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 اي نام تو بهترین سرآغاز 

 بی نام تو نامه کی کنم باز؟ 

 
 مؤلف پیشگفتار

سازه یا دانشـجوي ایـن رشـته باشـید، یقینـاً بـا محصـوالت        اي  هدر صورتی که طراح حرف

و تـرین   جـامع  SAP2000 افـزار  نـرم آشنا هستید. بدون شک در ایـن میـان    CSIمحبوب کمپانی 

سال در زمینه طراحی سازه داشته باشـید،   15باشد. چنانچه سابقۀ بیش از  می آنهاترین  کاربردي

را به خاطر خواهید داشـت. بـه هـر ترتیـب از      SAP90ن تحت عنوا افزار نرماین تر  نسل قدیمی

مؤلفان بسیاري اقـدام بـه تهیـه و تـألیف منـابع       SAP2000اولیه هاي  همان ابتداي معرفی نسخه

نظیر و بسیار جامع بودند. با این حـال   بی آموزشی در این زمینه نمودند، که بعضاً در زمان خود

این منابع مورد بازبینی قرار نگرفتـه و از طرفـی عـزم    سالهاست که  افزار نرمعلیرغم تکامل این 

جدي در جهت تهیه منبعی که پاسخگوي نیاز روز افزون جامع مهندسـی در ایـن زمینـه باشـد     

مرجع کاربردي مدلسازي، تحلیل و طراحی سوله  "صورت نپذیرفته است. پس از انتشار کتاب 

هت ارائـه منبـع آموزشـی در زمینـه     بسیاري در جهاي  از همین انتشارات درخواست " SAPدر 

کاربردي دریافت نمودیم. به ایـن ترتیـب بـا مسـاعدت نشـر      هاي  در قالب پروژه SAP افزار نرم

نوآور و به ویژه آقایان نصیرنیا، تهیه و تألیف کتاب حاضر کلید خورد. هرچند تهیـه یـک منبـع    

 چنـد هـزار صـفحه و چنـدین جلـد کتـاب را طلـب        SAP2000 افزار نرمجامع و کارآمد جهت 

تا با توجـه بـه بضـاعت علمـی خـود و نیـاز جامعـه          هسعی خود را بر این داشت مؤلف ،کند می

متنوع به صورت گام به گام و با بیانی سـاده شـما عزیـزان را بـا     هاي  مهندسی با تعریف پروژه

غلـط نیسـت، ایـن     بـی  که هیچ امالیـی  . از آنجاآشنا سازد افزار نرممهم و کاربردي هاي  قابلیت

، بنابراین خواهشمند است نظرات، انتقادات و نخواهد بوددست نوشته نیز از این قاعده مستثنی 

چاپ بعدي، صرفاً از طریـق پسـت   هاي  پیشنهادات خود در جهت بهبود کیفیت کتاب در نوبت

 ارسال فرمایید. Info@noavarpub.com انتشارات نوآورالکترونیکی 

 با تشکر

 سیدصادق علوي
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 فصل اول

 معرفی

 تاریخچه 1-1

سازه یا دانشـجوي ایـن رشـته باشـید، یقینـاً بـا محصـوالت        اي  هدر صورتی که طراح حرف

و تـرین   جـامع  SAP2000 افـزار  نـرم آشنا هستید. بدون شک در ایـن میـان    CSIمحبوب کمپانی 

سال در زمینه طراحی سازه داشته باشـید،   15باشد. چنانچه سابقۀ بیش از  می آنهاترین  کاربردي

را به خاطر خواهید داشت. همانطور که مطلـع   SAP90تحت عنوان  افزار نرماین تر  نسل قدیمی

شخصـی فاقـد سیسـتم    هاي  انههستید آن زمان عمالً رای

نیـز از ایـن امـر     SAP90عامل گرافیکـی بودنـد. بـالطبع    

را به صورت متنـی  ها  مستثنی نبوده و کاربر تنها ورودي

را بـه  هـا   وارد نموده و در انتها نیز خروجـی  افزار نرمبه 

گیــري  نمــود. ایــده شــکل مــی صــورت متنــی دریافــت

اه ایـالتی  در دانشـگ  افـزار  نـرم ابتـدایی ایـن   هـاي   نسخه

خـورد. در ایـن    مـی  کالیفورنیا واقع در شهر برکلی کلید

میان بیشترین تأثیر را شخصی بـه نـام پروفسـور ادوارد    

 ویلسون داشت.

