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مؤلفانپیشگفتار   

مند به طراحی سازه نوشته شده است تا با این کتاب برای مهندسین و دانشجویان عمران عالقه

ای و  نامه ها را با توجه به قواعد جدید آییندر هر فصل، سازه های ارائه شدهبندیاستفاده از گام

      های آخرین نسخهافزاری طراحی کنند. در این کتاب سعی شده است از های نرمتکنیک

استفاده  ،دنهای قبل دارکه تغییرات محسوسی نسبت به نسخه SAFEو  ETABSافزارهای نرم

افزار متعدد و مشورت با اساتید بنام های آموزش نرمکتاب حاضر حاصل تجربیات کالس شود.

از هرآن ای های مورد بحث طراحان به نگارش درآمده تا بستهخصوص در بخش طراح کشور به

 در اختیار داشته باشند. چه مهندسین برای طراحی سازه به آن نیاز دارند

افزارهای در نرم های مختلف طراحی سازهی بخشاین کتاب سؤاالت زیاد درباره تالیفدلیل 

ETABS  وSAFE  بود که باالخره تصمیم گرفتیم همه این سؤاالت و بیشتر از آن را در سری

 صورت کامل پاسخ دهیم.به اد، طراح باسوادسو های طراح بیکتاب

کتاب نیست! بلکه دستورالعملی است که امکان طراحی  فقطسواد، طراح باسواد  کتاب طراح بی

پذیر ی متعارف را برای تمامی مهندسین عمران با هر سطح از دانش طراحی امکانهر نوع سازه

پروژه محور بازار است که صرفاً یک های مشابه  با کتاب حاضرکند. این وجه تمایز کتاب می

 کنند.پروژه را تعریف کرده و آن را طراحی می

 سواد طراح باسواد شامل:جلد اول کتاب طراح بی

های کامپوزیت سنتی و عرشه بندی طراحی سقفهای بتنی و فوالدی، گامگام طراحی سازه 78

، هرآن چه برای (Rho)راه مورد تائید اساتید عمران برای تعیین ضریب نامعینی  فوالدی، نقشه

 آنالیز دینامیکی سازه نیاز دارید، طراحی دیوار حائل به همراه پاسخ به سؤاالت کلیدی آن، 

بندی نکات کلیدی تمام فصول  های اجرایی و در آخر نیز جمعی محاسبه و ترسیم دیتایلنحوه

 باشد.می

 سواد طراح باسواد شامل:م کتاب طراح بیجلد دو

بندی بندی طراحی پی گسترده و شمع )که در کمتر کتابی به آن پرداخته شده است(، گامگام

ها، هرآن چه برای طراحی دیوار خاص طراحی پی مواردکامل پی نواری به همراه نکات اجرایی، 

 .باشدبرشی بدان نیاز دارید و طراحی دال دوطرفه بتنی می



 و اما آخرین سخن ما به خوانندگان عزیز:

 خواهید به یک طراح واقعی تبدیل شوید از همین االن شروع به خواندن این کتاب کنید. اگر می

 

 كالم آخر

باشد فلذا از اساتید و مهندسین هایی نیز میالبته طبیعی است که کتاب حاضر دارای کاستی

  کنند.یاری آنشان ما را در تکمیل سازندهگرامی خواهشمندیم با نظرات و انتقادات 

  

 



 

     2                  فصل 
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 مقدمه:

های فوالدی سازه اخیر برای پوشش سقفهای در سال های کامپوزیتاستفاده از سقف 

باشد که در های عرشه فوالدی میهای کامپوزیت جدید، سقفیافته است. ازجمله سقفافزایش

های کامپوزیت ی تحلیل و طراحی این نوع سقف به همراه سقفاین فصل سعی شده است نحوه

 یل توضیح داده شود.تفصبهسنتی 

 
 نکات مهم:

