
  ETABSافزار تعریف مصالح در نرم

  ورود به بخش تعریف مصالح: -الف

شکلک مربوطه را  Defineي ابزار ) و یا از طریق جعبه1را انتخاب کنید(شکل  …Material Propertiesي گزینه Defineاز منوي  -1

توانید از منوي افزار شما فعال نیست می. اگر این جعبه ابزار در نرمدکمه سمت چپ ماوس) کنیدن بر یک بار تقه زدکلیک ( 2مطابق شکل 

Options>Customize Toolbars .آن را ظاهر کنید	 	

 
  تعریف مصالح Define: منوي 1شکل 

 
  خصوصیات مصالحشکلک تعریف  Define: جعبه ابزار 2شکل 

 …Add New Materialبر روي کلید  3مطابق شکل  Define Materialsاهر شده به نام در پنجره ظریف مصالح جدید براي تع -2

  کلیک کنید.

 
 دیمصالح جد فیتعر :3شکل 

  تعریف مصالح بتن -ب

مطابق شکل  Material Type(1)استاندارد اروپا را انتخاب کرده و در بخش ) 4(شکل ي ظاهر شده براي تعریف مصالح بتن در پنجره -1

مقررات ملی ساختمان ایران انتخاب نمایید.  9ي بتن را مطابق مبحث رده Grade(2)را انتخاب نموده و در بخش  Concreteي زیر گزینه

هاي بعدي مطابق نظر ي مکعبی خواهد بود (البته این اعداد را در پنجرهمقاومت نمونه /ي بتن و عدد پس از اومت مشخصهمق /عدد قبل از 

   توانیم تغییر دهیم).خود می

 
  : اضافه کردن مصالح بتن4شکل 



تعیین ) 8در شکل  (1)(بخش ین مصالح نام دلخواه شود. براي اظاهر می ،هاي خواص مصالحداده يپنجره OKبا کلیک بر روي کلید  -2

مقررات ملی ساختمان تعیین  6جرم مخصوص مصالح در مبحث دانید توضیحی درج کنید. کنید. رنگ آن را تنظیم نمایید و اگر الزم می

  استخراج شده است. 6آن را وارد نمایید. جدول زیر از مبحث  8در شکل  (2)شده است، مطابق شماره 

 
  مقررات ملی ساختمان ایران 6: جرم مخصوص بتن مطابق مبحث 5شکل 

  

مقررات  9به مبحث  (4)، ضریب انبساط حرارتی و ضریب پواسن (3) شامل مدول االستیسیته 8در شکل براي تعیین خواص مکانیکی بتن 

  از این مبحث استخراج شده است.  7و  6ملی ساختمان رجوع کنید. شکل 

  

 
  مقررات ملی ساختمان ایران 9: مدول االستیسیته بتن مطابق مبحث 6شکل 

  

 
  مقررات ملی ساختمان ایران 9ی و ضریب پواسن بتن مطابق مبحث نبساط حرارت: ضریب ا7شکل 
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  هاي خاصیت مصالح بتن: تعیین داده8شکل 

و ضوابط طراحی با مقاومت مشخصه بتن جهت طراحی را وارد کنید. چنانچه  9مطابق شکل . در پنجره ظاهر شده را کلیک کنید (5)دکمه 

استخراج  9را مطابق مبحث  (λ)و قصد استفاده از آن را دارید ضریب کاهش مقاومت برشی  آشنا هستیداي ساختمانهاي با بتن سبک سازه

  کرده و در قسمت مربوطه وارد کنید.

 
  : خواص طراحی مصالح بتنی9شکل 

  به نکات زیر توجه داشته باشید. -3

توانید جنس بتن مصرفی در تیر، ستون، دیوار و سقف را متفاوت تعریف کنید لیکن از نظر تعداد مصالح محدودیتی ندارد و می -

و دقیقی  هاي کاملقشهمگر اینکه ساختمان اصولی و تحت نظر مهندس مجري ذیصالح آنهم با طراحی و ن شود.اجرایی توصیه نمی

 که شما ارائه خواهید کرد اجرا شود.

