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. سا ثِ صَسر گبم ثِ گبم آهَصش دّین sap قصذ داسین ًحَُ هذلسبصی دیَاس حبئل دس ًشم افضاس ى فشصزدس ای

اًذک اسز، اهیذٍاسم کِ ایي ثحث هَسد سَجِ  sap افضاسثب سَجِ ثِ ایٌکِ هغبلت آهَصضی کبسثشدی دس صهیٌِ ًشم 

 .قشاس ثگیشد ٍ ثشای ّوگی هفیذ ثبضذ

دس اگش دس اػذاد ٍ اسقبم هَجَد دس ایي فبیل ثب ٍاقؼیز سٌبقضی ٍجَد . ایي ثحث ثِ صَسر کبهالً آهَصضی اسز

 .اًذداضشِ ثبضذ، فشضی ثَدُ

 ِسؼشیف هسئل: 

 :مثب هطخصبر صیش هذل کٌی ٍاس حبئلیقشاس اسز دی کٌینفشض هی

 6*8هشش کِ ثش سٍی فٌذاسیَى ثِ اثؼبد  15هشش ٍ اسسفبع  4هشش ٍ ػشض سبًشی 50ٍاس حبئل ثشٌی ثِ ضخبهز دی

 .هشش قشاس داسد 1هشش ٍ ضخبهز 

کلیبسی دس ایي صهیٌِ هشحلِ ثِ هشحلِ ثِ . دآٍسدُ خَاّذ ش SAP2000 دس اداهِ هشاحل هذلسبصی دس ًشم افضاس

 .دسْل گشد SAP2000 ضَد سب هذلسبصی ایي ًَع سبصُ دس ًشم افضاسًوبیطی اص ًشم افضاس آٍسدُ هیصَسر 

 

 ضشٍع هذلسبصی: 

ایي کِ ثش عجق صَسر هسئلِ ٍ اثؼبد هَسد ًظش ثشای  ثبضذدس ساثغِ ثب سٌظیوبر خغَط ضجکِ هی هشحلِاٍلیي 

 .رهسئلِ صَسر گشفشِ اس

 .دضوبسُ گزاسی ضذُ سا ثِ سشسیت اًجبم دّیفقظ سَجِ داضشِ ثبضیذ کِ هشاحلی کِ 

 

ایي گضیٌِ ثش . سا اًشخبة کٌیذ New Model سفشِ ٍ گضیٌِ File ثِ هٌَی SAP2000 ثؼذ اص ثبص کشدى ًشم افضاس

 .داس اثضاس ثبالی صفحِ ّن ٍجَد داسسٍی ًَ

ثش )سا اًشخبة کٌیذ   Grid Onlyقشاس دّیذ ٍ سذس kg,m اثشذا ٍاحذ سا ثش حستد، ضَای کِ ثبص هیدس دٌجشُ

 :سهغبثق ضکل صی( سٍی آى کلیک کٌیذ



 
 

سٌظیوبر هشثَط ثِ ایي ، (Quick Grid Lines دٌجشُ) ضَداحل ثبال دٌجشُ جذیذی ثبص هیثؼذ اص اًجبم هش

 :دٌجشُ سا هغبثق ضکل صیش اًجبم دّیذ

 

 
 



 :سهغبثق ضکل صی. کٌیذسا اًشخبة  Coordinate system/Grid سفشِ ٍ گضیٌِ define حبل ثِ هٌَی

 

 

 

ثق آًچِ هَسد ًظش هبسز کلیک کٌیذ سب ثشَاًیذ خغَط ضجکِ سا هغب Modify جشُ ثبص ضذُ ثش سٍیىدس حسذس 

 :دس دٌجشُ ثبص ضذُ اصالحبر صیش سا اًجبم دّیذ Modify ثؼذ اص کلیک کشدى .داصالح کٌی



 

 

 

کٌیذ سب ثِ هحیظ خَد ًشم افضاس ثشسیذ  OK حبال

 

 هصبلحیف سسغ (Material) : 

 Define ثشای ایي کبس ثبیذ ثِ هٌَی .مسا سؼشیف کٌیخَاّین هصبلح هَسد اسشفبدُ دس دشٍطُ خَد دس ایي هشحلِ هی

 :مسٍ اًشخبة کٌی Materials ثشٍین ٍ 



 

 