 روند.های فوالدی بکار میالدی و کامپوزیت سنتی در سازههای عرشه فوسقف 

 باشد.های کامپوزیت سنتی بیشتر از عرشه فوالدی میقدمت سقف 

 :تیرهای فرعی )تیرچه( در کامپوزیت سنتی 

 باشد.متر می 1ها حدوداً فواصل این تیرچه -

 شود.استفاده می IPEزنبوری یا ها معموالً از مقاطع النهدر این نوع سقف -

وسیله زنبوری برای تحمل برش، جان این مقطع بهدر دو سوراخ ابتدایی و انتهائی مقاطع النه -

 های فوالدی بایستی تقویت شود.ورق

 :تیرهای فرعی )تیرچه( در عرشه فوالدی 

 باشد.متر می 2.5ها حدوداً فواصل این تیرچه -

صورت دستی کنترل متر نیز باشد اما باید خیز سقف به 3تواند حتی تا فواصل این تیرچه می -

 شود.

پذیری بال این به علت تحمل IPE20تر از )بزرگ IPEها معموالً از مقاطع در این نوع سقف -

 شود.میخ( و تیرورق استفاده میمقطع هنگام جوش گل

 های کامپوزیت سنتی:رها در سقفیبرشگ 
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متر استفاده سانتی 50یا  40( به فواصل 8یا  6انی )شماره ها از مقطع ناوددر این نوع سقف -

 شود.می

های متعارف از ناودانی شماره های معمولی مثل ساختمان با کاربری مسکونی با دهانهدر سازه -

 شود.استفاده می 8های بزرگ از ناودانی شماره و در سازه 6

شود )علت این کار دهانه عوض میجهت این ناودانی گذاری روی تیرهای فرعی در وسط  -

 باشد(.پذیری بیشتر تیر فرعی هنگام خمش میتحمل

 

 های عرشه فوالدی:رها در سقفیبرشگ 

 شود.متر استفاده میسانتی 60یا  30میخ به فواصل ها از گلدر این نوع سقف -
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 :بتن سقف کامپوزیت سنتی 

متر )با ناودانی سانتی 10( یا 6)با ناودانی شماره متر سانتی 8تواند ضخامت بتن این سقف می -

 ( بسته به دهانه و باربری سقف متغیر باشد.8شماره 

 شود.ها استفاده میریزی این نوع سقفبندی برای بتناز قالب -

 :بتن سقف عرشه فوالدی 

 باشد.متر از قسمت زیرین ورق فوالدی میسانتی 15ضخامت بتن این سقف  -

( که Metal Deckمتری )میلی 1ها، از ورق نازک معموالً ها روی تیرچهنوع سقفدر این  -

 شود.نماید، استفاده میبندی نیز عمل میعنوان قالببه

 

 های مختلف متغیر باشد تواند در دهانههای کامپوزیت سنتی جهت تیرچه گذاری میدر سقف

 )شطرنجی باشد(.

 رچه گذاری بهتر است در کل پالن موازی باشد زیرا های عرشه فوالدی جهت تیدر سقف

راستا قرار ها حتماً باید همهای مورد استفاده شیاری شکل بوده و برای اتصال بهتر، این ورقورق

 داده شوند.
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 ها همواره باید متعامد باشد.ها جهت دال بتنی و تیرچهدر این نوع سقف 

 
 

 ها از زنبوری باشند و برای تعریف مقطع آنهای فلزی سقف کامپوزیت از نوع النهاگر تیرچه

Section Designer ها نخواهد بود، ایتبس افزار قادر به طراحی و کنترل آناستفاده کنیم، نرم

 Compositeیا ناودانی شکل را طراحی خواهد کرد )طراحی از نوع  IPEهای از نوع تنها تیرچه

Beam Designصورت زنبوری را بههای النه(، بنابراین بهتر است مقطع تیرچهI  شکل

 ها باشد.افزار قادر به طراحی و کنترل آنسازی کنیم تا نرممعادل
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 های ثانویه، مقاومت خمشی مقطع کمتر از زنبوری به جهت اثرات خمشهای النهدر تیرچه

صورت سازی این تیرچه بهدر صورت مدلباشد بنابراین شکل مقطع معادل می Iمقاومت خمشی 

I محدود شود.  0.9ها به حدود شکل معادل، بهتر است نسبت تنش در آن 

 :30زنبوری سازی  تقریبی النهمثال: معادل

استفاده و مشخصات آن را ویرایش  IPE20توان از می 30زنبوری سازی  تقریبی النهبرای معادل

 کرد.

