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 فهرست مطالب

 

 پیشگفتار

 

 Prokonافزار  فصل اول / آشنایی با نرم

 مقدمه -1-1

 ماژولهاي تحلیل -1-2

 ماژول تحلیل قاب -1-2-1

ــنش   -1-2-2 ــل ت ــاژول تحلی ــرنش -م ک

 اي صفحه

 ماژول تحلیل تیر یک دهانه -1-2-3

مــاژول تحلیــل تیــر بــر روي     -1-2-4

 گاه االستیک تکیه

 ماژولهاي طراحی -1-3

 هاي فوالدي¬طراحی سازه-1-3-1

مــاژول طراحــی عضــو بــراي  -1-3-1-1

 تنش محوري

مــاژول طراحــی عضــو بــراي  -1-3-1-2

 تنشهاي ترکیبی

ــی  -1-3-1-3 ــل و طراحـ مـــاژول تحلیـ

 پالستیک قاب

مــاژول طراحــی تیــر جرثقیــل  -1-3-1-4

 اي دروازه

 ماژول طراحی تیر ورق -1-3-1-5

 اتصاالت فوالدي طراحی -1-3-2

مــاژول طراحــی صــفحه زیــر  -1-3-2-1

 ستون

ماژول طراحی اتصـال تیـر بـه     -1-3-2-2

 ستون و اتصال تیر به تیر

مـــاژول طراحـــی اتصـــاالت  -1-3-2-3

 مقاطع توخالی

 ها ماژول طراحی گروه پیچ -1-3-2-4

 ماژول طراحی جوش -1-3-2-5

 ماژول اتصاالت برشی -1-3-2-6

 طراحی بتنی -1-3-2

ماژول طراحی تیر سراسري و  -1-3-2-1

 دال

ماژول طراحی تیر و دال پیش  -1-3-2-2

 تنیده

 طراحی دال اجزاي محدود -1-3-2-3

 ماژول طراحی دال مستطیلی -1-3-2-4



حي سا ۴   Prokonها فوال   تحليل  طر

 ماژول طراحی ستون مستطیلی -1-3-2-5

 ايماژول طراحی ستون دایره -1-3-2-6

 ماژول طراحی کلی ستون -1-3-2-7

مــاژول طراحــی دیــوار حائــل  -1-3-2-8

 بتنی

 ماژول طراحی پی -1-3-2-9

 ماژول طراحی عرض ترك -1-3-2-10

 ماژول طراحی مقطع بتنی -1-3-2-11

 ماژول طراحی برش پانچ -1-3-2-12

 طراحی با مصالح چوبی و بنایی -1-3-3

1- 4-CAD و جزئیات 

 کاربردهاي کلی -5 -1

 طراحی ژئوتکنیکی –6 -1

 ماژول تحلیل شیروانی -1-6-1

 اي ماژول تحلیل شیب غیر دایره -1-6-2

ــل   -1-6-3 ــاژول تحلیـ  Tetrahedralمـ

Wedge 

اي در  ماژول گسـیختگی صـفحه   -1-6-4

 شیروانی سنگی

هاي کم  ماژول ظرفیت باربري پی -1-6-5

 عمق

هـاي   ماژول مقاومت برشی تـوده  -1-6-6

 سنگی متصل شده

ماژول مقاومت برشـی اتصـاالت    -1-6-7

 سخت در سنگها

 ماژول ظرفیت باربري شمع -1-6-8

 PROKONمقدمات کار با  -1-7

 تنظیم نام کاربري -1-7-1

ــاي   -1-7-2 ــه و پارامتره ــاب آییننام انتخ

 طراحی

 تنظیم پوشه کاري -1-7-3

 تنظیم عکس پس زمینه -1-7-4

ــروژه و دفترچــه   -1-7-5 تنظــیم ظــاهر پ

 محاسبات

 PROKONکار با پروژههاي  -1-7-6

 تنظیم سربرگ دفترچه محاسبات -1-7-7

