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 آنها براي  و اعمال ظوابط خاص آرماتورهاي عرضی    تشخیص اتوماتیک ستونهاي پرفشار 
 

 

درصورتیکه فریم سازه در حالــت شــکل پــذیري ویــژه طراحــی شــده باشــد، در ســتونهاي پرفشــار کــه   

ــروي فشــاري  ــه نی ــین نام ــا  c’Fg0.3Aبیشــتر از  Puبراســاس آی ــد و ی باشــد، میبایســت  70MPa> c’Fدارن

 ظوابط خاصی در طراحی فوالد عرضی این ستونها لحاظ گردند. 

ایی گردند. براي انجام این فرایند ابتدا  ناـس ط برنامه ـش تونهاي پرفشـار توـس براي این منظور ابتدا میبایسـت ـس

ي انجام این اـستخراج ـشود. برا XMLافزار ایتبس جدول نیروهاي طراحی ـستون در قالب یک فایل  میبایـست از نرم

پس گزینه   Exportافزار ایتبس ابتدا گزینه در نرم  Fileموضـوع از منوي  را  … ETABS Database to XMLو ـس

 همانند تصویر زیر انتخاب نمایید.
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هاي  در نسخهColumn Design Forces یا   (و  Design Forces – Columnsسپس همانند تصویر زیر جدول  

در مسیر مورد نظر خود   Kgf-cmرا انتخاب نمایید و فایل حاوي نیروهاي طراحی ستونها را با واحد  پاینتر ایتبس)  

 ذخیره نمایید. 
 

 
 

ایمپورت نمود. براي این   ETABS MATEافزار  حال میبایست این فایل حاوي نیروهاي طراحی ستونها را به نرم

منوي   از  نمایید     Import Column Design Force to Detect High Pressureگزینه   Fileمنظور  انتخاب  را 

توجه   مسیري که در مرحله قبل مشخص نمودید، انتخاب نمایید.  ازحاوي نیروهاي طراحی ستون را    XMLوفایل 

به   هندسه سازه  ایمپورت  ابتداي  در  پذیري سازه  بود که شکل  فعال خواهد  فقط در حالتی  منو  این  نمایید که 

 افزار، بصورت ویژه تعریف شده باشد. نرم
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تون توـسط این گزینه، نرم افزار بـصورت خودکار نیروي  پس از ایمپورت کردن فایل حاوي نیروهاي طراحی ـس

افزار  براي هر ـستون در هر طبقه را از بین تمامی ترکیبات بارگذاري اکـسپورت ـشده از نرم  Puحداکثر   فـشاري

 ایتبس بدست خواهد آورد و این نیرو را روي ستونها بصورت زیر نمایش خواهد داد.
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ورتیکه   c’Fg0.3Aافزار مقادیر  پس از آن نرم به و درـص تون را نیز محاـس د، آن   c’Fg0.3A > Puبراي هر ـس باـش

 ستون را بعنوان ستون پرفشار شناسایی خواهد کرد و جزییات را بصورت زیر بنمایش خواهد گذاشت.
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   اعمال ظوابط ستونهاي پرفشار در دیتیلینگ فوالد عرضی ستونهاي پرفشار
 

افزار نرم همانگونه که در قسمت قبل توضیح داده شد،    افزارستونهاي پرفشار توسط نرم   خودکارپس از شناسایی  

به   اتوماتیک  ستونهابصورت  اندیس    این  با  مخفف    [HP]یک سکشن جدید  را   High Pressureکه  میباشد 

 این سکشن جدید دقیقا داراي مشخصات سکشن اصلی ستون میباشد با این تفاوت که.  اختصاص خواهد داد

 تمامی میلگردهاي مقطع جدید داراي سنجاقی میباشند.

اند  مشخص شده   [HP]همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد، ستونهاي پرفشار که مقطع آنها با اندیس  

 براحتی در پالن سازه قابل مشاهده میباشند.
 

 
 

ی  در طراحی   ت ظوابط خاـص ار میبایـس تونهاي پرفـش ودـس از جمله اینکه کلیه میلگردهاي در   درنظر گرفته ـش

  (bو    (aاي مهار ـشوند و عالوه بر روابطمقطع ـستونهاي پرفـشار میبایـست توـسط گوـشه تنگها و یا قالبهاي لرزه

بایسـت در طراحی فوالد نیز می (cکه براي تمامی سـتونها در سـازه با شـکل پذیري ویژه الزامی اسـت، رابطه  

 عرضی این ستونها لحاظ گردند.
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  Puیک از ستونها براساس    هر  و سپس همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میگردد، جزییات فوالد عرضی براي

تون ده از فایل نیروهاي طراحی ـس ه رابطه باال   هاخوانده ـش ت آمده از هر ـس  و نیزو مقادیر فوالد عرضـی  بدـس

s/vA    افزار محاسبه خواهد شد.بصورت خودکار توسط نرم ،و بقیه ظوابطستون 
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افزار مشاهده میگردد، این ستون توسط نرم افزار در طبقه اول در تصویر زیر نمونه نقشه ترسیم شده توسط نرم 

طبقه دوم ستون معمولی تشخیص داده شده است و بر همین اساس جزییات فوالد عرضی ستون پرفشار و در  

 ستون محاسبه گردیده است. 
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