درصد مقدار اولیه عرف رایج برای این نوع  70اهش ضخامت جان به برابر کردن ارتفاع و ک 1.5

 باشد.می سازیمعادل

 های کامپوزیت سنتی:میلگرد گذاری در سقف 

  ای( قادر به تحمل بار وارده نامهخود بتن این سقف )با میلگرد کمتر از میلگرد حداقل آئین

 باید میلگرد حداقل قرار داده شود. نامهباشد و نیازی به میلگرد ندارد اما طبق آئینمی

 عنوان میلگرد حرارتی کاربرد دارد.این میلگرد به -

 minρ ( .cA 0.002≥  sA)=0.002 میلگرد حداقل: -

 

 های عرشه فوالدی:میلگرد گذاری در سقف 

باشند و برای این های عرشه فوالدی قادر به تحمل خمش وارده میهای متعارف، ورقدر دهانه

شود. ولی اگر دهانه موردنظر ها تنها میلگرد حداقل )میلگرد حرارتی( قرار داده میسقف نوع

صورت دستی ها بهمتر باشد باید میلگرد آن 2.5ها بیشتر از بزرگ بوده و یا فاصله تیرچه

 محاسبه شود. میلگرد حداقل:

 0.002=minρ (cA 0.002≥sA) 
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 :شودزیر استفاده می بندیها از گامبرای تحلیل و طراحی سقف

 . تعریف سقف کامپوزیت:1

 سقف کامپوزیت سنتی: 1-1

 کنیم:از مسیر زیر اقدام به تعریف این نوع سقف می
Define > Section Properties > Deck Sections > add new properties    

 

را برای تعریف دال سقف کامپوزیت سنتی انتخاب  Solid Slabگزینه  Typeدر بخش  ✓

 نماییم.می
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تنها کافی است تا ضخامت دال وارد شود چون تنظیمات دیگر  Properties Typeدر بخش  ✓

کنیم پس این میخ استفاده میها از ناودانی بجای گلمیخ بوده و در این نوع سقفمخصوص گل

 شود.های بعدی افزوده میودانی در قسمتقسمت کاربرد ندارد و تنظیمات مربوط به نا

 سقف عرشه فوالدی: 1-2

 کنیم:از مسیر زیر اقدام به تعریف این سقف می
Define > Section Properties > Deck Sections > add new properties 

 

 
 نماییم.را برای تعریف دال سقف عرشه فوالدی انتخاب می Filledگزینه  Typeدر بخش  ✓

 کنیم. نوع فوالد مصرفی را انتخاب می Deck Materialخش در ب ✓

 یرایش نشود.وافزار درست بوده و نرم Defaultموارد  Properties Dataدر بخش  ✓
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 :یهای فوالد. ترسیم تیرچه2

 های فوالدی دو روش زیر وجود دارد:برای ترسیم تیرچه

 استفاده از آیکون 2-1

 کنیم.موردنظر کلیک میابتدا بر روی آیکون  2-1-1

 کنیم:در پنجره زیر اطالعات موردنیاز را وارد می 2-1-2

 

 کنیم.، مقطع تیرچه را انتخاب میPropertyدر بخش  ✓

ها به تیرها را به معنای اتصال مفصلی تیرچه Pinned، گزینه Moment Releasesدر بخش  ✓

 انتخاب کنید.

آن وارد کردن  تبع، دو گزینه وجود دارد که استفاده از گزینه فاصله و به Spacingدر بخش  ✓

 باشد.تر می، راحتMax Spacing.mmها در بخش فاصله تیرچه

 مشخصها را راستای ترسیم تیرچه Approx. Orientationها در بخش جهت ترسیم تیرچه ✓

مواره عمود بر راستای سقف ها هطور که گفته شد در این فصل جهت تیرچهکنیم. همانمی

 خواهد بود.