 PROKONشروع کار با  -1-8

 دفترچه محاسبات -1-8-1

 کار با ماژولهاي تحلیل و طراحی -1-9

 ورود اطالعات -1-9-1

ارسال نتایج تحلیـل بـه دفترچـه     -1-9-2

 محاسبات

 ذخیره کردن ورودي -1-9-3

 ااستفاده از راهنم -1-9-4

 کار با جداول ماژولها -1-10

 ها کار با بلوك -1-10-1

 انتخاب بلوکها 1-10-1-1



جع  ۵ مر

 کپی، انتقال و حذف سلولها -1-10-1-2

مزایاي استفاده از دسـتورات   -1-10-1-3

 داخلی

کپی کردن متن از سـایر نـرم    -1-10-1-4

 افزارها

 خالصه دستورات جداول -1-10-2

اســــتفاده از ماشــــین حســــاب  -1-11

PROKON 

 کار با تصاویر -1-12

 افزودن متن و تصاویر -1-13

 وارد کردن متن -1-13-1

 تغییر قالب متن -1-13-2

ــل   -1-13-3 ــاویر در داخ ــتفاده از تص اس

 پروژه

انتخــاب و کپــی کــردن مــتن و  -1-13-4

 تصاویر

 کار با فرمولها -1-14

 وارد کردن فرمول جدید -1-14-1

 مقداردهی متغیرها -1-14-2

 تنظیمات فرمول -1-14-3

 تکنیکهاي پیشرفته -1-14-4

 ویرایش قالب دفترچه محاسبات -1-15

 ایجاد قالب جدید -1-15-1

 دستورات ویرایش قالب -1-15-2

 اي از قالب آماده نمونه -1-15-3

 تنظیم مصالح -1-16

 Fileسربرگ  -1-17

 سربرگ مصالح -1-17-1

 Aluminiumو  Steelسربرگ -1-17-1-1

 Concreteسربرگ  -1-17-1-2

 کرنش-تعیین منحنی تنش -1-17-2

 تنظیم مقاطع -1-18

 Fileمنوي  -1-18-1

 Countryمنوي  -1-18-2

افـــزودن مقـــاطع جدیــــد و    -1-18-3

 پارامترهاي آن

 

 فصل دوم / مدلسازي و تحلیل سازه

 مقدمه -2-1

 ماژول تحلیل قاب-2-2

 قرارداد عالمت -2-2-1

 مشاهده مدل-2-2-2

ــه-2-2-2-1 ــایی و   دکمـ ــاي بزرگنمـ هـ

 چرخش

 کنترل نقطه دید-2-2-2-2

 کنترل صفحه دید-2-2-2-3

 تنظیمات گرافیکی-2-2-2-4



حي سا ۶   Prokonها فوال   تحليل  طر

 مدلساز-2-2-3

 آماده سازي جهت ایجاد مدل -2-2-3-1

 رسم المان تیر و ستون -2-2-3-2

 ها رسم پوسته-2-2-3-3

تولیـــد المانهـــاي ســـطحی   -2-2-3-4

 Solidیا  Shell اي پوسته

 نوار ابزار باالیی در مدلساز -2-2-3-5

کپی و جابجـا کـردن المانهـا و    -2-2-3-6

 ها: گره

 ها نگاهی کلی به ورود داده -2-2-4

 ورودي عمومی-2-2-4-1

 ها ورودي گره -2-2-4-2

 ورودي گرافیکی -2-2-4-2-1

 ورود تیرها و کابلها:-2-2-4-3

گیـري مقـاطع تیـر در     جهت-2-2-4-3-1

 يیک تحلیل سه بعد

گیري مقاطع تیرهـا در   جهت-2-2-4-3-2

 تحلیل دو بعدي

 گیرداري دو انتهاي تیر-2-2-4-3-3

تیر با مقطع متغیـر (تیرهـاي   -2-2-4-3-4

 باریک شونده)