 .کٌینکلیک هی اس Add New Material ضَددس دٌجشُ جذیذی کِ ثبص هی

 

 

 

 سٍ ثش سٍی Material Type سَجِ داضشِ ثبضیذ کِ. صیش ضکل هغبثق، کٌینٍاسد هی اهطخصبر ثشي س

Concrete  ثقیِ دبساهششّب سا هغبثق ثشي هصشفی خَد ٍاسد کٌیذ ٍ دس . ثِ ٍاحذ ّن سَجِ کٌیذ .قشاس دادُ ثبضیذ

. کٌیذ Ok اًشْب



 
 

 کِ ًَع هصبلح ثش سٍیثبص ّن سَجِ داضشِ ثبضیذ . صشفی هشاحل قجل سا سکشاس کٌیذثشای سؼشیف آسهبسَسّبی م

Rebar  دٍ ثِ ٌّگبم ٍاسد کشدى هقبدیش ثِ ٍاحذّب ّن سَجِ کٌی. دقشاس داضشِ ثبش. 

 



 هؼشفی هقبعغ: 

 .دثبضيهی shell کِ اص ًَع کٌینسؼشیف هی اقغغ دیَاس ٍ دی سدس ایي ثخص م

 

 :سٍینثِ هسیش صیش هی

Define /// Section properties /// Area sections 

 
 

 .سا کلیک کٌیذ Add new section دٌجشُ ثبص ضذُ گضیٌِ دس

 

 



 ًَع هصبلح ٍ( سهزًین ) ضخبهز. کٌیندس ایي هشحلِ هقغغ هَسد ًظش ثشای دیَاس حبئل سا سؼشیف هی

(Concrete)  سذس سٍی. کٌینسا ٍاسد هی Modiy/show shell design properties کٌین ٍ کلیک هی

. کٌینسٍ ٍاسد هی( هششیسبًز 4)ٍ دَضص   (Bar)هصبلح آسهبسَسًَع آسایص آسهبسَسّب ٍ ًَع 

 

 
 

اسد کِ هب ایٌجب اص ٍ. سَاًیذ ضشایت سشک خَسدگی سا ثشای ثشي ٍاسد کٌیذّن هی Set Modifiers ثب کلیک ثش سٍی

 .مضذى ثِ ایي ثحث صشف ًظش کشدی

 .مکٌیهشحلِ قجل سا ثشای سؼشیف هقغغ دی سکشاس هی



 

 

 .مکٌیهی Ok سوبهی دٌجشُ ّب سادس ًْبیز 

 

 سشسین دیَاس ٍ دی: 

ر ٍ یب ًَاس اثضاس سن Draw کِ دس هٌَی Draw Area اص اثضاسّبی، (xz)  ثشٍیذ 2ثشای سشسین دیَاس ثِ الَیطي 

سذس دیَاس سا دس  .داًشخبة کٌی Wall سا Section دس دٌجشُ ثبص ضذُ ًَع. دچخ صفحِ قشاس داسد اسشفبدُ کٌی

 .دثِ خَد سشسین کٌی جبی هشثَط



 

 

 کِ دس هٌَی Draw Area هبًٌذ هشحلِ قجل اص اثضاسّبی. ثب اسسفبع صفش ثشٍیذ  (xy)ثشای سشسین دی ثِ جْز

Draw  ًَع سکطي سا ّن .ٍ یب ًَاس اثضاس سوز چخ صفحِ قشاس داسد اسشفبدُ کٌیذ Foundation کِ . ثگزاسیذ

 :دسَاًیذ دی سا سشسین کٌیحبال هی .مایجبد کشدُ ثَدیآى سا قجلی  ّبیقسوزدس 



 

 

 .ثٌذی کٌینػذ اص ایي هشحلِ ثبیذ آًْب سا هصة. ثِ ایي سشسیت سشسین دیَاس ٍ دی آى اًجبم ضذُ اسز

 

 هص ثٌذی دیَاس ٍ دی آى: 

-هی divide سذس هغبثق سصَیش صیش ثِ قسوز .کٌیناًشخبة هی ااثشذا دیَاس س. کٌینثٌذی هیهص ااٍل دیَاس س

 :مسٍی



 

 

الجشِ الصم ثِ رکش ّسز کِ  .کٌینّبی خبلی سٍ دش هیثٌذی هَسد ًظش خبًِهص اهغبثق ة صیش، سذس هغبثق ضکل

ّب ٍ ثب اػضبی دیگش ٍ یب ثب گشیذ الیياص عشیق هحل سقبعغ  هثالً. دکشدى ٍجَد داس divide ّبی هخشلفی ثشایساُ

 :مدّیاًجبم هیهب ایٌجب اص عشیق قسوز کشدى ّش ثخص هص ثٌذی سا ... 