 گیرد.با کلیک روی کف موردنظر، ترسیم صورت می 2-1-3
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 توان از مسیر زیر استفاده کرد:ها میبرای رسم بهتر تیرچه 2-2

Ctl+R (Replicate) or Edit > Replicate  

1. Pick two points on model را طبق شکل انتخاب کنید  2تا  1ها در جهت عمود بر تیرچه   

 .کردن انتخاب کنید Offsetرا جهت  3تیر  .2 

 باشد(تعداد تیرها می nو  2-1طول تیر  Lرا وارد کنید ) dy=L/n. طول 3

 وارد کنید.  Numberدر. تعداد تیرها را 4

 

 :LRFD. تنظیم پارامترهای طراحی به روش 3
Design > Composite Beam Design > View/Revise Preferences  
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  :Beamپنجره  3-1

 

Shored Construction ✓: 

 کند.( را تعیین میNoوجود و یا عدم وجود شمع )

 علت پرسش این سؤال:

پذیری تیرهای افزار مجبور به بررسی تحملریزی استفاده شود نرماگر از شمع برای تحمل بتن

ها وزن خود و باشد اما در صورت عدم استفاده از شمع باید تیرچهریزی نمینفرعی در حین بت

افزار مجبور به کنترل کفایت این مقطع بتن خیس ریخته شده را به تنهایی تحمل کند و نرم

 باشدریزی میهنگام بتن

 (.Super Deadباشد )افزار پس از خشک شدن بتن و اعمال بارهای زنده میکنترل دیگر نرم

Stress Ratio Limit ✓: 

زنبوری در سقف کامپوزیت بوده اما در صورت استفاده از مقطع النه 1این قسمت همیشه برابر 

 .قرار داده شود 0.9سنتی این عدد بایستی برابر با 
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 : Shear Studsپنجره  3-2

 

Maximum PCC % and Minimum PCC % ✓: 

 باشد.میمیخ حداقل و حداکثر درصد استفاده از گل

Single Segment ✓: 

     صورت یکنواخت و یکسان و با فاصله بحرانی انتخاب ها در پالن بهمیخدر ایران فواصل گل

 شود.می

 میخ داشت.های مختلف با فواصل مجزای گلتوان قطعهانتخاب شود، می Noاگر گزینه 

Min long Spacing, Max long Spacing, Min Trans Spacing, Max Studs Per Row ✓: 

( چون Designها را طراحی کند )حالت میخافزار گلزمانی کاربرد دارند که بخواهیم خود نرم

ها ( نیازی به تغییر این قسمتCheckکنیم )حالت ها را وارد میمیخابعاد، فواصل و تعداد گل

 باشد.نمی
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Position of Shear Studs in Deck Ribs ✓: 

 شود.ها قرار داده می Ribها عرفاً در ایران در قسمت میانی میخموقعیت گل

 

 : Camberپنجره  3-3
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Calculate Camber ✓: 

های کامپوزیت سنتی و عرشه فوالدی های سقفامکان ایجاد خیز منفی )پیش خیز( در تیرچه

 کنیم.را انتخاب می Noدر ایران وجود ندارد بدین دلیل در این قسمت گزینه 

 : Deflection پنجره 3-4

 

 باشد.نامه آمریکا و ایران بوده و الزم به تغییر نمیهای موجود در این پنجره طبق آئینگزینه ✓

 :Reduction Factor For Comp. Defl. effIگزینه  ✓

صورت به 9باشد که در ایتبس خوردگی و خزش بتن سقف میاین گزینه برای اعمال ترک

Creep Factor در  3شد اما اکنون بجای عدد وارد میCreep Factor  برای  0.75عددeffI  بکار

 برند.می
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 : Viberationپنجره  3-5

 