 اتصاالت صلب-2-2-4-3-5

 نیروي افقی کابلها-2-2-4-3-6

 شماره گروه-2-2-4-3-7

ــا     -2-2-4-3-8 ــل ب ــا کاب ــر ی ــاد تی ایج

 مشخصات قبلی

 ولید عضو بلوکیت-2-2-4-3-9

 پاك کردن اعضا-2-2-4-3-10

 چک کردن خطاها-2-2-4-3-11

 ورودي گرافیکی-2-2-4-3-12

 ورود مقاطع تیرها-2-2-4-4

بــازخوانی مقــاطع از پایگــاه -2-2-4-4-1

 داده

 انتخاب مصالح-2-2-4-4-2

ــه-2-2-4-4-3 ــاص  گزینـ ــع خـ ي مقطـ

 (اتصاالت صلب)

 اي ورود تیرهاي ماهیچه-2-2-4-4-4

 اعضاي کششی-2-2-4-4-5

 ورودي گرافیکی-2-2-4-4-6

 اي ورود المانهاي پوسته-2-2-4-5

 هاي صلب ورود پوسته-2-2-4-5-1

 شماره گروه-2-2-4-5-2

 محلی yتنظیم کردن محور -2-2-4-5-3

 چک کردن خطاها-2-2-4-5-4

ــاي بــــا   -2-2-4-5-5 تولیــــد المانهــ

 خصوصیات مشابه
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 تولید بلوکی-2-2-4-5-6