 98و به دنبـال آن وینـدوز    95پس از انتشار ویندوز 

پذیرد. کمپـانی خوشـنام و قدرتمنـد     می صورت افزار نرمتحول عظیمی در زمینه تولید و انتشار 

CSI  افـزار  نرمگرافیکی هاي  ، اولین نسخهافزار نرمنیز همگام با سایر تولید کنندگان SAP2000  را

شود خیل عظیمی از طراحان سازه در سراسـر دنیـا بـه     می کند. این رویداد سبب می روانه بازار

در حرفه خود روي آورند. طبیعتاً زندگی در دهکـدة جهـانی    افزار نرمفراگیري و استفاده از این 

مرزي وجـود داشـته    و آنکه حد بی هاافزار نرمشود به محض انتشار آخرین نسخه از  می موجب

 پروفسور ادوارد ویلسون -1-1شکل
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هـا بهرمنـد شـوند. از طرفـی در     افزار نـرم باشد، مهندسین عزیز درکشورمان نیز در لحظه از این 

در وقـت  جـویی   کند به جهت صرفه می حکم عصر حاضر زمان گوهري گرانبهاست، پس منطق

 افـزار  نـرم را تهیه نموده و پس از آن به فراگیري  افزار نرماندك ابتدا اي  هو انرژي با صرف هزین

باشـد. بنـابراین    نمـی  اهتمام نمود. البته این موضوع نافی آموختن محاسبات به صـورت دسـتی  

پایه در زمینه تحلیل و طراحـی سـازه را بـه    ، مفاهیم افزار گیري نرم شود پیش از بکار می توصیه

 خوبی فرا گیرید.

 

 افزار نرممعرفی  1-2

گنجد اما بد نیسـت   نمی در چند سطر SAP2000 افزار نرمبیشمار هاي  هرچند معرفی قابلیت

در اي  هتقریباً و تحقیقاً قادر به مدلسازي و ارائه پاسخ بـراي هـر نـوع پدیـد     افزار نرمبدانید، این 

 ی را پشـتیبانی المللـ  بـین اغلب اسـتانداردهاي معتبـر    افزار نرماین باشد. همچنین  می ازهزمینه س

داخلی با استانداردهاي آمریکا و کانـادا  هاي  نامه آیینکند. البته با توجه به مطابقت بسیار زیاد  می

کنـد. اگـر    یمـ  ملّی کشورمان را نیز پشـتیبانی هاي  نامه آیین افزار نرمتوان گفت این  می به عبارتی

بعدي شک شـما  هاي  با مطالعۀ پاراگرافاید  هنشد افزار نرمهنوز مجاب به فراگیري و استفاده از 

 SAP2000 افـزار  نرماز  17برطرف خواهد شد. هم اینک ویرایش  افزار نرم یادگیريدر شروع به 

از یک سو   14,2,2معرفی شده است. اما با توجه به کارآمد بودن ویرایش  CSIاز سوي کمپانی 

باالتر از سوي دیگر، مؤلف را مجاب به تـألیف  هاي  و عدم اطمینان از عملکرد صحیح ویرایش

هـاي   ننمـود. در ادامـه چنـد تصـویر از پـروژه      17و  16،  15هاي  کتاب حاضر بر پایۀ ویرایش

طراحـی   SAP2000 افـزار  نـرم خاص که توسط بزرگترین مهندسین مشاور دنیا و البته به کمـک  

 را جهت پی بردن به قدرت این نرم فزار به معرض دید شما خواهیم گذاشت. شده
 

 
 متر 135برج خنک کن هذلولی وار به ارتفاع  -2-1شکل
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 سازه کامل یک استادیوم ورزشی -2-1شکل

 
 سازه یک گُنبد بسیار عظیم به شکل نیم کره -3-1شکل

 
 سازه یک مخزن بسیار عظیم کُروي شکل -4-1شکل
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 پل گُلدن گیت بر فراز خلیج سانفرانسیسکو -5-1شکل

 
 سازه تونلی در زیر آب واقع در آلمان -6-1شکل

 
 معرفی کتاب 1-3

مؤلفان بسـیاري اقـدام بـه تهیـه و تـألیف       SAP2000اولیه هاي  از همان ابتداي معرفی نسخه

سالهاست کـه ایـن    افزار نرممنابع آموزشی در این زمینه نمودند. با این حال با وجود تکامل این 

منابع مورد بازبینی قرار نگرفته و از طرفی عزم جدي در جهت تهیه منبعی که پاسـخگوي نیـاز   

"	روز افزون جامع مهندسی در این زمینه باشد صورت نپذیرفتـه اسـت. پـس از انتشـار کتـاب      

هـاي   خواستاز همین انتشارات در"	 SAPمرجع کاربردي مدلسازي، تحلیل و طراحی سوله در 

کـاربردي  هـاي   در قالـب پـروژه   SAP افـزار  نـرم بسیاري در جهت ارائه منبع آموزشی در زمینه 

دریافت نمودیم. به این ترتیب با مساعدت نشر نوآور تهیه و تألیف کتاب حاضر کلیـد خـورد.   