 :Vibration Criterionگزینه  ✓

کنند نامه ایران تیرها و شاهتیرهایی که سطوح بزرگ خالی از تیغه بندی را تحمل میطبق آئین

از بارهای جنبشی محاسبه شوند )مثالً مساجد(. باید با توجه خاص به لرزش و ارتعاش حاصل 

اما طبق توصیه ؛ باشدهای متعارف مسکونی، اداری و ... الزم به کنترل ارتعاش نمیلذا برای سازه

های فوالدی در طراحی لحاظ شود. برای این مهندسین باتجربه بهتر است اثرات ارتعاش سازه

های حساس به و برای سازه Walkingتعارف گزینه های مکار بهتر است در این گزینه برای سازه

 را انتخاب کنید. Sensitive Equipmentارتعاش، گزینه 

 :Occupancy Categoryگزینه  ✓

 توان در این بخش انتخاب نمود.کاربری سازه موردنظر را می

ریکا نامه آمهای ابتدایی از آیینهای گزینههای بعدی این پنجره نسبت به انتخابگزینه ✓

 شود.توسط ایتبس استخراج می

 از اهمیت چندانی برخوردار نیستند. Factorsو  Pricesهای پنجره 3-6
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 تعیینها را . تمامی تیرهای فرعی را انتخاب کرده و از مسیر زیر نوع طراحی آن4

 کنید.

Design > Overwrite Frame Design Procedure > Composite Beam Design 

 :Overwrite. تنظیمات مربوط به پنجره 5

 کنیم.کردن می Overwriteابتدا تمامی تیرهای فرعی را انتخاب و از مسیر زیر اقدام به 

Design > Composite Beam Design > View/Revise Overwrite 

 :Beamپنجره  5-1

 

 :Restrict Beam Depthگزینه  ✓

توانیم ارتفاع مقاطع تیر را با استفاده از در تیرهای فرعی می Autoدر مواقع استفاده از مقاطع 

باشد که این گزینه محدود کنیم اما عرف طراحی تیرهای فرعی در ایران به این صورت می

 گزینیم.را برمی Noشود. پس در این قسمت گزینه تعریف نمی Autoصورت مقاطع به
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 :Restrict Beam Widthگزینه  ✓

توانیم عرض مقاطع تیرر را برا اسرتفاده از    در تیرهای فرعی می Autoدر مواقع استفاده از مقاطع 

 کنیم.را انتخاب می Noاین گزینه محدود کنیم، طبق دلیل ذکر شده در پاراگراف فوق گزینه 

، گزینه Preferencesبا همان استدالل گفته شده در قسمت   Shored Constructionگزینه  ✓

No کنیم.انتخاب می را 

 :?Cover Plate Presentsگزینه  ✓

و  IPEهای تقویتی بال تیر برای مقاطع توان ورقدر این بخش می Yesدر صورت انتخاب گزینه 

زیرا در صورت عدم جوابگویی این ؛ زنبوری تعریف کرد. این گزینه در ایران زیاد کاربرد نداردالنه

 شود.مقاطع از تیرورق استفاده می

 :Live Load Reduction Factorگزینه  ✓

 باشد.می 1نامه ایران برابر طبق آئین

 : Bracing(S)و  Bracing(C)های پنجره 5-2
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ها مهار جانبی بال فشاری تیر به ترتیب در مرحله ساخت و پس از سفت شدن بتن در این پنجره

و عرشه فوالدی در مرحله  های کامپوزیت سنتیشود. با توجه به اینکه در سقفتعیین می

بندی و یا ورق فوالد عرشه و پس از ساخت در هر دو مورد توسط بتن ساخت به ترتیب با قالب

  ها مثل تیرهای مفصلی همواره دارای مهار جانبی شود، پس تیرهای این نوع سقفمهار می

 باشد بنابراین تنها کافی است به ترتیب زیر عمل نماییم.می

 کنیم.انتخاب می Bracing Conditionرا در بخش  Length Specifiedه ابتدا گزین -

یک عدد کوچک نزدیک به صفر را قرار  Unbraced L22Ratioدر قسمت باز شده و در بخش  -

 ها تیر موردنظر مهار جانبی شده است.داده به این معنی که در این طول

 باشدمتر مهم می 6ها در تیرهای باالی این پنجره . 
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 :Deckپنجره  5-3

