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 چیه: لیستچکمنظور از 

 ،هاآیتمباشد تا با استفاده از این مطرح شده در کتاب و جزوه می عناوینمختلف سازه با  هایبخشبندی کامل طراحی در این جزوه گام لیستچکمنظور از 

تر برای طراحی هر نوع سازه با هر روشی فقط کافیه یک خودکار یا به زبان سادهد. چیز از قلم نیافتهیچطراحی سازه به ترتیب انجام شود تا  هایگامتمامی 

کامل توسط گروه  صورتبهکامل طراحی سازه است که  لیستچک، اولین لیستچکبردارید و به ترتیب همین جزوه پیش برید و تیک بزنید تا اتمام پروژه. این 

 .است شو به نگارش درآمدهآموزشی سیویل

 :لیستچکنحوه کار با 

 موردنظر فصلشده و...(  تائید، فایل اتوکد پروژه مورد نیاز )مانند بتنی یا فوالدی بودن مجهوالتپس از اخذ پروژه از کافرما یا انتخاب فایل تمرینی با تمامی 

نوشته شده و با  لیستچکی که در این هایگام(( سپس نسبت به 1)به عنوان مثال طراحی سازه بتنی و فوالدی ) کنیدمیانتخاب  از فهرست برای شروع را

 ایحرفهبرای طراحی به عنوان یک طراح  هرآن چهتا  کنیدمیآوردین به ترتیب شروع به طراحی  به دستو جزوات بسته آموزشی  هاکتاب، هافیلمدانشی که از 

و جزوات مراجعه کنید تا پس از انجام  هافیلم، هاکتاببه  توانیدمیبرایتان مجهول بود  هاگامبدیهی است اگر هر یک از  د.ام دهید را به اتمام برسانید انجبای

 د.وطه را زده و به گام بعدی برویمراحل تیک آیتم مرب
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 :لیستچک هایفصلانواع 

قرار گیرد. فصل  مورداستفادهمختلف  هایپروژهباشد که هر فصل دو بار تکرار شده تا برای فصل جداگانه )مطابق فهرست( می 8حاضر شامل  لیستچک

تا  باشندمیدیگر مکمل این فصل  هایفصلقرار گیرد و  مورداستفاده هاپروژهکه باید در همه  باشدمیفصل  تریناساسی "های فوالدی و بتنیطراحی سازه"

فوالدی نیاز به طراحی سقف عرشه فوالدی داشته  یسازهاستفاده شود. به عنوان مثال زمانی که در طراحی یک  هاآنمختلف از  هایپروژهنسبت به نیاز در 

 تا تیک طراحی مراحل مختلف سقف عرشه فوالدی را نیز بزنید. رویدمیباشید، پس از اتمام مراحل فصل یک، به فصل عرشه فوالدی 

 از همین امروز طراحی را شروع کنید.
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 طبقه تجاری در تهران 6سازه بتنی   پروژه:

 

 شهرداری تهران  کارفرما:
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 توضیحات تاریخ
 

 شرح وضعیت

 
 ردیف

 انجام شده انجام نشده

 
، شده با توجه به فایل معماری اخذ

 آکس بندی رو انجام دادم.
 1 ایجاد فایل جدید  

 
مصالح بتن و آرماتور رو تعریف 

 کردم.
 2 تنظیم مشخصات مصالح  

 
 4 و معینمقطع برای تیر با ابعاد  5

کردم. مقطع برای ستون بتنی تعریف  
 3 تعریف مقاطع مورد استفاده  

 
 8تیر، ستون و سقف ها رو برای 

خرپشته ترسیم کردم.طبقه و   
هامدلسازی المان    4 

 

 در این قسمت به جز بار باد، دما و

خاک بقیه باگذاری ها رو اعمال 

کردم. دالیل عدم اعمال اینها رو از 

 کتاب و ویدئوها مرور کن.

 

 

 

 

 

 Soilبار 

 تکمیل پنجره
Load Pattern 

5 

 Windبار 

 بارگذاری دما

 برفبار 

 بار زلزله

 زلزله قائم

 Wallبار 
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ات الگوهای بار رو باتوجه به توضیح

کتاب تکمیل کردم. 26صفحه   
 Load Sets 6تکمیل و اعمال پنجره   

 
مقادیر رو حساب کردم و دورتادور 

 دیوار ها بارها رو زدم.
 7 بارگذاری دیوارهای پیرامونی  

 
ار کیلونیوتونی در هر چه 10تا بار  4

 طرف آسانسور زدم.
 8 بارگذاری آسانسور  

 

پ راه پله سه رمپه بود و برای خود رم

کتاب  38ها و دیوارها طبق صفحه 

 بارگذاری کردم.

  

 هابار رمپ

 9 بارگذاری راه پله
 بار دیوارها

.و منم زدماین گزینه الزامیه اعمال    P-delta 10تکمیل پنجره    

 
کتاب  این گزینه نیز طبق توضیحات

 زده شد.
 Mass Source 11تکمیل پنجره   

 Base 12ها در مقیدکردن تکیه گاه   سازه بتنیه و هر دوجهت گیردار. 

 Warning 13چک کردن پنجره    هیچ پیام یا اروری مشاهده نکردم. 
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 14 دیافراگم کردن اعضاء   زدم. diaphragm1کل المان ها رو  

رو باتوجه به توضیحات زدم. 0.5   Rigid Zone Factor 15اعمال ضریب    

 
برای ستون  0.7برای تیر و  0.35

 زدم.
 16 خوردگیاعمال ضرایب ترک  

 
زلزله های متعامد رو برای هردو 

 راستا اعمال کردم.
 17 های متعامداضافه کردن زلزله  

 
ت سازه اندکی نامنظمی پیشی داش

 که کنترل کردم و رفع شد.
  

 کنترل نامنظمی در پالن
 )مخصوصا پیچشی(

18 

 19 کنترل نامنظمی در ارتفاع   سازه نامنظمی ارتفاع نداشت. 

 Preferences 20تکمیل پنجره    این پنجره تکمیل شد. 

.تنها شکل پذیری رو تغییر دادم   Overwrite 21تکمیل پنجره    

   این قسمت در فوالدیه. 
 در صورت نیاز تعویض سیستم

 (Compositeبه  Steel)مثال از 
22 

 Load Combination 23تکمیل پنجره    ترکیب بارهای بتنی رو اد زدم. 
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ولی  تنظیم مقاطع خیلی طول کشید

 اوکی کردم.
 24 طراحیتنظیمات اولیه مقاطع برای   

.نشد نیاز دوطرف قاب خمشی بود   Ω0 25ایجاد فایل    

 26 چک کردن اولیه نامنظمی پیچشی   چک کردم و رفع شد. 

 
مشکل داشت ولی  xدریفت جهت 

 رفع کردم.
 27 بررسی دریفت سازه در هردو جهت  

 28 سازه(کنترل طبقه نرم )کنترل سختی    کنترل کردم و مشکلی نبود. 

 29 کنترل واژگونی سازه   سازه طویل نبود و نیازی نشد. 

بزنم. 0.6دو تیر نیاز بود تا ضریب    30 کاهش ثابت پیچشی تیرها در صورت نیاز   

ضرایب پیش فرض رو زدم.همان    31 محاسبه درز انقطاع در صورت نیاز   

 32 در بخش طراحی سازه Design Info   همگی کنترل شدند. 

   سازه ویژه نبود و نیازی نشد. 
های با اهمیت خیلی زیاد و ویژه در صورت ضوابط کنترلی سازه

 نیاز
33 
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