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مالحظات کلی

.....  مالحظات کلی معماری، سازه ای، تاسیساتی، برقی، ▪
.......محیطی و..... اقتصادی، نگهداری،

conceptualاولیه/ طراحی مفهومی▪

بسیار مهم▪
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Get All ƒi

Architectural E.

Environmental  E.

Structural  E.

Client User

Mechanical E. Value E.Electrical E.

….



▪
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(ایجاد فرم)تاشه پردازی 

نرم افزارهای ایجاد فرم▪

SAP,…..

* .dxf files   exported to SAP or…  

(Formian-k)

Autocad

Rhino

Rhinoceros 3D

Grasshopper (parametric similar to formian)

.

.

.plugins and interfaces
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انواع تحلیل ها

(غیرخطی/ خطی)استاتیکی ▪
/یاتغییر زوا-تغییر شکل بزرگ-تغییرهندسه/ تسلیم ماده

سایر
(غیرخطی/خطی)دینامیکی ▪

هر تحلیل نیاز به مدل دارد▪
هدف مدل ها/ انواع مدل ها ▪

بیانی از پدیده واقعی : هرمدل▪
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نرم افزارهای تحلیل

برای تقریبا همه موارد طراحی مهندسی برنامه هائی مثل ▪
SAPکافی و مناسب است.

بررسی ....و(Riks)برای بررسی رفتار کمانشی اعضای سازه ▪
آنها،  ارتجائی-بویژه در مرحله فرا...( پیونده ها و )رفتار جزئیات 

الزم است Ansysویا Abaqusنرم افزارهائی مثل 
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: طراحی

اعضا/انتخاب مقاطع▪
یاجزای غیر سازه ا..... تکیه گاه ها/ اتصاالت: انتخاب جزئیات▪

نسبت به واکنش های محیطی ( ساخته شده)پاسخ سازه ▪
.....( بارهای ثقلی، برف، زلزله، باد و تغییر دما)=

تابع فرضیات بارگذاری ما نیست،
و تابع روش تحلیل ما و پیچیدگی و درجه دقت آن نیست

.آن است( ساخته شده)بلکه تابع طراحی واقعی 
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بارها

/.....برف/ زنده/مرده: ثقلی▪
غیر اجزای-زیر سازه و جزئیات اتصال به هم-قائم/ افقی: زلزله▪

سازه ای
باد▪
تغییر دما▪
بارهای حین ساخت▪

▪....
▪....
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بارهای اجرائی▪



▪
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29Kerman-94 May 2015



▪
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▪
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اکارترکیب بتن با شبکه فض



جواب های تحلیل و طراحی 

بارهای وارده و واکنش های تکیه گاهی▪
اشتراک جرمی/ زمان های تناوب و مود های ارتعاشی▪
/خمش/برش/فشار/کشش-واکنش های تکیه گاهی▪
اعضای با نیروهای سنگین-بازه نیروی اعضا▪
جزئیات اجزای غیرسازه ای-اثر سازه ای-تغییر مکان ها▪
(بازه ها)نسبت تنش ها ▪
▪.....
▪......

32



حساسیت سازه نسبت به دو راهه )اتصال مفصلی 
( یا سه راهه



اتصال صلب

اتصال مفصلی



،(محوری، برشی:نوع تنش)نوع نیرو ▪
ترکیبی ▪
لهیدگی▪
و طرح اجزائی مثل پیچ و جوش، لزوما از نیروهای بحرانی عض▪

.  مربوطه، تبعیت نمی کند



ارتعاش  سازه فضاکار
ار به دهانه شبکه های فضاک(ضخامت)در نسبت های کم عمق ▪

برای جلوگیری ارتعاش مزاحم سازه دراثر بار باد ویا سایر 
ر بارهای زنده بایستی طراحی مناسب توزیع جرم ها و یا سای

.میراگرها انجام گیرد



تکیه گاه ها
اسباتی طراحی تکیه گاه ها ی سازه فضا کار بایستی با فرضیات مح▪

ای سازگاری داشته و با توجه به آزادی  جابجایی ه( مدل تحلیلی)
ا ویا افقی ویا قائم و چرخش های ناشی از بار های قائم ویا تغییر دم

کیه دقت شود که بعضی از ت. انجام گیرد..... نیروهای برکنشی باد 
گاه های بعضی از انواع شبکه های فضا کاردر حالت بارهای وزنی

.  گردندنیز نیروی برکنشی دارند و بایستی برای این حالت طراحی
وطه عدم توجه به میزان جابجایی ها ی  سازه فضاکار و زیر سازه مرب▪

در در شرایط مختلف بارگذاری،  می تواند باعث بروز صدمات جدی
.سازه ویا زیر سازه ویا هردو گردد

(  Рـ∆)اثر اضافی ناشی از جابجایی  محل اعمال بارهای تکیه گاهی ▪
ب مؤثر بایستی روی تکیه گاه ها منظور گردد ویا با استفاده از ضری

.طول کمانشی منظور گردد



تکیه گاه های ویژه▪
ن، سازه تکیه گاه ویژه به تکیه گاهی گفته می شود که در اثر حذف آ▪

وی سه برای مثال یک شبکه فضاکار ر)دچار ناپایداری کلی می گردد
کل بارهای %  50ویا تکیه گاهی که بیش از ( تکیه گاه گوشه  ای

ژه طراحی تکیه گاه ه وی. وارده در یک حالت بارگذاری را جذب نماید
نیروهای حالت بارگذاری % 125و اجزای بال فصل آن، بایستی برای 

مقابله طراحی تکیه گاه های ویژه بایستی برای.  مربوطه صورت گیرد
نقلیه برای مثال بار ناشی ازضربه وسایل)با نیروهای افقی ضربه ای 

.انجام گیرد( در صورت وارد بودن
تی در جوشکاری اجزای تکیه گاهی با جنس های متفاوت فوالد بایس▪

.به جوش پذیری قطعات توجه شود



جزئیات حساس نسبت به تغییرمکان▪

حد تغییر مکان 
تغییر مکان های ناشی از شرایط بهره برداری 

ی به بایستی در حد ارتجاعی باقی مانده و نبایست
.حالت ماندگار تبدیل گردد



محدودیت الغری▪



1394.12.19 41

(و بهینه یابی)بهبود طرح 



▪
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1393.03.05 43
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مستند سازی

▪

45



▪

46



▪

47



▪
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▪
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