 پاککردن المانها-2-2-4-5-7

 ورودي گرافیکی-2-2-4-5-8

 (Solid)ورودي المانهاي -2-2-4-6

 ورودي المانهاي فنري-2-2-4-7

 المانهاي فاصله-2-2-4-7-1

 ورودي گرافیکی-2-2-4-7-2

 گاهها ورود تکیه-2-2-4-8

ــه و  -2-2-4-8-1 ــتهاي اولیــــ نشســــ

 گاههاي االستیک تکیه

 گاههاي دوار تکیه-2-2-4-8-2

 چک کردن خطاها-2-2-4-8-3

ــه-2-2-4-8-4 ــد تکیـ ــا  تولیـ ــا بـ گاههـ

 مشخصات تکراري

 ها فاصله-2-2-4-8-5

 ورودي گرافیکی-2-2-4-8-6

 ورودي بارهاي گرهی-2-2-4-9

 قرارداد عالمت-2-2-4-9-1

 چک کردن خطاها-2-2-4-9-2

 تولید بلوکی بارهاي گرهی-2-2-4-9-3

 ورودیهاي گرافیکی -2-2-4-9-4

 ورود بارهاي عضوي-2-2-4-10

 قرارداد عالمت-2-2-4-10-1

 انواع بارهاي عضوي-2-2-4-10-2

 چک کردن خطاها-2-2-4-10-3

 گروه بار-2-2-4-10-4

 ورود بارهاي پوسته-2-2-4-11

 اي بارهاي صفحه-2-2-4-11-1

 اي بارهاي لبه-2-2-4-11-2

 بارهاي خطی-2-2-4-11-3

 ورودي گرافیکی-2-2-4-11-4

 ورود ترکیبات بار-2-2-4-12

 ها سایر روشهاي ورود داده-2-2-5

 سربرگ تنظیمات-2-2-6

 حالتهاي تحلیل-2-2-6-1

 پارامترهاي طراحی-2-2-6-2

ــی  -2-2-6-2-1 ــاي طراح ورود پارامتره

 بتنی

ــاي تحلیـــل -2-2-6-2-2 ورود پارامترهـ

 مرتبه دوم

ــاي تحلیـــل -2-2-6-2-3 ورود پارامترهـ

 غیرخطی

 تر کمانشورود پارام-2-2-6-2-4

ــاي تحلیـــل -2-2-6-2-5 ورود پارامترهـ

 دینامیک

هـــاي  پارامترهـــاي تحلیـــل-2-2-6-2-6



حي سا ۸   Prokonها فوال   تحليل  طر

 دینامیک

ــت   -2-2-6-3 ــه و دق ــت توســعه یافت دق

 مضاعف

 تغییر سیستم آحاد-2-2-6-4

 تحلیل-2-2-7

تصــحیح خطاهــا در خــالل    -2-2-7-1

 تحلیل

مشکالت تحلیل مرتبـه دوم  -2-2-7-1-1

 و تحلیل کمانشی

 ارتباط با ماژولهاي طراحی -2-2-8

 اتصاالت فوالدي -2-2-8-1

 ستون بتنی -2-2-8-2

 پی بتنی -2-2-8-3

 ماژول طراحی عضو-2-2-8-4

 جزئیات تیرهاي پیوسته-2-2-8-5

 نمایش گرافیکی خروجیها -2-2-9

 تغییر شکلها-2-2-9-1

 شکلهاي مود-2-2-9-2

 ها العمل عکس-2-2-9-3

 تیرينیروهاي اعضاي -2-2-9-4

 پوش نیروي تیر-2-2-9-5

اي در  تنشــهاي داخــل صــفحه -2-2-9-6

 ها پوسته

لنگرهــاي خمشــی و نیروهــاي -2-2-9-7

 ها برشی در پوسته

 هاSolidتنشها در -2-2-9-8

 نمایش جدولی خروجیها-2-2-9-9

 اي ماژول تحلیل تنش/کرنش صفحه -2-2

 ها وارد کردن داده -2-2-1

 (Nodes)ها  جدول گره -2-2-1-1

 ها گاه جدول تکیه -2-2-1-2

ــالح    -2-2-1-3 ــات مص ــدول مشخص ج

(Material Propertise) 

 (Loads)جدول بارگذاري  -2-2-1-4

 ها خطاهاي ورود داده -2-2-1-5

 تحلیل -2-2-2

 ماژول تحلیل تیر یک دهانه -2-3

 ها ورود داده -2-3-1

 ها خطاهاي رایج در ورود داده -2-3-2

 تحلیل تیر -2-3-3

 گاه االستیک تحلیل تیر بر روي تکیه -2-4

 ها ورود داده -2-4-1

 خطاهاي ورود اطالعات -2-4-2

 تنظیمات ماژول-2-4-3

 تحلیل و نتایج -2-4-3

 

 هاي فوالدي فصل سوم / طراحی سازه
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 مقدمه -3

 طراحی اعضا -3-1

مـــاژول طراحـــی عضـــو بـــراي -3-1-1

 هاي مرکب هاي محوري و تنش تنش

 ي طراحیها روش -3-1-1-1

 تنظیمات پیش از طراحی -3-1-1-2

ــا اســتفاده از ســازه  -3-1-1-3 طراحــی ب

 Frameتحلیل شده در ماژول 

 نحوه طراحی -3-1-1-3-1

 انتخاب پروفیل -3-1-1-3-2

 انتخاب المانهاي طراحی -3-1-1-3-3

انتخــــاب بــــر پایــــه  -3-1-1-3-3-1

 بندي عضو گروه

انتخــاب بــر پایــه تعیــین -3-1-1-3-3-2

 هاي جانبی گاه تکیه

 پارامترهاي طراحی -3-1-1-3-4

تعیین شـرایط بارگـذاري و    -3-1-1-3-5

 نسبت الغري

 Taskایجاد  -3-1-1-3-6

 تعیین ضرایب طول موثر -3-1-1-3-7

 طراحی به صورت جداگانه -3-1-1-4

ماژول طراحی بـراي تـنش    -3-1-1-4-1

 محوري

ماژول طراحی بـراي تـنش    -3-1-1-4-2

 مرکب

ــاژول   -3-1-1-5 ــی در م ــربرگ طراح س

 طراحی براي تنش مرکب

 طراحی تیر -3-2

ماژول طراحی شـاه تیـر جرثقیـل    -3-2-1

 اي: دروازه

 ها ورود داده -3-2-1-1

پارامترهاي عمومی(سـربرگ  -3-2-1-1-1

General( 

مقاطع تیر اصـلی (سـربرگ    -3-2-1-1-2

Main Beam Sections( 

ــاطع تیرهــاي پوشــش    -3-2-1-1-3 مق

 )Capping Beam Sections(سربرگ 

 )Spansها (سربرگ  دهانه -3-2-1-1-4

ــاي ارابــــه(ها)ي   داده -3-2-1-1-5 هــ

 )Crane dataاي (سربرگ  جرثقیل دروازه

 هاي تحلیل:   مشاهده خروجی-3-2-1-2

 دفترچه محاسبات:  -3-2-1-3

 ماژول طراحی تیر ورق-3-2-2

 ها دي دادهورو -3-2-2-1

 Generalسربرگ  -3-2-2-2

 Sectionsسربرگ -3-2-2-3
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 Spansسربرگ -3-2-2-4