چنـد هـزار صـفحه و چنـدین      SAP2000 افزار نرمهرچند تهیه یک منبع جامع و کارآمد جهت 

تا با توجه به بضاعت علمی خـود    هسعی خود را بر این داشت مؤلف ،کند می اب را طلبجلد کت
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متنوع به صورت گام به گام و بـا بیـانی سـاده شـما     هاي  و نیاز جامعه مهندسی با تعریف پروژه

 .آشنا سازد افزار نرممهم و کاربردي هاي  عزیزان را با قابلیت

 

 کتابهاي  معرفی پروژه 1-4

ـ  می پروژه 7فصل و در قالب  8شامل کتاب حاضر  صـورت  اي  هباشد. آرایش فصول به گون

در انتها بدل شود. در فصل دوم اي  هپذیرفته تا خواننده از یک کاربر مبتدي در ابتدا به یک حرف

شـود. بـا    مـی  روند مدلسازي و طراحی یک ویال با اسکلت فوالدي به صـورت کامـل تشـریح   

مبتدي در نهایت بدل به یک کاربر با سطح متوسط خواهید شد. مطالعه این فصل به عنوان یک 

خواهید بیش از یک کاربر معمولی باشید مطالعـه فصـل سـوم     می البته این پایان کار نیست. اگر

شود. با مطالعه فصل سوم مراحل مدلسازي و طراحـی یـک مخـزن آب هـوایی      می اکیداً توصیه

خـاص ملحـق شـوید    هاي  د به جمع طراحان سازهخواهی می فوالدي را فرا خواهید گرفت. اگر

فصل چهارم را از دست ندهیـد. در ایـن فصـل نحـوة مدلسـازي، بارگـذاري و طراحـی یـک         

توان گفت بدل بـه یـک طـراح     می پارکینگ فلزي خودرو را به شما آموزش خواهیم داد. اکنون

ست، فصل پـنجم بـه نحـوه    شده اید. اما این تازه بخشی از آنچه وعده داده ایم ااي  هنسبتاً حرف

اختصاص دارد که قطعاً از طراحی آن لذت خواهید بـرد. در واقـع   اي  همدلسازي و طراحی ساز

پـروژه اول مربـوط بـه     4نمـود،  بنـدي   توان به دو بخش کلی تقسیم می ارائه شده راهاي  پروژه

حی سـازه  خاص بوده و مناسب مهندسینی است که قصد فعالیت در بازار طراهاي  طراحی سازه

فصل آخر بـه مسـائل بسـیار خـاص در زمینـه مهندسـی سـازه         3دارند. این در حالی است که 

اختصاص یافته است. مخاطبین بخش دوم بیشتر دانشجویان و فارغ التحصیالن رشـته سـازه در   

خواهید در جریان آخرین تحوالت در زمینه طراحی  می مقطع کارشناسی ارشد خواهند بود. اگر

 بیاموزید با ما باشید. SAP افزار نرمسازه قرار گرفته و نحوه به کارگیري آنها را در 

اختصـاص دارد.   افزار نرمفصل ششم به چگونگی تحلیل مرتبه دوم قابهاي پرتال فوالدي در 

بحث لحاظ آثار پی دلتا در طراحی سـازه بـه صـورت جـدي      92با انتشار مبحث دهم ویرایش 

هـاي   تري نسبت به گذشته مطرح شده و در واقع به صورت بخش الیفنکـی از طراحـی سـازه   

 افـزار  نـرم فوالدي در آمده است. با توجه به اینکه امکان تحلیل پی دلتا به صورت خودکـار در  

SAP ر خالف بETABS  عمـال ایـن       اي  همهیا نیست، بایستی کاربر پیشـرفتباشـید تـا قـادر بـه ا

ـ      SAPموضوع در   محسـوب اي  هباشید. البته نگران نباشید، شما اکنـون دیگـر یـک کـاربر حرف

شوید، پس فصل ششم را از دست ندهید. فصل هفتم به معرفـی و نحـوه طراحـی یکـی از      می

  ه اختصاص دارد. در این فصل خواهید آموخت چگونهآخرین دستاوردهاي مهندسی ساز


