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  v12	SAFEتحلیل و طراحی پی متعارف سازه ها در  :نام ایبوك 

و پرتال جامع  www.mycivil.ir	سایت انجمن تخصصی مهندسی عمران به آدرس بو :نشر دهنده 
  www.icivil.ir/omranدانشجویان و مهندسین عمران به آدرس 

  صفحه 204: تعداد صفحات 

  رضا سلطان آبادي :مولف 

  1392ویرایش اول تابستان 

  ریال 120000 :بهاي ایبوك 
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  فهرست مطالب

  :فصل اول 

در این فصل به نحوه تحلیل و طراحی پی هاي نواري که سازه از (  نواري هاي تحلیل و طراحی پی
  )استفاده شده است  استاتیکی نوع فوالدي و به روش حدي نهایی طراحی و همچنین از تحلیل

  :فصل دوم 

در این فصل به نحوه تحلیل و طراحی پی هاي گسترده که (  هاي گسترده تحلیل و طراحی پی
  )استفاده شده است  دینامیکی همچنین از تحلیلسازه از نوع بتنی و 

  :فصل سوم 

در این فصل به نحوه تحلیل و طراحی پی هاي منفرد که سازه از (  منفرد هاي تحلیل و طراحی پی
  )استفاده شده است  استاتیکی نوع فوالدي و به روش تنش مجاز طراحی و همچنین از تحلیل
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  مقدمه
با توجه به نیاز روز افزون مهندسین و دانشجویان  SAFEامروزه یادگیري و نحوه استفاده از نرم افزار 

با توجه به پیشینه اي که دارد از محبوبیت خاصی  SAFEنرم افزار . از اهمیت باالیی برخورددار است 
ایبوك در اختیار عزیزان  براي همین بر آن شدیم که آموزش این نرم افزار را در قالب. برخورددار است 

  .قرار دهیم که با راحترین و کم زمان ترین شکل ممکن قابل تهیه و استفاده باشد 

به صورت در این ایبوك که در واقع محوریت آن پروژه محور می باشد ، در قالب چند پروژه گوناگون 
می ضوابط آیین نامه اي گام به گام و تصویري به آموزش نحوه طراحی انواع پی ها و نحوه اعمال تما

می پردازد و سعی شده است تمامی ابهاماتی که ممکن است براي مهندسین و دانشجویان رخ دهد ، را 
  .رفع نماید 

  

  :نکته بسیار مهم 

از انتشار آن در مکانهاي این ایبوك رایگان نبوده و زمان زیادي جهت تهیه این اثر صرف شده است ، لذا 
  .تا حقوق مولف نیز از طرف شما رعایت شود  نماییدمختلف جداً خودداري 

  

  

  

  رضا سلطان آبادي
24/05/1392  
07/15/2013  
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  :فصل اول 

  نواريتحلیل و طراحی پی هاي 

   )آنالیز و طراحی شده است  استاتیکیسازه با استفاده از تحلیل (                                             
  

  
  

  

  

  

  

  

  :مشخصات پروژه 
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 :مشخصات مصالح همانند جدول زیر می باشد  -1

 C21مشخصات بتن رده 
 M 250 Kg/m³جرم واحد حجم،
 W 2500 Kg/m³وزن واحد حجم،

 E 2.2xE+9 Kg/m²مدول االسیسیته،
 0.2  ضریب پواسون
 fc 21xE+5 Kg/m²مقاومت فشاري،

تنش تسلیم میلگرد 
  fy,fys 400xE+5Kg/m²طولی و عرضی،

 

 . Kg/cm2 2.5مقاومت مجاز کف پی برابر  -2

 .از پی نواري استفاده شده است  -3

ب خمشی دریک جهت و قاب ابا سیستم باربر جانبی ق طبقه 3 سازه مورد نظر از نوع فوالدي -4
در جهت دیگر ، و سیستم باربر ثقلی نیز از نوع سقفهاي کامپوزیت می  EBFمهاربندي با بادبندهاي 