نمایند. می ناحیه مشترك این اعضا با توجیهها اقدام به کاهش وزن بتن در تیرها و ستون سازي!سبکبعضی از مهندسین براي   -

گردد که محاسب قادر به ارزیابی و اعمال آن در طرح خود نیست به همین دلیل عدم کنترل دقیق اجرا باعث وجود خطاهایی می

دقیق و مدوالر و و همچنین تسهیل در اجرا با طراحی ها در نقشهگردد. درج جزئیات دقیق اجرایی کارهاي اینچنینی توصیه نمی



شود پس لطفا جویی اقتصادي میکه این خود باعث صرفه ؛کاریها را گرفته و سرعت اجرا را باالتر ببردجلوي دوباره تواندتیپ می

 نکنید.ها و جلب نظر بساز و بفروشسازي با این توجیهات زندگی مردم و امنیت آنها را فداي سبک

اي (مثال وزن بتن کل سقف چه بخش سازهبار ویکرد اول، وجود دارد. در ر ویکردبه خصوص در سقف، دو ردر هنگام بارگذاري  -

محاسبه شده و سازي، تأسیسات، سقف کاذب و...) (شامل کف ايها در سقف تیرچه بلوك) و چه بخش غیر سازهبال و بتن تیرچه

اي سقف کند لذا در این حالت وزن سازهبه صورت خودکار وزن سقف را اعمال می ETABSافزار د. نرمگردبه سازه اعمال می

توان نوع بتن سقف را به صورت مجزا تعریف کرده و در خصوصیات آن جرم دوبار محاسبه خواهد شد. براي رفع این مشکل، می

کنیم تعریف می C30-W=0ین بتن را براي تشخیص مثال مخصوص (و به تبع آن وزن مخصوص) را صفر در نظر بگیریم. نام ا

 ETABSتیر و ستون و دیوار تخصیص ندهیم. در رویکرد دوم، وزن سقف را بدون احتساب سازه محاسبه کرده و به  تا اشتباها به

لت دیگر نیازي به تعریف بتن با وزن صفر نداریم. تصور دهیم خودش وزن سازه را حساب کرده و اعمال کند. در این حااجازه می

تر است؟ امتحان آن ساده است. انجام دهید و خودتان مشاهده و کنید این دو حالت چه مقدار تفاوت دارند؟ کدامیک دقیقمی

 قضاوت نمایید.

، جایی که بتن به صورت غیر اصولی و مسائل جانبی را در نظر بگیرید. دري اجرا، در هنگام تعیین مشخصات فنی مصالح، نحوه -

و استانبولی حمل شده و هاي نخستین مانند بیل انسانهاي به روشبا وسایل بدوي و  ؛شودو دستی ساخته می بدون طرح اختالط

 يشده و نتیجهگردد و در نهایت بدون حضور مهندس مجري اجرا شود، نگهداري نمیویبره نمی گردد،به داخل قالب پرتاب می

دنیا و عاقبت خود را با مقاومت باال چیزي جز بازي با زندگی افراد نیست، پس  استفاده از بتن گردد،مشخص نمیآزمایش  باآن 

و (شوراي شهر  تدوین قوانینالبته نهادهاي نفروشید. سازي!!! از طریق سبکبه نام بساز و بنداز رضایت یک انسان نخستین به 

هاي و سازمان، نهادهاي مدنی (وزارت مسکن و شهرسازي، شهرداري و سازمان استاندارد و...) کنترلی، نهادهاي دولتی و مجلس)

ي مرگ و مسکن که تفاوت تلهظاهربین  و مردم ساده، )مهندسیهاي و کانون ي صنفیها، انجمن(مانند نظام مهندسیمردم نهاد 

    یم.هستاین وسط مقصرنیز شخص من و شما و به خصوص دانند (محل سکونت، امنیت و آسایش) را نمی

  میلگردهاي فوالدي (آرماتور)تعریف مصالح  -پ

گزینه کاربر استاندارد ه ناحی Regionدر بخش ) 10(شکل ي ظاهر شده در پنجره ي بتنمیلگردهاي مسلح کنندهبراي تعریف مصالح  -1

User  را انتخاب کرده و در بخشMaterial Type(1) ي مطابق شکل زیر گزینهRebar  ید و کلید نکرا انتخابOK .را کلیک کنید 

 
 بتن مسلحضافه کردن مصالح میلگردهاي ا: 10شکل 

شود. ابتدا نام مناسبی براي مصالح مقررات ملی ساختمان وارد می 9مشخصات مصالح جهت تحلیل مطابق مبحث ي ظاهر شده در پنجره -2

کنیم. سپس مدول االستیسیته و ضریب انبساط مقررات ملی ساختمان تنظیم می 6انتخاب کرده و جرم مخصوص آن را مطابق مبحث 

  اند.قید شدهو بدانیم استخراج الزم است در این خصوص را که  9و  6هایی از مبحث کنیم. بخشمی حراراتی را وارد

 
 9: مدول االستیسیته آرماتورها مطابق مبحث 11شکل 



 
  : جرم مخصوص فوالد مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران12شکل 

 

  : ضریب انبساط حرارتی آرماتورهاي فوالدي و کامپوزیتی13شکل 

 
  تحلیلی آرماتورهاي فوالدي -ي ورود مشخصات مکانیکی: نحوه14شکل 

ي ظاهر شده مقادیر کلیک کنید. در پنجره 14مطابق شکل  1ي بر روي کلید شمارهبراي ورود مشخصات مکانیکی بخش طراحی  -3