 

 

 :ثٌذی خَاّذ ضذکشدى دیَاس ثِ ایي صَسر هص ok ثب

 

 

 :دّینهشحلِ ثؼذ اص اًشخبة کشدى دی اًجبم هی دس دٍ اایي کبس س. کٌیندی سٍ هص ثٌذی هی حبل



 
 

 
 

 :ثٌذی ضذُ اًذحبال کل هذل ثِ ضکل صیش هص



 
 

 .ثِ ایي سشسیت کبس هص ثٌذی ًیض ثِ دبیبى هیشسذ

 

  َُسَدش ًطبى دادى هقبعغًح: 

سش ثجیٌیذ، هیشَاًیذ هغبثق ضکل صیش ػول کشدُ ٍ دی آى سا ثجیٌیذ ٍ هذل سا ٍاقؼی ثشای ایٌکِ ضخبهز دیَاس ٍ

 :دثضًیخبًِ ّبی خبلی ًطبى دادُ ضذُ سا سیک 

 



 :ضَدسشسیت هذل ثِ صَسر صیش ًطبى دادُ خَاّذ ضذ کِ ثْشش دسک هی ىثِ ای

 

 

 

 اخشصبظ خبک سٍی دی: 

 

ثشای ایي کبس اثشذا  .اک سٍی دی سا ثِ صَسر فٌش ثب سخشی خبک سٍی آى هذل کٌینخخَاّین دس ایي ثخص هی

 .کٌیناًشخبة هی اس Area Spring سفشِ ٍ Assign سذس ثِ هٌَی. کٌیناًشخبة هی اسغح دی س



 

 

 ٍ ثش سٍی( سهزهشثغ ثش سبًشیهششکیلَگشم ثش سبًشی 2دس ایٌجب ) کٌینهی دٍاس اجشُ ثبص ضذُ، سخشی خبک سىدس ح

Tension & Compression  دس ٍاقغ ثبیذ ثش سٍی. دّینقشاس هیCompression only   قشاس داد ٍ سحلیل

کٌین ٍ اداهِ فشض هی اّویي سّذف آهَصش کلی هذلسبصی دیَاس اسز،  ٍلی چَى ایٌجب صشفبً. سخغی کشدغی

 .دّینهی



 

 

  هثلثی دطز دیَاسسؼشیف ثبس خبک ٍ آة ثِ صَسر: 

 

، ضَددطز دیَاس ثِ آى ٍاسد هیسٍ کِ ثِ صَسر هثلثی دس (  Soil  ٍ Water) دس ایي قسوز ثبس خبک ٍ آة

 .کٌینهی اػوبلثِ دیَاس آى سا ٍ سذس دس هشحلِ ثؼذ . سؼشیف کٌین

 .کٌینایي حبلز ثبس سا سؼشیف هی load pattern ٍ دس قسوز define ثشای ایي کبس اثشذا دس هٌَی



 
 

 
 

ثِ صَسر م کٌیسؼشیف هی define دس هٌَی Joint Pattern ّب سا دس قسوزثشای سؼشیف ثبس هثلثی اثشذا ًبم آى

 :Ok کٌین ٍ دس ًْبیزهی Add ّش ثبس. صیش



 
 

 

 

 .سٍینهی Joint pattern ، قسوزAssign  کٌین ٍ ثِ هٌَیحبال سغح دیَاس حبئل سا اًشخبة هی



 
 

ّوبًغَس کِ هیذاًین ثبس . کٌینضَد سا ٍاسد هیکِ عجق آى ثبس ثش دیَاس ٍاسد هی ثبص ضذُ هؼبدلِ هثلثیدس دٌجشُ  

 .ضَدّن ضشة هی Ka ى هقذاس دس ضشیتیکِ ثشای خبک ا. ثبضذدیَاس هیٍاسد ضذُ ثِ دبی دیَاس گبهب دس اسسفبع 