 

)عمود( را انتخاب  Perpendicularگزینه  Deck Direction Left and Rightهای در بخش ✓

 باشد.کنیم به این معنی که راستای سقف عمود بر راستای تیرهای فرعی میمی

باقی افزار نرم  Defaultبهتر است حالت اهمیت کمترشانهای دیگر این بخش به علت گزینه ✓

 بماند.
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  Shear Stud:پنجره  5-4

 

 :User Patternبخش  ✓

افزار تعداد برشگیرهای الزم را با توجه انتخاب شود نرم Noدر صورتی که در این قسمت گزینه 

افزار انتخاب شود نرم Yesکند اما اگر گزینه محاسبه می Preferencesبه تنظیمات بخش 

  ها تعریف کرده محاسبه مقاومت مقطع کامپوزیت را بر اساس الگویی که کاربر برای برشگیر

شود )انتخاب گزینه نماید. در ایران نوع برشگیر، فاصله و مقاومت آن توسط کاربر وارد میمی

Yes.) 

 :Uniform Spacingبخش  ✓

 این قسمت وارد کرد: توان درفاصله یکنواخت برشگیرها را می

 متر.سانتی 50یا  40برای سقف کامپوزیت سنتی مقدار  -

شود زیرا فاصله شیارها در ورق متر وارد میسانتی 30برای سقف عرشه فوالدی معموالً  -

 .متر استسانتی 30فوالدی عرشه، 
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 :Max .Studs per Rowبخش  ✓

   برشگیر کافی  1توان در این بخش انتخاب کرد که اغلب میخ در هر ردیف را میتعداد گل

 باشد.می

 :nQبخش  ✓

 باشد.مقاومت اسمی برشگیرها می

  با توجه به فرمول زیر محاسبه شده و در این گزینه وارد  nQدر صورت استفاده از ناودانی  -

 شود )سقف کامپوزیت سنتی(.می
'0.3( 0.5 )n f w a c cQ t t L f E    

ftط بال ناودانی: ضخامت متوس 

wtضخامت جان ناودانی : 

aLطول ناودانی : 

cfای بتن: مقاومت فشاری مشخصه نمونه استوانه 

cEمدول االستیسیته بتن : 

 :مترسانتی 6و طول  6مثال: با ناودانی شماره  

0.3(6 0.56)60 25 23500 124 12.4nQ KN Ton      
 

مقاومت جوش )به تیر( آن  ،عالوه بر مقاومت ناودانی .باشدرابطه فوق مقاومت مقطع ناودانی می

متر سانتی 6با طول  6مقاومت ناودانی شماره  ،نیز باید معیار قرار گیرد. بر اساس رابطه فوق

آید. با توجه به اینکه مقاومت جوش اتصال ناودانی به بال می کیلو نیوتون به دست 100بیش از 

     کیلو نیوتن وارد 50نیوتون کیلو 100تری دارد در شکل فوق بجای تیر معموالً مقاومت پایین

 .شود )یعنی نصف شود(می

  :میخ )سقف عرشه فوالدی(در صورت استفاده از گل -

دهند تا ایتبس برای قرار می صفررا برابر  nQعنوان برشگیر استفاده شود میخ بهالف( اگر از گل

 استفاده کند. Deck Sectionتعریف شده در  uFاین برشگیر از  nQبه دست آوردن مقاومت 

 باشد که به خاطر کیفیت اتصال هنگام جوش می 400فرض برابر صورت پیشبه uFب( این 

 باشد. 400توان این مقدار را کمتر نیز وارد کرد و اگر جواب نداد افزایش داد تا حداکثر می
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 . تنظیمات الزم قبل از طراحی:6