 . باشد 

طراحی سازه فوالدي به روش حدي نهایی بوده که هدف از انتخاب این سازه ، جهت آشنایی بیشتر  -5
توجه نمایید که چنانچه سازه مورد نظر . ( مهندسین با روش طراحی پی هاي اینگونه سازه ها می باشد 

ه روش حدي نهایی به روش تنش مجاز طراحی شده باشد تفاوتی با این حالت ندارد ، فقط در سازه هایی که ب
 ) طراحی شده اند می بایست یکسري تنظیمات خاص را اعمال نمایند 

  

  

  

  

  :را مشاهده می نمایید  ETABSدر عکس زیر نمایی از پروژه مدل شده در 
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  شروع به مدل سازي پی درSAFE : 
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این . ایجاد کنیم  SAFEیک خروجی براي برنامه  ETABSبراي شروع به طراحی پی ابتدا باید از برنامه 
  :مواردي از قبیل  داراي فایل خروجی

 خطوط شبکه جریان 

 حالت هاي بارهاي استاتیکی 

 بارهاي نقطه اي هر یک از حالتهاي بار استاتیکی 

 اندازه بار جهت کنترل برش پانچ در پی 

  .و مواردي دیگر که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد 

 را اجرا می  File > Export > Save Story as SAFE v8.f2k Text Fileدستور  ،ابتدا در فایل ایتبس
  .کنیم 

  
را انتخاب می  Baseطبقه  Story to Exportزیر از کشوي  در پنجره ظاهر شده همانند شکل -1

  .به پی وارد شود  BASEکنیم تا بارهاي طبقه 
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است که می بایست به پی منتقل شود است که می توان دو سه گزینه بعدي مربوط به نوع باري  -2
 Export Floor Loads and Loadدر اینجا گزینه دوم یعنی . ی انتخاب کرد گزینه آخر را یک

from Above  تا تمامی بارهاي موجود در کفها و سایر عناصر به پی منتقل  انتخاب می کنیمرا
  .شوند 

در پنجره . کلیک می کنیم تا پنجره انتخاب نوع بارها باز شود  … Select Casesروي گزینه  -3
و همچنین کلیه بارهاي جانبی زلزله را  Liveو  SDو  DEADظاهر شده تمامی بارهاي ثقلی شامل 

که در طراحی اسکلت  MASSبارهاي خیالی و بار  نبایدباید توجه گردد که . کنیم انتخاب می
بارهاي خیالی براي سازه هایی که به روش حدي نهایی ( .انتخاب گردند  فوالدي از آنها استفاده شده است

طراحی شده اند وجود دارند و چنانچه سازه به روش تنش مجاز طراحی شده باشد فاقد این حالت هاي بار می 
 ) نیز براي سقفهاي کامپوزیت وجود دارد SDبار .  باشد

  
فایل .نام و مسیر نصب فایل خروجی را تعیین می کنیم .کلیک کنیم  OKسپس باید بر روي دکمه  -1

 SAFEساخته می شود که می تواند مبناي ساخت مدل پی در برنامه  F2Kساخته شده با پسوند 
 .باشد 

  

  

 مراجعه می ...File/Import/SAFE .F2K File را باز کرده و به منوي SAFE v12 پس از آن نرم افزار 
مدلی به  SAFE به این ترتیب در. کنیم را فراخوان می  ETABS ساخته شده توسط نرم افزارکنیم و فایل 
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وجود می آید که شامل نقاط تکیه گاهی به همراه واکنشهاي تکیه گاهی منتقل شده ، حاالت بار استاتیکی 
   .باشد می  ETABSو ترکیب بارهاي ساخته شده در 
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تکیه گاهی ستونها به پی منتقل شده است و کار طراحی پی را  همانند شکل باال خطوط شبکه و نقاط

