظ فعال باشد. همچنین طراحی تنها درصورتی اختصاص شود که گزینة  اختصاص انجام می

پذیری هر المان  در لیست فعال باشد. نوع شکلطراحی شود که گزینة  برای المان دیوار مورد نظر انجام می

گیرد که ابزار + )اختصاص(  صورت میدیوار نیز برای سه حالت قابل تغییر و اختصاص است. اختصاص زمانی 

ها لینکی وجود دارد  همچنین در بخش اعضاء لیست دیوار کادر محاوره ای استفاده شود. اختصاص در بخش 

های  المان ای مجموعه ه مرتبط است. در این کادر محاور 21-1ای نشان داده شده در شکل  که به کادر محاوره

 د.شو سطحی و خطی دیوار نشان داده می

 

 های دیوار ای مجموع المان کادر محاوره 12-2شکل 

ای پیش و پس از انجام فرآیند طراحی دیوار قابل نمایش است. در صورتی که پس از انجام  این کادر محاوره

روز  ها بر اساس پارامترهای جدید به ها انجام شود، طراحی دیوار تغییری در اختصاصات دیوارعملیات طراحی 

سوی دیگر پس از انجام فرآیند طراحی این امکان وجود دارد که نتایج طراحی هر المان دیوار شود. از  می

ای نمایش نتایج  های دیوار و در بخش نتایج لینک نمایش به کادر محاوره بررسی شود. در لیست المان

ن شکل طور که در ای همان نشان داده شده است. 29-1طراحی دیوار مرتبط است. این مسئله در شکل 

ای شامل سه بخش اصلی است. در بخش مشخصات دیوار نام دیوار و دیگر  شود این کادر محاوره مشاهده می

مشخصات ذکر شده است. در بخش خصوصیات پارامترهای هندسی و طراحی ذکر شده و در بخش نتایج 
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احی نشان داده ها، و گزارش کامل طر های مرزی، مشخصات ساق نتایج طراحی خمش، برشی، کنترل المان

 شده است.

 

 ای نتایج طراحی دیوار کادر محاوره 13-2شکل 

 راهنماابزار نمایش  2-2-13

دربارة افزار است که شامل  نمایش منوی راهنمای نرم شود، برای ( نشان داده میاین ابزارکه با شکل )

نشان داده شده  24-1باشد. منوی نمای راهنما در شکل  میتارنمای نرم افزار  وافزار،  افزار، مستندات نرم نرم

 25-1افزار است که در شکل  ای نمای مستندات نرم افزار مرتبط با کادر محاوره است. منوی مستندات نرم

های آن در فرمت اس دی  افزار و مثال در این کادر حاوی ساختار درختی مستندات نرم .نشان داده شده است

باشد و امکان فراخوانی مدل اس دی بی مثال مربوطه از  طریق  به صورت حل دستی می ها بی است. مثال

 ای وجود دارد. ه این کادر محاور

 

 منوی نمایش راهنما 14-2شکل 
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 افزار ای مجموعة مستندات نرم کادر محاوره 15-2شکل 

 ای به تعاریف مدل اشاره 2-3
ای که شامل هندسة مقاطع و  از طراحی سازه، مدل سازه اشاره شد. پیشطور که در بخش مقدمه  همان

مشخص  SAP2000ساختمان، مصالح بکار رفته، نوع آرماتورگذاری، بارگذاری و دیگر تعاریف در ابتدا توسط 

با توان  ای و تحلیل سازه، و انتخاب ترکیبات بار طراحی، می شود. پس از انجام تعاریف مورد نیاز مدل سازه می

در تعریف مقاطع بتنی تیر و ستون، آرماتور طولی و  انتخاب ماژول طراحی مورد نظر، سازه را طراحی نمود.

پارامترهای  ها امکان کنترل و طراحی مقطع وجود دارد. شود اما در ستون عرضی تیر همواره طراحی می

طور که اشاره شد، تنها  شود و همان عاریف مقاطع تعیین مینوع کنترل یا طراحی در تهندسی طراحی و 

تعیین  SIBشود، توسط  ها مشخص می ای تنظیمات طراحی المان ای که در کادر محاوره پارامترهای طراحی

در مقاطع تعریف کند، نوع میلگردهای بکار رفته  SAP2000تواند در  شود. از جمله مواردی که کاربر می می

فرض را تعریف کند اما باید  تواند مقادیری به جز میلگردهای پیش می dمورد میلگردها با نام است. کاربر در 

 96به طور مثال برای میلگرد با قطر  ( تعریف نماید.dنام میلگرد جدید مورد نظر را به صورت )قطر + 

تایپ شود. " 36d" کلمة Bar IDو در بخش  26-1ای نشان داده شده در شکل  میلیمتر باید در کادر محاوره

مقدار درست این دو کمیت  Bar Diameterو  Bar Areaبه عالوه در این حالت نیاز نیست که کاربر در بخش 

برمبنای نام استاندارد تعریف شده توسط کاربر مقدار قطر و سطح میلگرد مورد نظر  SIBاضافه کند، زیرا را 

باشد.  نامگذاری استاندارد مطرح شده قابل قبول نمیجز  ها به کند. دیگر نامگذاری کاربر را محاسبه می
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افزار باشد یا به صورت استاندارد تعریف شده باشد، قابل استفاده  فرض نرم بنابراین تنها میلگردهائی که پیش

 در مقطع طراحی است.

 

 ای خالصه نتایج طراحی تیر کادر محاوره 16-2شکل 

تواند از اشکال استاندارد یا پلی  کلی را مد نظر داشته باشد میدر صورتی که کاربر طراحی ستون با مقطع 

 SAP2000در  Section Designerید. نحوة تعریف و استفاده از مقاطع کلی که در بخش گون استفاده نما

 افزار شرح داده شده است. های برشی این نرم های فنی طراحی دیوار شود در یادداشت تعریف می

 ج طراحی نمایش خالصه نتای 2-4
های قاب ستون یا تیر دوبار کلیک شود، کادر  ها در صورتی که بر المان پس از انجام عملیات طراحی در قاب

ای  آید. طرح کلی این کادر محاوره ای نمایش خالصه نتایج طراحی تیر یا ستون به نمایش در می محاوره

ای  کادر محاوره 28-1و  27-1در شکل  .باشد می SAP2000ای بکار رفته در  چیزی مشابه کادرهای محاوره

 خالصه نتایج طراحی تیر و ستون به ترتیب نشان داده شده است.

 

 ای خالصه نتایج طراحی تیر کادر محاوره 17-2شکل 
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 ای خالصه نتایج طراحی ستون کادر محاوره 11-2شکل 

شود خالصه نتایج طراحی در هر ایستگاه طراحی و در  مشاهده می 28-1و  27-1طور که در اشکال  همان

های تیر و  شود همچنین امکان تغییر فرضیات طراحی المان هر ترکیب بار در تیر و ستون نمایش داده می

ای وجود دارد، برای نمایش جزئیات کامل طراحی هر ایستگاه طراحی در یک  ستون در این کادر محاوره

ای نمایش خالصه نتایج  دسترسی به فرم نمایش جزئیات طراحی در کادر محاوره ترکیب بار مشخص،

 ای از نمایش جزئیات طراحی نشان داده شده است. نمونه 11-1در شکل  طراحی در نظر گرفته شده است.

 ای منحنی اندرکنش ستون نشان داده شده است. کادر محاوره 23-1در شکل 

 

 نتایج طراحی ستون ای خالصه کادر محاوره 19-2شکل 
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 ای خالصه نتایج طراحی ستون کادر محاوره 21-2شکل 
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