در  Constructionاز نوع  Constructionو Super Dead از نوع  Super Deadابتدا بار  6-1

 کنیم.تعریف را می Load Pattern قسمت

کرده  Super Deadرا تبدیل به  Deadها بارهای از نوع بارهای ایجاد شده برای کف Setدر  6-2

   بارها اضافه  Setکیلوگرم بر مترمربع را برای تمامی  40مثالً به مقدار  Constructionو بار 

ریزی سقف و به علت لحاظ بارهای زنده قبل و حین بتن Constructionکنیم. )دلیل؟( بار می

 باشد.بعد از طراحی و بررسی آن می Construction Bendingایجاد گزینه 

 ایجاد ترکیب بارهای کامپوزیت: 6-3

 شوند:با استفاده از مسیر زیر این ترکیب بارها افزوده می

Define > Load Combinations > Add Default Design Combos > Composite Beam 

Design and Editable 
بایستی اشاره شود که ترکیب بارهای مربوط به کامپوزیت هیچ نیازی به ویرایش نداشته و  6-4

 ای نیستند(.ها لرزهای نیز در این ترکیب بارها موجود نیست )تیرچهبارهای لرزه

 کیب بارهای کامپوزیت را برای تحلیل و طراحی انتخاب کرد:توان تراز قسمت زیر می 6-5

Design > Composite Beam Design > Select Design Combinations 
 

  . طراحی تیرهای فرعی:7

 توان تیرهای فرعی را تحلیل و طراحی کرد.با استفاده از مسیر زیر می
Design > Composite Beam Design > Start Design/Check 

 . بررسی نتایج:8

اگر رنگ تیرها مایل  ؛ ودهنداگر تیرهای فرعی به رنگ قرمز نباشد پس مقاومت تیرها جواب می

 تر کرد.توان مقاطع را کوچکبه آبی باشد به این معنی است که می

 توان جزئیات طراحی را مشاهده نمود.با کلیک راست بر روی تیر موردنظر می
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 توان مقطع موردنظر را تغییر داد.می Specify Sectionبا استفاده از گزینه  ✓

 :Strength Checksبخش  ✓

- Shear at Ends، باشد که باید برش در انتهای تیر میRatio شود. 1ها کمتر از آن 

- Construction Bending، باشد که باید خمش حین ساخت میRatio شود. 1ها کمتر از آن 

- Full Comp. Bending، باشد که باید ها کافی میمیخنی تعداد گلیعRatio 1ها کمتر از آن 

 شود.

ها ناکافی میخدر این قسمت ظاهر شود یعنی تعداد گل Partial Comp. Bendingاگر گزینه  -

ظاهر شده و   Partialباشد. اگر گزینهمی Ratioاست. ولی معیار ما برای تعیین کفایت تیر مقدار 

Ratio تر کردن توان با بزرگیک شود میتر از بزرگuF میخ در هر میخ یا افزایش تعداد گلگل

 را کاهش داد. Ratioردیف این 

 : Constructability and Serviceability Checksبخش ✓ 

   برداری از سازه موجود کنترل خدمت پذیری و قابلیت ساخت مناسب که بیانگر قابلیت بهره

 باشد.می

 :Shear Studs Distributionگزینه  -

 شود. 1ها کمتر از آن Ratio یدباباشد که ها میتوزیع و پراکندگی برشگیر
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 Totalو  Live Load Defl ؛ وPre Composite Defl. Post Composite Defl ,های گزینه -

Defl: دهد که باید خیزهای تیر را نشان میRatio شود. 1ها کمتر از آن 

 :Walking Acceleration ap/gگزینه  -

باشد که حتماً بایستی تیر جوابگو بوده را شامل می هاارتعاش ناشی از بارهای زنده و رفت و آمد

 شود. 1ها کمتر از آن Ratioو 

  اگر با افزایش مقطع خود تیر فرعی، اینRatio  ها کاهش نیافت بهتر است مقاطع شاهتیرها

 را افزایش دهیم.
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