 :ًَیسینا ثشای فطبس آة ایي هؼبدلِ سا هیاثشذ

 
 

گبهب سا دس قسوز ثؼذی ٌّگبم اػوبل ایي ثبس . کٌینٍاسد هی 15سا  D سا هٌفی یک ٍ هقذاس C هقذاسثب ایي حسبة 

 .ثِ دیَاس ٍاسد خَاّین کشد



 

 

 (Ka) ثب ایي سفبٍر کِ هؼبدلِ ثبال دس ضشیت فطبس اکشیَ خبک. کٌینایي هشاحل سا ثشای فطبس خبک ّن سکشاس هی

 .اینًظش گشفشِدس  0.5ایي ضشیت سا ثِ صَسر فشض . ضَدضشة هی

 

 
 

حبال دس قسوز ثؼذ ثبیذ ایي ثبس سٍ ثِ دیَاس . اینخبک سا ثِ صَسر هثلثی سؼشیف کشدُثب ایي حسبة فطبس آة ٍ 

 .ٍاسد کٌین

ثِ ّویي . ای فشض کشدینداًِ اکِ هب دس ایٌجب خبک س اسز ایي ضَددادُ  اسز دس ایٌجب الجشِ سَضیحی کِ الصم



ٍ ثب  ٍداس آة ثِ صَسر جذاگبًِ ٍاسد ًویصاگش خبک چسجٌذُ ثبضِ ة. سٍ جذاگبًِ ٍاسد کشدینػلز ثبس خبک ٍ آة 

 .کٌینٍاسد هی اسثبس  (saturated) گبهب اضجبع

 

 ًحَُ اػوبل ثبسّبی هثلثی خبک ٍ آة ثِ دیَاس حبئل: 

 

 .کٌینهیثِ دیَاس اػوبل  ،اینهشحلِ قجل ثِ صَسر هثلثی سؼشیف کشدُثبسّبی آة ٍ خبک سا کِ دس  دس ایي قسوز

 Surface Pressure ٍ قسوز Assign سذس ثِ هٌَی. کٌینثشای ایي کبس اثشذا سغح دیَاس سا اًشخبة هی

 .سٍینهی

 

 

اثشذا ثبس آة سا . ضَد کِ ثبیذ دبساهششّبی هشثَط ثِ ثبس سا دس آى ٍاسد کٌینًجبم ایي کبس دٌجشُ جذیذی ثبص هیثب ا

سا کِ هشحلِ ثِ هشحلِ دس هشاحل قجل  (Water) هشثَط ثِ آة ری ایي کبس ثبیذ خصَصیبثشاکِ . مکٌیٍاسد هی



ّوبًغَس کِ دس هشحلِ (. 1000)کٌین هقذاس گبهبی آة سا دس ایي دٌجشُ ٍاسد هی. این سا اًشخبة کٌینسؼشیف کشدُ

ثبیذ آى سا ٍاسد کٌین سب ثِ  دس ایي هشحلِ. ایجبد ثبس هثلثی سَضیح دادین، هب اص گبهبی آة فبکشَس گشفشِ ثَدین

 .هؼبدلِ ضشة ضَد

 

 

 

دبساهششّبی آى سا هغبثق ضکل صیش  .کٌینثب سکشاس هشاحل قجل ثبس خبک سا ّن ثِ ّویي سشسیت ثِ دیَاس اػوبل هی

 .(2000ثب فشض گبهبی خبک )کٌین سٌظین هی

 

 

 

 .داىٍ آة دطز دیَاس ثِ آى اػوبل ضذُ ثِ ایي سشسیت ثبس خبک

 



 ثبس هثلثی خبک ٍ آة ٍاسد ضذُ ثش دیَاس ًوبیص: 

 

 :سَاًیذ اص هسیش صیش ثشٍیذة ٍاسد ضذُ ثش دیَاس حبئل هیثشای دیذى ثبس خبک ٍ آ

 

 

 

 .دسا اًشخبة کٌی (soil) دس دٌجشُ ثبص ضذُ، دس قسوز ًطبى دادُ ضذُ دس ضکل صیش، ثبس خبک

س ثِ صَسر کبًشَسی ًوبیص هثلثی ٍاسد ضذُ ثش دیَاکٌیذ، ثبس دس اص ایي کبس ّوبًغَس کِ دس ضکل هطبّذُ هی