  .در ادامه به نحوه طراحی پی به صورت گام به گام می پردازیم . کند  خیلی راحتتر می

براي اینکار کافی است . جهت بهتر شدن محیط کار در نرم افزار ابتدا پنجره کاوشگر را غیر فعال می کنیم 
برنامه  زمینههمچنین جهت اینکه خطوط شطرنجی پیش . کلیک کنیم )  ( Closeکه بر روي دکمه 

سپس در پنجره جدید باز شده . از نوار ابزار فوقاتی کلیک می کنیم  غیر فعال شود بر روي آیکون 
  .را غیر فعال می کنیم  Horisonگزینه 
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می کنیم و فایل را در کلیک  Saveبر روي گزینه  Fileجهت ذخیره کردن فایل طراحی پی ، از منوي 

  .دخیره می کنیم  با نام دلخواه محل مورد نظر

در گوشه سمت راست پایین برنامه کلیک می کنیم  جهت تغییر واحد اصلی برنامه بر روي گزینه 
را  Kgf,m,Cکلیک می کنیم و واحد  Consistent Unitsدر پنجره جدید ظاهر شده بر روي گزینه .

  .کلیک می کنیم  OKانتخاب کرده و بر روي دکمه 
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 تعریف مشخصات پی در SAFE : 

در این قسمت به نحوه نعریف مشخصات پی اعم از نوع مصالح ، نوع پی و ضخامت آن ، مشخصات خاك 
  . ر ادامه به آنها خواهیم پرداختکه د... بستر و 

  تعریف مشخصات مصالح پی: 

  :زیر به صورت خالصه گزارش شده است مشخصات کلی پی در جدول 

 C21مشخصات بتن رده 
 M 250 Kg/m³جرم واحد حجم،
 W 2500 Kg/m³وزن واحد حجم،

 E 2.2xE+9 Kg/m²مدول االسیسیته،
 0.2  ضریب پواسون
 fc 21xE+5 Kg/m²مقاومت فشاري،

تنش تسلیم میلگرد 
  fy,fys 400xE+5Kg/m²طولی و عرضی،

  

  :مراحل زیر را انجام می دهیم  االل بوجدبراي معرفی مشخصات 

را انتخاب می کنیم که پنجره جدیدي همانند شکل زیر  ...Materialsگزینه  Defineاز منوي  -1
 .نمایش داده می شود 
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کلیک می  ...Modify/Show Materialرا انتخاب کرده و سپس بر روي دکمه  C30گزینه  -2
 .مصرفی ظاهر شود ط به مشخصات بتن کنیم تا پنجره مربو

ویرایش می  C21نام مقطع بتنی را  Material Nameدر پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  -3
 .کنیم 

 .وارد می کنیم  e3 Kg/m3 2.5مقدار وزن مخصوص بتن را برابر  -4

 .وارد می کنیم  2.2xE+9 Kg/m²مقدار مدول االسیسیته را برابر  -5

 .وارد می کنیم    f'c = 2100000 Kg/m²مقدار مقاومت مشخصه بتن را برابر  -6

 .برگردیم  Materialsکلیک می کنیم تا مجدداً به پنجره  OKسپس بر روي دکمه  -7
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را انتخاب کرده و بر روي گزینه  CSA-G30.18Gr400گزینه  Materialsدر پنجره  -8
Modify/Show Material  کلیک می کنیم. 

را می بایست مطابق جدول مشخصات پروژه در پنجره جدید ظاهر شده مشخصات مصالح آرماتورها  -9
 .وارد نماییم 

 .را ویرایش می کنیم  AIIIنام  Material Nameدر قسمت  -10

 .وارد می کنیم  Kg/m3 7850مقدار وزن مخصوص آرماتورها که از جنس فوالد هستند را برابر  -11

 .وارد می کنیم  2.1e10 Kg/m²مقدار مدول االسیسیته فوالد را برابر  -12

و  40000000مقدار تنش تسلیم و تنش گسیختگی آرماتورهاي طولی را به ترتیب برابر  -13
 .کیلوگرم بر متر مربع وارد می کنیم  60000000