 Loadsسربرگ  -3-2-2-5

 Lateral supportsسربرگ  -3-2-2-6

 مشاهده خروجی -3-2-2-7

 دفترچه محاسبات-3-2-2-8

 طراحی اتصاالت خمشی -3-3

 ي زیر ستون: طراحی صفحه -3-3-1

 ههاي اولی ورود داده -3-3-1-1

خطاهـــاي رایـــج در ورود  -3-3-1-1-1

 هاي اولیه داده

 طراحی صفحه زیر ستون-3-3-1-2

 ترسیمات-3-3-1-3

 طراحی اتصاالت خمشی -3-3-2

 ها ورود داده -3-3-2-1

 طراحی-3-3-2-2

 ترسیمات-3-3-2-3

طراحی اتصـاالت مقـاطع   ماژول  -3-3-3

 توخالی

 ها وارد کردن داده-3-3-3-1

طراحــی اتصــال و دفترچــه    -3-3-3-2

 محاسبات

 طراحی اتصاالت برشی:  -3-4

هاي طراحـی گـروه پـیچ و     ماژول-3-4-1

 جوش

 تحلیل خطی-3-4-1-1

 تحلیل غیر خطی:-3-4-1-2

 ها اجراي ماژول -3-4-1-3

هاي ورودي طراحی گـروه   داد -3-4-1-4

 ها پیچ

محاسبه نیروي برشـی طراحـی   -3-4-1-6

 ها در گروه پیچ

هاي ورودي طراحی گـروه   داد -3-4-1-7

 جوش

 تعریف گروه جوش -3-4-1-7-1

 ایجاد سریع گروه جوش -3-4-1-7-2

محاسبه نیروي برشی طراحـی   -3-4-1-9

 در گروه جوش

ــاژول -3-4-2 ــاي طراحــی اتصــاالت   م ه

 معمول

 ها ورود داده -3-4-2-1

 Membersسربرگ  -3-4-2-1-1

 Design ســـــربرگ -3-4-2-1-2

Parameters 

 Connectionسربرگ  -3-4-2-1-3

 Loadsسربرگ  -3-4-2-1-4

 سربرگ مشاهده اتصال -3-4-2-2

 نتایج ماژول -3-4-2-3
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 شگفتاریپ

، میهسـت  ید در علـوم مهندسـ  یـ و اکتشافات جد يدر عصر حاضر که هر روز شاهد نوآور

ن رو توجـه بـه امکانـات و    یـ ر اسـت. از ا یاجتنـاب ناپـذ  ها  ين نوآوریگام شدن با ااز به همین

ه یـ گردد بلکه کل می ها ين نوآورینه تنها باعث همسو شدن با ا، دیجد يافزار نرمهاي  يتکنولوژ

 د.ینما می م را بارزتریقد يافزار نرمهاي  رادات و مشکالت موجود در بستهیا

ـ ن، گـرفتن ن کتاب با در نظر ین ایمولف شـتر  ین عمـران بـه شـناخت هـر چـه ب     یاز مهندسـ ی

ـ تـا بـا ته  انـد   هکـرد  یسـع ، ناشناخته يافزارها نرم ن تـری  ياز قـو  یکـ ین کتـاب  یـ ف ایه و تـال ی

از  یکیکنند. کتاب حاضر  یمعرف یرانین این رشته را به جامعه مهندسیا یتخصص يافزارها نرم

از  یبخشـ ، يفـوالد هـاي   سازه یلب طراحاست که در غاافزار  ن نرمیآموزش اهاي  کتاب يسر

