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 را می فشاریم Control+Nکلیدهای ترکیبی  SAP2000برای شروع کار پس از باز کردن برنامه ی 

 کلیک می کنیم. Blankدر پنجره ی ظاهر شده روی 
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 ها را مطابق با تصویر زیر وارد می کنیم Grid Lineراست کلیک کرده و  SAP در صفحه ی برنامه ی
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 از ابزار ترسیمی فریم، اعضای کششی و فشاری خرپا را ترسیم می کنیم سپس با استفاده
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را فشار می دهیم تا پنجره ی  Control+Rهمه ی اعضای ترسیم شده را انتخاب می کنیم و سپس کلید های ترکیبی 
Replicate  ظاهر گردد. در تبMiror :مطابق با تنظیمات مشخص شده در تصویر عمل می کنیم 

 
 این کار اعضای انتخاب شده نسبت به مختصات صفحه ی تقارن، قرینه می شوند.با 

 

را تکرار می کنیم؛ ولی این بار با تنظیمات مشخص درتصویر  Replicateمجددا تمامی اعضا را انتخاب می کنیم و عمل 
 زیر

 
 خواهند چرخید Zدرجه حول محور  90با این کار، اعضای انتخاب شده، 
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 را مطابق را تصویر زیر اعمال می کنیم: Replicateبرای بار سوم نیز اعضا را مطابق شکل انتخاب کرده و تنظیمات 

 

 با این کار یک کپی از اعضای انتخابی در فاصله ی مشخص شده ایجاد خواهد شد

 تکرار می کنیم: y این کار را دوباره در جهت

 
 مدل نهایی به شکل زیر خواهد بود:
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 و دال ها را در پلان ترسیم می کنیم: استفاده می کنیم () برای ترسیم دال ها از گزینه ی ترسیم دال

 

جهت انتقال بار از دال ها به اعضای محوری می بایست آن ها را تقسیم بندی کنیم برای همین منظور دال ها را 
را انتخاب می کنیم و تنظیمات را مطابق  Devide Areaو سپس  Edit Areaزیر منوی  Editانتخاب می کنیم و از منوی 

 با پنجره زیر اعمال می کنیم:
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دال ها، پس از تقسیم بندی به شکل زیر خواهند شد:

 

 برای تعریف نوع تکیه گاه ها مطابق با تصویر زیر عمل کرده و تکیه گاه مفصلی را انتخاب می کنیم:
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را انتخاب  Load Patternگزینه ی  Defineنیم برای این منظور از منوی نوع بارهای زنده و مرده را نیز تعریف می ک
 می کنیم:

 
 Uniform Loadو سپس  Area Loadگزینه ی  Assignجهت اعمال بارها به سطوح، آنها را انتخاب می کنیم و از منوی 

 را انتخاب می کنیم:
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 گیریمدرنظر می  000با مرده ی کف را مطابق با تصویر فوق برابر با 

 

 در نظر می گیریم 000بار زنده ی سطوح را نیز 
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 جهت تعریف مصالح بتن، مطابق با تصویر زیر، مراحل را دنبال می کنیم و تنظیمات را اعمال می کنیم:
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 روند بالا را برای تعریف مصالح بتن تعریف می کنیم:
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در تصویر دنبال می کنیمبرای وارد کردن مقاطع دوبل نبشی نیز مراحل زیر را   
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قرار می دهیم تا نرم افزار مطابق با تنش وارد شده به  AutoListهمه ی مقاطع وارد شده به نرم افزار را در مقاطع 
 اعضا، مقاطع را انتخاب کند:
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 مود:ن تعریف دال نیز به شکل زیر می باشد و می بایست تنظیمات را مطابق با پنجره مشخص شده در شکل اعمال
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 اختصاص مقطع دال:
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  برای اختصاص مقاطع به اعضا می بایست همه ی آنها را انتخاب کنیم و سپس مطابق با تصویر زیر عمل کنیم:
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 مشاهده ی نتایج تحلیل و طراحی
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 ∆-Pتحلیل کمانشی و 

 تعریف بار کمانشی غیرخطی:

مطابق با تصویر زیر مراحل کار را دنبال می کنیم و تنظیمات  Defineاز منوی  ∆-Pغیرخطی  Load Caseبرای تعریف 
 را اعمال می کنیم:
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 تعریف بار کمانشی:
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 سازه را آنالیز کرده و با سعی و خطا مقاطع نهایی را انتخاب می کنیم:

 نتایج حاصل از تحلیل کمانشی را در تصویر زیر مشاهده می کنید:

 
 :هستند اعضای بحرانی به لحاظ کمانشیشود اعضای نزدیک به تکیه گاه، همانطور که مشاهده می 

 
ضریبی که در بالای نرم افزار مشاهده می کنید تحت عنوان ضریب بار کمانشی برای مود اول می باشد که در واقع 

 ضریب اطمینان اعضا برای کمانش می باشد:
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The buckling load factor (BLF) is the factor of safety against buckling or the ratio of 

the buckling loads to the applied loads. The following table illustrates the interpretation of 

possible BLF values: BLF Value (factor of safety) 
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