با زدن . کلیک می کنیم تا مشخصات آرماتورها به برنامه تعریف شود  OKسپس بر روي دکمه  -14
 .کلیه مشخصات معرفی شده به برنامه تعریف خواهند شد  Materialsدر پنجره  OKدکمه 

  
 

  پی  بتنتعریف مشخصات: 
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مراحل زیر را براي اینکار . براي پی به برنامه تعریف می کنیم  را در این قسمت مشخصات بتن مصرفی
  :انجام می دهیم 

با انتخاب این گزینه پنجره . را انتخاب می کنیم  Slab Propertiesگزینه  Defineاز منوي  -1
 .جدیدي همانند شکل زیر ظاهر می شود 

 

کلیک  ...Modify/Show Propertyسپس بر روي گزینه . را انتخاب می کنیم  SLAB1گزینه  -2
 .می کنیم تا پنجره جدید دیگري ظاهر شود 

کنترل می کنیم که نوع  Slab Materialدر پنجره مربوط به مشخصات دال بتنی پی در قسمت  -3
 .انتخاب شده باشد )  C21( مصالح بتنی 

براي پی هاي نواري می بایست این گزینه . را انتخاب می کنیم  Footingگزینه  Typeدر قسمت  -4
 .انتخاب گردد  MATانتخاب گردد و براي پی هاي گسترده می بایست گزینه 

 OKسپس بر روي دکمه . وارد می کنیم  m 0.8ضخامت پی را برابر  Thicknessدر قسمت  -5
 .کلیک می نماییم 

کلیک می کنیم تا مشخصات دال بتنی براي  OKنیز بر روي دکمه  Slab Propertiesدر پنجره  -6
 .پی به برنامه معرفی شود 
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 خاك بستر پیتعریف مشخصات: 

  :براي اینکار مراحل زیر را انجام می دهیم 

کلیک می کنیم تا پنجره  Soil Sabgrade Propertiesبر روي گزینه  Defineاز منوي  -1
 .جدیدي همانند شکل زیر ظاهر شود 
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 ...Modify/Show Propertyرا ابتدا انتخاب می کنیم ، سپس بر روي گزینه  SOIL1گزینه  -2
 . کلیک می کنیم 

در پنجره جدیدي که ظاهر خواهد شد می بایست ضریب مدول بستر را که در کتابهاي مهندسی  -3
مورد پذیرش  عدد پیش فرض معموالً. ی می شود را به برنامه تعریف نماییم معرف KSپی به نام 

 .کلیک می کنیم  OKخواهد بود و بر روي دکمه 
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  بارگذاريمعرفی الگوهاي: 

یکی از این حاالت ، معرفی . آن داراي دو حالت معرفی بار می باشد  8بر خالف ورژن  SAFE v12برنامه 
عرفی و براي م. رده براي آنالیز می باشد این الگوها در واقع معرفی نوع بارهاي وا. الگوهاي بار گذاري است 

  :ویرایش الگوهاي بارگذاري مراحل زیر را انحام می دهیم 

 .را انتخاب می کنیم  Load Patternsگزینه  Defineاز منوي  -1

  :بیشتر بدانیم 
ها ،تکیه گاه پی ها را که در عمل همان خاکها می باشند را با یکسري فنر مدل برنامه جهت تحلیل پی 

در کتاب مهندسی پی باولز . سختی این فنر ها در واقع همان مدول بستر خاکها می باشد . می کند 
  :رابطه زیر براي مدول بستر خاکها پیشنهاد شده است 

Ks = 120 qa  (KN/m³) 

qa  =تنش مجاز خاك  

می باشد  (KN/m³)نیز چند نمونه ضریب بستر خاك بر اساس نوع خاك که بر اساس واحد  جدول زیر
  .ارائه می گردد 

  
عدد پیش  Kg,mبرحسب واحد . با توجه به موارد باال می توان یک عدد براي مدول بستر در نظر گرفت 