گـر بـا   یدهـاي   دهد. مجموعه کتـاب  می ن عمران آموزشیافزار را به مهندس ن نرمیاهاي  تیقابل

و  Prokonدر  یکیمطالعـات ژئـوتکن  ، Prokonدر  یبتنـ هـاي   سـازه  یل و طراحـ یـ تحلهاي  نام

ن انتشـارات بـه   یهمـ  ن اسـت کـه در  ین مولفیاهاي  گر کتابیاز د Prokon يکاربردهاي  پروژه

 ده است.یچاپ رس

، افـزار  نـرم  یشده اسـت کـه فصـل اول آن بـه معرفـ      يکتاب حاضر در سه فصل گردآور

ـ پردازد. نحوه کار با فصل و ته می و امکانات آنها  تیقابل و  ياز مدلسـاز یـ ه مقـدمات مـورد ن  ی

سـازه را  ل یـ تحلو  ينحوه مدلسـاز ، ن فصل گنجانده شده است. فصل دوم کتابیدر ا یطراح

را در  Sumoبجـز مـاژول    ياز مدلسـاز یـ مـورد ن هـاي   ماژول ین فصل تمامیدهد. ا می آموزش

ز یـ آموزش داده شده است. فصل سوم کتـاب ن افزار  ن نرمیا یدر کتاب بتن Sumoبردارد. ماژول 

ده یـ گرد یسع يکاربرد يها اختصاص دارد که همراه با مثال يفوالدهاي  سازه یحنحوه طرابه 

 افزار آشنا کند. ن نرمیا يها تیبا قابل یانندگان را به طور عملاست خو
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ار یش کتاب زحمات بسیرایر وکه د زادهیم علیان از زحمات سرکار خانم مهندس مریدر پا

ن یمهنـدس محمدحسـ  ا، یک مهندس حامد نوش، مقدم سرکار خانم فاطمه سبحانی از اند و دهیکش

از یـ ه مسـتندات مـورد ن  یـ که در ته رزاد شیرازیانو مهندس ف زاده مهندس مقداد حسن ،ياحمد

 م.یینما می اند تشکر دهیرسان ياریکتاب ما را 

 د بشارتینو -زادهید علیام

 91تابستان 
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 Prokonافزار  آشنایی با نرم

 مقدمه -1-1

بـا هـدف ایجـاد     1989در سـال   Prokonافـزار   توسط شـرکت مشـاورین نـرم    Prokonافزار  نرم

غیر ساختمانی و همچنین مسائل ، هاي ساختمانیجامع در تحلیل و طراحی انواع سازهر افزا نرم

تجاري بوده و نسخه آزمایشـی آن بصـورت رایگـان    افزار  ژئوتکنیکی وارد بازار گردید. این نرم

طراحی شده است که کاربر پسند بوده و امکانـات   اي هبگونافزار  نرم محیط قابل دسترسی است.

هاي توان ماژولقابلیت به روز شدن را داراست و میافزار  قابل دستیابی باشند. نرم آن به راحتی

 باشد:شامل دو بخش اصلی میافزار  نرم نیجدیدي را بر روي آن نصب نمود. بطور کلی ا

 گیرد. یم دفترچه محاسباتی؛ دفترچه محاسبات هر ماژول در داخل این قسمت قرار -

هاي طراحـی  توان به تمامی ماژولاست که از طریق آن میافزار  ترین بخش نرمبخش اصلی این

دست یافـت. نوشـتن محاسـبات و توضـیحات پـروژه و وارد کـردن نتیجـه        افزار  و تحلیل نرم

تـر نمـودن   هاي آنالیز و طراحی از دیگر امکانات این بخش است. بـراي کامـل  محاسبات بخش

افـزار   یز بهره جست. این بخش مانند یک نرماز ترسیمات و اشکال ن وانتدفترچه محاسبات می

نیز ارتبـاط دارد.  افزار  هاي نرمنماید که در عین حال با سایر قسمتعمل می، پردازش متن قوي