وارد نمایید. تنش تسلیم و تنش نهایی مورد انتظار آرماتورهاي  9ي فوالدي را مطابق مبحث مقاومت حد تسلیم و مقاومت نهایی آرماتورها

  برابر مقادیر وارد شده هستند. FEMA 356 1/1المللی و از جمله هاي بیننامهمطابق آیینفوالدي 



 
  9طراحی آرماتورهاي فوالدي مطابق مبحث  -انیکی: مشخصات مک15شکل 

 

  S340ي نیکی آرماتورهاي فوالدي ردهمکا -ي وارد کردن اطالعات طراحی: نحوه16شکل 

  )نورد شده، مرکب، ساخته شده از ورقفوالدي (هاي سازهتعریف مصالح  -ت

مطابق  Material Type(1)استاندارد اروپا را انتخاب کرده و در بخش ) 17(شکل ي ظاهر شده در پنجره فوالديبراي تعریف مصالح 

مقررات ملی ساختمان ایران انتخاب  10را مطابق مبحث  فوالدي رده Grade(2)را انتخاب نموده و در بخش  Steelي شکل زیر گزینه

  نمایید. 

 
  ي تعریف مصالح جدید فوالديپنجره: 17شکل 

خش مکانیکی فوالد را که شامل جرم مخصوص، مدول االستیسیته و... است وارد کرده و وارد ب -مشخصات تحلیلی 18مطابق شکل  -2

  مقررات ملی ساختمان را خوب مطالعه کرده باشید.  10دقت کنید که باید مبحث  طراحی شوید.



�مبحث دهم  2-4-1-10مدول االستیسیته مصالح فوالدي (مدول ارتجاعی) بر اساس بند  = 2 ×   شود.مگاپاسکال در نظر گرفته می �10

مبحث  5-4-2-10روابط بند بر اساس  شود.در نظر گرفته می 0.3مساوي  3-4-1-10بر اساس بند  ()ضریب پواسن مصالح فوالدي  

�دهم مدول االستیسیته برشی از رابطه  =
�

�(�� �)
=

�

�.�
-2-10ضریب انبساط و انقباض حرارتی فوالد بر اساس بند  گردد.تعیین می 

12به ازاي هر درجه سانتیگراد مساوي  10-6 × 10�   شود.در نظر گرفته می �

 

  مکانیکی فوالد -ي ورود مشخصات تحلیلی: پنجره18شکل 

در گردد. وارد می 19مطابق شکل مقررات ملی ساختمان ایران  10یکی فوالد مطابق مبحث مشخصات مکان هاي طراحی،در بخش داده -3

  رابطه زیر بین مقاومت کششی نهایی و حد تسلیم فوالد مصرفی برقرار باشد: بایدعنوان شده است که  1-3-3-10بند 

�� ≥ 1.2��                                     (�� �� �� ��) 

هاي باشد و به نوع فوالد، افزودنیمی ؛تعیین شده مقاومتمورد انتظار به حداقل  مقاومتکه نسبت  Ryضریب  3-2-3-10بر اساس بند 

باشد. این ضریب به منظور  1-2-3-10نجات و شکل مقطع بستگی دارد باید مطابق جدول طی روند تولید فوالد در کارخابه کار رفته در 

    شود.در نظر گرفتن افزایش مقاومت مورد نیاز در محاسبات استفاده می



 
  مقررات ملی ساختمان 10طراحی فوالد مطابق مبحث  -: مشخصات مکانیکی19شکل 

 

  10سبت مقاومت مورد انتظار به حداقل مقاومت تأمین شده مطابق مبحث : ن20شکل 

دانید؟) و به ناچار باید مصالح مختلفی بر شود، تنش تسلیم فوالد وابسته به ضخامت است (آیا دلیل آن را میهمانطور که مشاهده مینکته: 

اي فوالد مقاطع نورد شده با فوالد مقاطع ساخته شده با ورق و مقاطع لوله yRتفاوت در حسب ضخامت معرفی کنیم. عالوه بر آن به دلیل 

هاي متداول در ایران ي مقاطع نورد شده به خصوص پروفیلخامت بخشهاي تشکیل دهندهو توخالی نورد شده باید متفاوت تعریف شود. ض

هاي ساخته کند لیکن براي پروفیلتوانید آن را در جدول اشتال بررسی کنید) پس یک مصالح کفایت آن را میمیلیمتر است (می 16کمتر از 

  شده با ورق باید دقت نمود.

 

  میلیمتر 16ورق، با ضخامت کمتر از اخته شده با : اطالعات مکانیکی طراحی مقاطع س21شکل 

 موفق باشید