  .فرض مناسب بوده و آن را می پذیریم 
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، الگوهاي باري که در آنالیز و طراحی می بایست از  Loadدر پنجره جدید ظاهر شده در لیست  -2
فراخوان می  ETABSزمانی که فایل را از برنامه . آنها استفاده شود را باید به برنامه تعریف نماییم 

ت خودکار به برنامه معرفی می شوند و فقط در این قسمت کافی است که کنیم این الگوها به صور
بار مرده : بارهایی که می بایست باقی بمانند شامل . حذف نماییم  Loadبارهاي اضافه را از لیست 

 ETABSدیگر بارهایی که از برنامه .  ،بار زنده ، بارهاي زلزله با و بدون خروج از مرکزیت
باید حذف گردند شامل بار  بارهایی که معموالً. بایست از لیست حذف نماییم منتقل می شوند را می

MASS  و در سازه هاي فوالدي اي که به روش حدي نهایی طرح گردیده اند بارهاي خیالی. 

ی گرفته شده است ، شامل یک فایل طراحی سازه جآن خرو ETABSدر پروژه اي که از فایل  -3
فوالدي می باشد که به روش حدي نهایی طرح گردیده است و همچنین سقف آن از نوع کامپوزیت 

تعریف گردد که )  Super Dead  )SDمی باشد که براي این نوع سقفها می بایست یک بار از نوع 
عکس زیر بارهایی که در لیست باقی مانده . اشد این بار نیز می بایست در لیست بارها وجود داشته ب

 :اند را نمایش می دهد 

  
 .کلیک می کنیم تا الوهاي بارگذاري به برنامه تعریف گردند OKسپس بر روي دکمه  -4
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 معرفی حاالت بارگذاري: 

این قسمت از برنامه به . می باشد  حالت بارهاه به آن اشاره کردیم ، معرفی کحاالت دومی از معرفی بارها 
به عنوان مثال آن حالت . این معنی می باشد که هر حالت بار چه نوع رفتاري در هنگام آنالیز برنامه دارد 

ی و چند گزینه دیگر که در ادامه به آنها طبار ممکن است رفتار استاتیکی خطی داشته باشد و یا غیر خ
  .خواهیم پرداخت 

برنامه . کلیک می کنیم  ...Load Casesبر روي گزینه  Defineین قسمت از منوي براي دسترسی به ا
وجود داشته اند  Load Patternsبه صورت خودکار براي تمامی الگوهاي بارگذاري اي که قبالً در قسمت 

یک حالت بار استاتیکی خطی تعریف کرده است که ما در مرحله قبل برخی از الگوها را که جهت انجام 
در این قسمت نیز می بایست همان الگوها را که نیازي . الیز به آنها نیازي نداشته ایم را حذف کرده ایم آن

الگوهایی که قرار است حذف شوند را انتخاب کرده و ، براي اینکار کافی است . به آنها نبوده را حذف نماییم 
  .کلیک کنیم  Delete Caseبر روي دکمه 

  

  :نکته 

برنامه نیز . راحی پی ها مطابق آیین نامه ها باید از روش استاتیکی خطی استفاده نماییم جهت آنالیز و ط
فقط جهت حذف کشش . به صورت خودکار این گزینه را براي تمامی الگوهاي بارگذاري انتخاب کرده است 

ارها را می این ترکیب ب. در زیر خاك باید ترکیب بارهایی از نوع غیر خطی با حذف کشش را ایجاد کنیم 
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در ادامه به نحوه تعریف این . ایجاد کنیم ولی بسیار وقت گیر خواهد بود  Load Caseتوانیم در قسمت 
ع و دقیق خواهیم یترکیب بارها که جهت حذف کشش مورد استفاده قرار خواهند گرفت به صورت سر

  .پرداخت 

 ترکیب بارها در تعریف SAFE: 

برنامه براي طراحی و کنترل پی ها تعریف کنیم شامل دو دسته می رکیب بارهایی که می بایست به ت 
  :باشند 