 دفترچه محاسبات جداگانه است. کی يخود دارا، یالزم به ذکر است که هر ماژول طراح

این بخـش انجـام    يها ماژولهاي تحلیل و طراحی؛ عملیات تحلیل و طراحی توسط  ماژول -

 گیرد. می

دهنـد طراحـی شـده     هاي مجزا که هر کدام عمل خاصی را انجام مـی  بخش بصورت برنامه این

را افـزار   هاي کلی نـرم  توانند ورودي می، کنند است. و علیرغم اینکه بصورت کامال مجزا کار می
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ایـن بخـش   ارسـال نماینـد.   ار افـز  هاي خود را نیز به نـرم  نیز در اختیار داشته باشند و خروجی

جدیدي را از طریق بخش به روز رسانی بـه  هاي  توان ماژول می طراحی شده است که اي هبگون

 1گردد. اجمالی بررسی می تحلیل و طراحی بصورتهاي  مختلف ماژولهاي  آن افزود. قسمت

 ریـ ظن يگـر یکوچـک د هـاي   گردنـد و بخـش   یرا شامل مافزار  نرم یاصل اتیکل، دو بخش نیا

 وجود دارند. زینها  افزار¬نرم گریارتباط با د يها ماژول، یبخش بروز رسان

 یقابـل دسترسـ   www.Prokon.orgو  www.Prokon.comآدرس  قیـ سازنده از طر یرسم تیسا

ـ از طرافـزار   ها و اصـالحات نـرم   پتیاست. اسکر ـ یا يهـا  آدرس قی  www.CCSofts.com ینترنت

 است. یبایقابل دست www.Civil-Iran.comو

 لیتحل يها ماژول -1-2

مهمتـرین مـاژول    باشـد.  هاي مختلفی براي تحلیل سازه مـی  این بخش شامل قسمت يها ماژول

ن یـ در ا هـا را دارد.  ماژول تحلیل قاب است که وظیفه مدلسازي و تحلیـل انـواع سـازه   ، تحلیل

 گردد.  هاي تحلیل جداگانه معرفی می هر کدام از ماژول بخش

 قاب لیتحل ماژول -1-2-1

نمایـد.   هاي تیر را تحلیـل مـی   هاي دو بعدي شامل المان قاب، این بخش با کمک تحلیل خطی 

باشـد. اثـرات دمـا و تغییـر      هـا مـی   خرپا و تحلیل شبکه، این تحلیل شامل تعیین لنگرهاي قاب

، هـا ¬نیـرو ، هـا ¬توانند در این ماژول در نظر گرفته شـوند. تغییـر مکـان    هاي اولیه نیز می شکل

خروجی ایـن مـاژول    ،العمل تحت دو حالت بار بهره برداري و بار نهایی نیروي عکس، لنگرها

 زیر نیز بکار گرفته شود:هاي  تواند در حالت باشند. این ماژول می می

 هر گره قابل انجام است. يسه بعدي: تحلیل سه بعدي با تعیین شش درجه آزادي برا لیتحل •

هـاي خمیـده بـه     آجرها و کابـل ها،  پوسته امکان افزودن، لیتحل نیاجزاي محدود: با ا لیتحل •

 گردد. هاي برنامه میسر می ورودي

 تحلیل مرتبه دوم و کمانشی  •

تحلیل غیرخطی: توسط این گزینه امکان تحلیل هندسه و مواد بـا خاصـیت غیرخطـی فـراهم      •

 شود. می

 تحلیل دینامیکی •

                                                           
 هاي بعدي آمده است. توضیحات مفصل هر قسمت در فصل. 1
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 ماژول تحلیل قاب 1-1  شکل

شود در این حالت تمامی بارهـا   هاي طراحی مرتبط می به سایر ماژول، پس از تحلیل ماژول این

توانـد در دفترچـه    یابـد. خروجـی مـی    به همراه ترکیب بارهاي ممکن به ماژول دوم انتقال مـی 

 محاسبات به صورت گرافیکی و یا گزارش دیده شود.

