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Education.ir-Etabs    تدریس و آموزش نرم افزارEtabs  پیشرفتهمقدماتی و 

 

 

 تعریف  مفاصل پلاستیک برای اعضا

 طول تیر ها( 0.0.و  0.0.مفاصل خمشی برای تیر ها )در فواصل نسبی 

 طول ستون ها( 0.0.و  0.0.مفاصل خمشی برای ستون ها )در فواصل نسبی 

 (برای تیر پیوند00.( و برشی )در فواصل نسبی 0.0.و  0.0.نسبی  تعریف مفاصل خمشی )در فواصل

 (00.تعریف مفاصل محوری برای مهاربندها )در فواصل نسبی 

 

 

 

 جداسازی تیرهای پیوند و تیرهای معمولی:
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 نحوه ی تعریف مفاصل پلاستیک در نرم افزار

 تعریف مفاصل خمشی در تیرها

 نیم:ابتدا همه ی تیرها را انتخاب می ک

 
 

 سپس از مسیر زیر ادامه می دهیم
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 درصد از طول عضو تعریف می کنیم: 0.0.و  0.0.و مفاصل را در فاصله ی 

 
 

 

 مفاصل تیرها به شکل زیر تعریف می گردند:
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 تعریف مفاصل پلاستیک ستون ها:

 : مه ی ستون های را انتخاب می کنیمه

 

 
 

 

 درصد از کل ستون تعریف می کنیم 0.0.و  0.0.در فواصل  سپس از مسیر زیر مفاصل ستون های را
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 تعریف مفاصل پلاستیک مهاربندها

 :بندها را انتخاب می کنیمابتدا تمامی مهار

 
 

 
 سپس از مسیر زیر مفاصل پلاستیک مهاربندها را از نوع محوری در وسط مهاربندها قرار می دهیم:
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 تیرهای پیوند:تعریف مفاصل  برشی 

 تمامی تیرهای پیوند را انتخاب می کنیم و سپس از مسیر زیر مفاصل را به تیرهای پیوند اختصاص می دهیم

مفاصل تیرهای پیوند به این شکل می باشد که در دوسر تیر مفصل خمشی تعریف می شود و در وسط تیر پیوند هم 
 مفصل برشی تعریف می گردد:
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 ترکیب بار شرایط اولیه را به غیر خطی تبدیل کنیمحال باید 

 برای این منظور از مسیر زیر پیروی می کنیم:

 
 

کلیک می کنیم تا این ترکیب به  OKرا انتخاب می کنیم و روی دکمه ی  1.2D+0.2Lدر پنجره ی ظاهر شده ترکیب بار 
 ترکیب بار غیرخطی تبدیل شود
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 آور اقدام می کنیمسپس از مسیر زیر برای تعریف پوش 

 
 کلیک می کنیم: Add new Caseدر پنجره ی ظاهر شده روی 

 
 

 مشخصات و تنظیمات زیر را اعمال می کنیم:
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 را می فشاریم تا آنالیز انجام شود F5کلید 

 
 برای آنالیز غیرخطی هم از مسیر زیر پیروی می کنیم:

 
 مدتی طول می کشد تا آنالیز کامل شود:
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 پس از تکمیل آنالیز ، جهت مشاهده ی منحنی ظرفیت از مسیر زیر پیروی می کنیم
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 Etabsمنحنی ظرفیت در نرم افزار 

 متر می باشد. 0.0.تغییر مکان هدف 
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 برای مشاهده ی مشخصات مفاصل از مسیر زیر کار ادامه می دهیم:

 

 

http://pushover.blog.ir/
http://etabs-education.blog.ir/


 pushover.ir علیرضا خویه Etabs 9.7.4پوش آور در 

Education.ir-Etabs    تدریس و آموزش نرم افزارEtabs  پیشرفتهمقدماتی و 

 

http://pushover.blog.ir/
http://etabs-education.blog.ir/


 pushover.ir علیرضا خویه Etabs 9.7.4پوش آور در 

Education.ir-Etabs    تدریس و آموزش نرم افزارEtabs  پیشرفتهمقدماتی و 

 
 

http://pushover.blog.ir/
http://etabs-education.blog.ir/


 pushover.ir علیرضا خویه Etabs 9.7.4پوش آور در 

Education.ir-Etabs    تدریس و آموزش نرم افزارEtabs  پیشرفتهمقدماتی و 

 
 مشخصات مفاصل تیرها
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 هامشخصات مفاصل ستون 
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 مشخصات مفاصل محوری
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 به دست آوردن نقطه ی عملکردی
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