  )از نوع سرویس و بدون ضریب ( ترکیب بارهاي کنترل تنش زیر پی  -1

  )از نوع مقاوت و ضریب دار ( ترکیب بارهاي طراحی پی  -2
 ترکیب بارها جهت کنترل تنش زیر پی در تعریف SAFE:  

. باشند قابل تعریف ، مشاهده و اصالح می ...Define/Load Combinations رکیب بارها در قسمتت
شود و همچنین  نیز منتقل می  SAFEساخته شده است به  ETABS به طور خودکار ترکیب بارهایی که در

به طور خودکار بر حسب آیین نامه انتخاب شده ترکیب بارهاي خاص این آیین نامه نیز توسط نرم افزار 
  .شود ساخته می

ترکیب بارهاي مورد نیاز براي کنترل تنش زیر پی ترکیب بارهاي بدون ضریب هستند و چون در فایل 
ایمپورت شده اند به کار نمی آیند و باید ترکیب ) حالت حدي نهایی ( ایتبس ترکیب بارهاي ضریب دار 

ا شامل موارد زیر می باشند این ترکیب باره. بارهاي کنترل تنش را به صورت دستی به برنامه تعریف کنیم 
درصد  33اعمال شده است ، همچنین برنامه قادر نیست که تنش مجاز را  30-100که در آنها قاعده 

  :را لحاظ کنیم  0.75افزایش دهد لذا باید در ترکیب بارهایی که نیروي زلزله در آنها مشارکت دارد ضریب 

TES01  :  DEAD+SD  
TES02  :  DEAD+SD+LIVE  
TES03  :  0.75 ( DEAD+SD+ELXN+0.3ELY)  
TES04  :  0.75 ( DEAD+SD+ ELXN -0.3ELY )  
TES05  :  0.75 ( DEAD+SD- ELXN +0.3ELY )  
TES06  :  0.75 ( DEAD+SD- ELXN -0.3ELY )  



| P a g e  23 
 

TES07  :  0.75 ( DEAD+SD+ ELXP +0.3ELY )  
TES08  :  0.75 ( DEAD+SD+ ELXP -0.3ELY )  
TES09  :  0.75 ( DEAD+SD- ELXP +0.3ELY )  
TES10  :  0.75 ( DEAD+SD- ELXP -0.3ELY )  
TES11  :  0.75 ( DEAD+SD+ ELYN +0.3ELX )  
TES12  :  0.75 ( DEAD+SD+ ELYN -0.3ELX )  
TES13  :  0.75 ( DEAD+SD- ELYN +0.3ELX )  
TES14  :  0.75 ( DEAD+SD- ELYN -0.3ELX )  
TES15  :  0.75 ( DEAD+SD+ ELYP +0.3ELX )  
TES16  :  0.75 ( DEAD+SD+ ELYP -0.3ELX )  
TES17  :  0.75 ( DEAD+SD- ELYP +0.3ELX )  
TES18  :  0.75 ( DEAD+SD- ELYP -0.3ELX )  
TES19  :  0.75 ( DEAD+SD+LIVE + ELXN +0.3ELY )  
TES20  :  0.75 ( DEAD+SD+LIVE + ELXN -0.3ELY )  
TES21  :  0.75 ( DEAD+SD+LIVE- ELXN +0.3ELY )  
TES22  :  0.75 ( DEAD+SD+LIVE - ELXN -0.3ELY )  
TES23  :  0.75 ( DEAD+SD+LIVE + ELXP +0.3ELY )  
TES24  :  0.75 ( DEAD+SD+LIVE + ELXP -0.3ELY )  
TES25  :  0.75 ( DEAD+SD+LIVE - ELXP +0.3ELY )  
TES26  :  0.75 ( DEAD+SD+LIVE - ELXP -0.3ELY )  
TES27  :  0.75 ( DEAD+SD+LIVE + ELYN +0.3ELX )  
TES28  :  0.75 ( DEAD+SD+LIVE + ELYN -0.3ELX )  
TES29  :  0.75 ( DEAD+SD+LIVE - ELYN +0.3ELX ) 
TES30  :  0.75 ( DEAD+SD+LIVE - ELYN -0.3ELX )  
TES31  :  0.75 ( DEAD+SD+LIVE + ELYP +0.3ELX )  
TES32  :  0.75 ( DEAD+SD+LIVE + ELYP -0.3ELX )  
TES33  :  0.75 ( DEAD+SD+LIVE - ELYP +0.3ELX )  
TES34  :  0.75 ( DEAD+SD+LIVE - ELYP -0.3 ELX )  