هـاي   بـه بسـته   SNFهـاي.  فایـل  و CIS 2و  DXF ،.DWGي.ها تواند از طریق فایل ماژول می این

 Autodesk Revitافـزار   و نـرم  Autodeskشـرکت  هاي  نرم افزار، ترسیم جزئیات فوالدافزاري  نرم

Structure ـ   نـده یهمواره در حالـت توسـعه بـوده و در آ   افزار  مرتبط گردد. نرم ـ ا نیارتبـاط ب  نی

 برقرار خواهد شد. زین يگرید يها و نرم افزارافزار  رمن

 اي صفحه کرنش-تنش تحلیلماژول  -1-2-2

دهـد کـه هـر گونـه شـکلی را رسـم کنـد. سـپس برنامـه           این ماژول به کاربر این امکان را می 

کنـد و میـزان    کند و با متد تعیین شده از سوي کاربر تحلیل می بندي دلخواهی را اعمال می مش

 کند. هاي موجود را مشخص می تنش و کرنش
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 اي صفحه کرنش-شماژول تحلیل تن 2-1  شکل

 تیر یک دهانه تحلیلماژول  -1-2-3

لنگـر  ، نمایـد. بـار متمرکـز    گاهی دلخواه را تحلیـل مـی   این ماژول تیر یک دهانه با شرایط تکیه

را از لیست مقـاطع   ریتواند مقطع ت متمرکز و بار گسترده بر روي تیر قابل اعمال است. کاربر می

 اي تحلیل ایجاد کند.انتخاب نماید و یا مقطع دلخواهی را بر

 

 تحلیل تیر یک دهانه 3-1  شکل

 االستیکگاه  تکیه تیر بر روي تحلیلماژول  -1-2-4

هاي االستیک متعدد با فاصله خالی و یا بـدون فاصـله بـه     گاه تکیه تواند در این ماژول کاربر می

نماید. ایـن مـاژول   هاي ثابت را براي تیر تعریف کند و سپس اقدام به تحلیل تیر  گاه همراه تکیه

 .دهد می نیروي برشی و تغییر مکان را نمایش، لنگر، نمودار فشار خاك
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 االستیکگاه  تکیه تحلیل تیر بر روي 4-1  شکل

 یطراح يها ماژول -1-3

 یاصـل  يهـا  از مـاژول  ییو مصـالح بنـا   یبا مصالح چوب یطراح، طراحی بتنی، يفوالد طراحی

و در  انـد  شده يبند میتقس یمتنوع يها¬د که هر کدام به ماژولباشن یمافزار  نرم نیدر ا یطراح

 حی.در ادامـه توضـ  شود می پاسخ داده ها¬ربخشیز نیهر بخش به طور کامل در ا يازهایواقع ن

تـا بـا   ، آن داده شـده اسـت   يها¬ربخشیز و ها¬ماژول نیبا هر کدام از ا طدر ارتبا يمختصر

 .دیآشنا شو شتریب ها¬سازه یدر طراحافزار  نرم يها¬تیقابل

 يفوالد يها¬سازه یطراح-1-3-1

شـود.این قسـمت بـراي     یمـ  یهاي مختلـف فـوالدي طراحـ    قسمت، يبخش طراحی فوالد در

طراحی اعضایی که تنها تنش محوري در آنها وجود دارد ماننـد خرپـا و اعضـاي مهاربنـدي در     

هـا   تیر و ستون در سـازه  هاي ترکیبی مانند هاي فوالدي و براي طراحی اعضاي داراي تنش سازه

تحلیل و طراحی پالسـتیک قـاب و طراحـی تیـر جرثقیـل نیـز بـه         هاي شود. ماژول استفاده می

کنـد تـا طراحـی بهتـري داشـته باشـند. ایـن بخـش شـامل           هاي خاص کمک می طراحان سازه

 است که در ادامه شرح داده خواهند شد. ییها ماژول

 وريعضو براي تنش مح طراحیماژول  -1-3-1-1

 سازي اعضاي فوالدي که تنها در معرض تنش محوري   این ماژول براي بررسی و بهینه


