
  ETABSهمگراي ویژه در  کنترل مهاربند - 15  

  ود و کاربر باید خودش کنترل کند شانجام نمی  ETABSکنترل بندهاي زیر توسط  

  

ygnt     :    مقاومت کششی FAP ...  
  9.0   میباشد  ETABSگزارش    

ygyولی ما                                  FAR   میخواهیم  ..

gcr     :   فشاري مقاومت  AF ..   میباشد  ETABSگزارش      

gcrولی ما                               AF   میخواهیم 14.1..



   ETABSمراحل کنترل مهاربند همگراي ویژه در   

 .بسازدید  bracesبه نام  Save asاز فایل اصلی یک  -1

ygyابتدا باید مقادیر  -2 FAR gcrو  .. AF ..  محاسبه شود 

 Ry=1.2از نوع جفت ناودانی باشد مقدار براي مثال اگر مهاربند . افزایش داد  Ry.Fyبه   Fyمیتوان بصورت موقت تنش تسلیم فوالد را از 
قبال براي پروفیلها معرفی شده بودند را انتخاب  S240-RY1.15 .خواهد بود و مطابق شکل زیر تنش تسلیم فوالد را میتوان افزایش داد 

  تغییر میدهیم  Fyx1.2را به  Fyمیکنیم و 

  

و پس از  طراحی برروي مهاربند مورد نظر کلیک راست کرده و  یکنیم سازه را پس از افزایش تنش تسلیم فوالد تحلیل و طراحی م -3
 است    m- KNدر گزارش واحد  .کلیک کنید تا گزارش متنی  طراحی ظاهر شود  Detailsدر پنجره اطالعات طراحی روي 

   

  

    ETABSبراي هرکدام از بادبندها با المانهاي متفاوت و طولهاي متفاوت از     ncP.: مقاومت فشاري       ntP.:  مقاومت کششی   

    فشاري و کششی مطابق محاسبات فوق را بدست اوردیدنیروي     
  مجددا به مقدار اولیه برگردانه شود Fyتوجه شود پس از استخراج مقادیر فوق مقدار



بدین منظور میتوان . ي آنها نیروي محاسبه شده در گام قبلب قرار داده شودباید مطابق شکل زیر مهاربندها حذف شده و به جا -4
 .اعمال نمود )  0.001مثال ( مهاربندها را انتخاب کرده و ضریب سختی محوري آنها را عددي نزدیک به صفر 

 

  
  

 .در قسمت تعریف بارها بارهاي زیر تعریف شوند  -5

 

  

  

  

  

  

  

  



 . بار معادل کششی و فشاري را قرار دهید  مطابق شکل زیر در انتهاي مهاربند -6

  

 



  

  
  



جهت تاثیرگذاري نیروي محوري حاصل از بارگذاري . نیروهاي محوري اعمال شده موجب ایجاد نیروي محوري در تیرها میشود  -7
 . تعریف شود   Simi-rigidدرتیرها ، باید دیافراگم سقف از نوع 

جهت جلوگیري از ناپایداري سازه ، در تمام طبقات باید . زه ناپایدار خواهد شد با توجه به حذف سختی محوري مهاربند ، سا -8
نقاط اتخابی نباید از نقاط  (نقطه دلخواه را از کف انتخاب کرده بدین منظور دو. حداقل دو نقطه از کف دز هرطبقه باید مهار شود 

 .د نظر مقید کنید حرکت جانبی آنرا در راستاي مورو  )مربوط به دهانه مهاربند باشند 

 

    

براي مثال بار . ترکیب بارها به صورت خالصه نوشته شده است . ترکیبات بار شامل بارهاي اعمال شده به شرح زیر تعریف شود  -9
Live  میتوانند شامل انواع بارهاي زنده از جمله تیغه بندي ، بار زنده قابل کاهش و غیر قابل کاهش باشد . 

  
  . نامگذاري کنید  Brace.8الی   Brace.1ترکیب بار را اسم             

 به عبارتی در ترکیب بار .سازه را تحت ترکیب بارهاي فوق کنترل نمایید و در صورت لزوم مقاطع تیرها و ستونها را تغییر دهید -10

Design  ترکیبات بارBrace.1  الیBrace.8 توهمی چک کنید  را نیز وارد کنید تا طراحی تیر و ستون را با نیروهاي. 

  : نکته 

توجه شود براي جواب گرفتن در این مرحله بایستی بادبندهاي قویتر از حد نیاز انتخاب نکنید چون در مرحله کنترل نیروي   - 
 بیشتري وارد خواهد کرد و تیر و ستون بزرگتري را میخواهند که غیر اقتصادي است 

مهاربند است اگر در مرحله فایل اصلی بهینه سازي نشده باشد این نیرها وهاي وارد برسازه وابسته به سایز ردرمدل فوق نی - 
 بادبند ضعیف تر تیروستون ضعیف تر میخواهند به عبارتی . بشدت افزایش پیدا خواهد کرد