  .کنیم  را به برنامه تعریف می TES34تا  TES01این ترکیب بارها به نام 

  

  :نکته مهم 
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ضرب  0.3را در ضریب )  ELYو  ELX( ضریب زلزله بدون خروج از مرکزیت را  etabsچنانچه در فایل 
را در ضریب  0.3معموالً همیشه ضریب . نمی باشد  0.3کرده باشیم در ترکیب بارهاي باال نیازي به ضریب 

  .اعمال خواهیم کرد  ETABSزلزله در فایل 

Important: 
If the file without leaving the center of the earthquake etabs coefficient 
(ELX and ELY) has to be multiplied by a factor of 0.3 in the high load 
factor of 0.3 is required . Always a factor in a factor of 0.3 Quake in 
ETABS file will apply . 

  

  :ر را انجام می دهیم جهت اعمال ترکیب بارهاي اشاره شده به برنامه مراحل زی

 .را انتخاب می کنیم  ...Load Combinationsگزینه  Defineاز منوي  -1
در پنجره جدید ظاهر شده ابتدا تمامی ترکیب بارهایی که به صورت پیش فرض و ترکیب بارهایی  -2

بعد از حذف کلیه . منتقل شده است را از لیست ترکیب بارها حذف می کنیم  ETABSکه از فایل 
 :ترکیب بارهاي پیش فرض و منتقل شده ؛ پنجره مربوطه همانند شکل زیر می باشد 

  
 .کلیک می کنیم  ...Add New Comboبر روي دکمه  TES01جهت ایحاد ترکیب بار  -3

 TES01نام ترکیب بار را  Load Combination Nameدر پنجره جدید ظاهر شده در قسمت  -4
 .وارد می کنیم 
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می بایست نوع بار را  Define Combination of Load Case/Combo Resultsدر قسمت  -5
. را وارد کنیم  Scale Factorو همچنین ضریب مربوطه را در قسمت  Load Nameدر قسمت 

 . کلیک می کنیم OKبعد از انجام کلیه مراحل باال بر روي دکمه 

 .را با ضرائب واحد به برنامه وارد نماییم  SDو  Deadبراي ترکیب بار اول می بایست بار  -6

  
دیگر ترکیب بارها را دقیقاً به همین شکل و مطابق ترکیب بارهاي اشاره شده در باال به برنامه  -7

 .تعریف می کنیم 

را می توانید مشاهده نمایید  در ادامه شکل چند نمونه از ترکیب بارها که به برنامه معرفی شده است -8
. 
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 ترکیب بارها جهت طراحی پی در تعریف SAFE: 

این . در این مرحله می بایست ترکیب بارهایی که براي طراحی پی مورد نیاز است به برنامه تعریف شوند 
  .وارد گردند ACI318ترکیب بارها می بایست بر اساس آیین نامه 

را رعایت  30-100ترکیب بارهایی که به صورت پیش فرض ساخته می شوند بدلیل اینکه برنامه قاعده 
که ضریب بار زلزله چون فرض بر اینست که محاسبه بار زلزله بر اساس ضریب نمی کند و همچنین این 

رفتار سازه در حد مقاومت است برابر یک فرض شده است ؛ اما محاسبات ما بر اساس مبحث ششم با 
 این ضریب رفتار نسبت به ضریب رفتار. ضریب رفتاري بوده است که در حد بهره برداري تعریف شده است