 .ضَددادُ هی



 

 

، ثبس (Soil) ّن هغبثق هشاحل ثبال ػول کشدُ ٍ دس قسوز هشثَعِ ثِ جبی ثبس خبک (water) ثشای دیذى ثبس آة

 .سا اًشخبة کٌیذ (Water) آة

  



ثبس صلضلِ ثقیِ هشاحل هثل ٍاسد کشدى . اسز سب ثِ ایٌجب سقشیجبً هسبئل خبظ دس ساثغِ ثب دیَاس حبئل ثِ اسوبم سسیذُ

 .هبًٌذ دیگش دشٍطُ ّب اًجبم دّیذ ٍ سحلیل کٌیذ اس... ٍ سشکیت ثبسّب ٍ 

 :کٌنّب رکش هیای سٍ دس دبیبى دس خصَظ سؼییي ًوشُ آسهبسَسّب ٍ فَاصل آىفقظ ًکشِ

 سؼییي ًوشُ آسهبسَس ٍ فَاصل آًْب: 

سا  Shell سفشِ ٍ Show Force/Stresses ثؼذ اص سحلیل، ثِ قسوز ّبآىفَاصل سؼییي ًوشُ هیلگشد ٍ  ثشای

 .اًشخبة ًوبییذ

( دس هشاحل جذاگبًِ)سا ثِ سشسیت  ASt1 ٍ ASt2 سا فؼبل کٌیذ، ثؼذ  Concrete Designدس دٌجشُ ثبص ضذُ،

ٍاحذ ثسشگی ثِ ٍاحذ اًشخبة ضذُ )دس ّش هشش  هششهشثغهقذاس آسهبسَس الصم ثِ ثب ایي کبس .  ok اًشخبة کٌیذ ٍ

ٍ یب ثِ سبًشی هششهشثغ دس ( سش ثبضذسش قشاس دّیذ سب هحبسجبسشبى ساحزمٍاحذ سا ثش سٍی سبًشیثشای سَْلز . داسد

ّذاسیذ، یب کلیک ًگ ی ّش قسوزسٍ اهَس س) ثبضذهیّش سبًشی هشش، ثش سٍی قسوشْبی هخشلف هذل قبثل دیذى 

 .(اى دّذًص اجذاگبًِ هقبدیشش س اسکٌیذ سب ّش هص 

 .ایذسا خَاًذُ 0.1سی اص دیَاس هقذاس ٍ ثشای قسن. هشش اسز فشض کٌیذ کِ ٍاحذ ثش سٍی سبًشیهثال

 :یذ اسشفبدُ کٌیذُهیخَا اس هششیسبًز 20دس ّش  18د کِ آسهبسَس حبال فشض کٌی

. 0.127: هیطِ. ینکيهی 20حبال ایي ػذد سٍ سقسین ثش . ّسز 2.54، 18هسبحز هقغغ آسهبسَس 

حبال ثسشِ ثِ هقذاس . هشش جَاثگَ ّسزسبًشی 20ثِ فَاصل  18دس آسهبسَس . اسز ثضسگشش 0.1اص  0.127خَة 

 .سشی سٍ اسشفبدُ کٌیذ ثشای ّش جْزًیذ آسهبسَس ثْیٌِاسَآسهبسَس هَسد ًیبص هی

 

اگش ایي کبس سا . ایناخشصبظ دادُاین دس قجل ٍ ثِ دیَاس سی اسز کِ آسهبسَس سا سؼشیف کشدُالجشِ ایي ثشای حبل

کِ . سا کِ هَسد ًیبص اسز سٍ ثشداسین ٍ خَدهبى جذاگبًِ آسهبسَس سا عشاحی کٌین.. .ًکشدُ ثبضین، ثبیذ هقذاس لٌگش ٍ 

 .سش خَاّذ ثَداین ساحزهَصش اص آى اسشفبدُ کشدُهسلوبً ساُ اٍل کِ هب دس ایي آ

 

  اهیذٍاسم کِ هغبلت سبدُ ٍ خَة ثیبى ضذُ ثبضذ ٍ هَسد سَجِ ضوب قشاس گشفشِ ثبضذدس دبیبى. 

 هَفق ثبضیذ. 

  ُاسضذ سبصُ/ فبعوِ جوطیذصاد 


