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  در خصوص دیافراگم به سه طریق میتوان عمل کرد  ETABS درنرم افزار
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نخواهیم و حرکت داخل صفحه کف را  درنظر میگیرد یک جسم را کل سقف ETABS در این حالت
 شده اند تغییر طول نداردند  Rigidهایی که دیاگرام در نتیجه تیرها و یا کف و داشت

  چون درجات آزادي حرکت داخل صفحه کف کاهش پیدا میکند زمانRun  درETABS  به مقدار قابل مالحظه اي
 کاهش پیدا میکند 

  نیروي محوري تیرها و همچنین نیروي هاي داخل صفحه کفها صفر خواهند بود 

 گرام وارد میشود نیروي زلزله به مرکز جرم هر دیا 

 ETABD  صادفی را در هرطبقه اعمال میکند تخروج از مرکزیت 
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سختی واقعی داخل صفحه را براساس سختی کفهایی کـه ترسـیم شـده انـد       ETABSدر این حالت 
 2800م در پیوست اسـتاندارد    ، راهکارهایی جهت تعیین صلب بودن یا نبودن دیافراگمنظور میکند 

درپالنهاي نامنظم و پیچیده شاید تعیین صلب بودن و یا نبودن دیـافراگم مشـکل و   .  ارائه شده است 
غیر دقیق باشد و طراح به صلب نبودن دیافراگم شک داشته باشد ، بدون کنترل دقیـق صـلبیت آن   

  .جام دهد ان  Semi-rigidکف ، طراح میتواند کنترل سازه را در حالت 
  جهت طراحی جمع کننده و اجزاي ( درمواردي الزم است نیروهاي داخل صفحه دیافراگم بررسی و استخراج شود

 .تعریف شود   Semi-rigidباید دیافراگم از نوع ) لبه 

  به جهت طراحی صحیح اجزاي ) سازه هاي داراي چند طبقه زیرزمین ( درمواردي که فشار خاك قابل توجهی داریم
 .تعریف شود   Semi-rigidباید کفها از نوع مخصوصا نیروي محوري تیرهاي زیرزمین قات زیرزمین طب

  درمواردي که آنالیز حرارتی انجام میشود دیافراگم از نوعSemi-rigid  تا اثرات ناشی از . بایستی تعریف شود
  منظور شود  ETABSحرارت و نیروي جانبی وارد بر اجزاي باربر جانبی توسط 

برخی خروجی ها مانند مختصات مرکز سختی  Semi-rigidدرصورت اعمال دیافراگم از نوع : تذکر
  ارائه نمی شود  ETABSتوسط 
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خواهد  Semi-Rigidدرصورتی که کال دیافراگم به کفها اعمال نشود ، نتایج تحلیل دقیقا مشابه حالت 
  . خروج از مرکزیت تصادفی مربوط به زلزله ها اعمال نخواهد شد بود فقط با این تفاوت که

 ..........................................................................................................................................................  

  :نتیجه گیري 
 م عرف رایج در کشور فرض دیافراگRigid براي کفها میباشد 

  قابهاي خمشی بتنی و فوالدي با دهانه و بارگذاري متعلرف و سیستم سقف تیرچه و بلوك و ( در سازه هاي متعارف
 موردي ندارد  Rigidمعموال دیافراگم صلب میباشد بنابراین فرض ) عرشه فوالدي –معمولی ( یا کامپوزیت 

  در مواردي که کفSemi-Rigid زم است مدل دومی با فرض دیافراگم فرض شد الRigid  نیز ساخته شود در مدل
اولی طراحی سازه و تمامی کنترلها انجام شود و در  مدل ایجاد شده مواردي مانند کنترل نامنظمی پیچشی میتواند 

 .انجام  شود 


