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  2800معرفي نرم افزار 
  )arjafari2004@gmail.com(احمدرضا جعفري

  هيات علمي موسسه عمران روستايي همدان
  
  
  مقدمه-

اهميت آن ) مخصوصĤ پس از زلزله بم و(يكي از مسايلي كه از در سالهاي اخير در زمينه صنعت ساختمانسازي 
نامه  ازي ساختمانها در برابر زلزله ميباشد و آيينبيش از پيش مورد توجه قرار گرفته، مساله طراحي و مقاومس

مورد توجه مهندسان قرار گرفته ) با وجود اشكاالت احتمالي موجود در آَن( به عنوان يك معيار مناسب 2800
افزارهاي  به همين جهت با توجه به برخي از پيچيدگيهاي موجود در اين آيين نامه،وجود برخي نرم. است

افزاري  در اين راستا نرم. نامه در طراحي ساختمانها احساس ميشود فاده از اين آيينكمكي جهت تسهيل است
افزار اگر چه شامل تمامي مسايل مورد نياز  اين نرم.  توسط اينجانب طراحي گرديده است2800به نام 

  .دمهندسان محاسب در زمينه زلزله نميباشد، اما بخشهايي هر چند كوچك از نيازها را تامين مينماي
  افزار   قابليتهاي نرم-

  :افزار با دريافت اطالعات مربوط به سازه از كاربر داراي قابليت انجام كارهاي زير ميباشد اين نرم  
  محاسبه وزن موثر ساختمان در زلزله  -1
 محاسبه برش پايه زلزله به همراه توزيع اين برش در طبقات  -2
 لزلهمحاسبه تغيير مكانهاي نسبي و مطلق مجاز طبقات در ز -3
محاسبه پيچش كل و همچنين مقدار پيچش در هر يك از طبقات با در نظر گرفتن پيچش اتفاقي  -4

 در صورت لزوم
 محاسبه لنگرهاي مقاوم و محرك سازه و كنترل واژگوني سازه -5
 محاسبه طيف طرح استاندارد براي روش تحليل شبه ديناميكي سازه در برابر زلزله -6
اي، ارتفاع سازه، پهنه قرارگيري  ن سازه، با توجه به سيستم سازهبررسي قابل قبول بودن و يا نبود -7

 ....سازه و 
 ها در طراحي سازه با توجه به مشخصات سازه به كاربر ارايه برخي توصيه -8
 محاسبه نيروهاي وارد بر ديافراگم هر يك از طبقات -9

 دلتا-بررسي سازه براي اثر پي -10
  افزار  كار با نرم-
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با استفاده از منوي ). 1شكل ( ميباشد FILE دستور و يك منوي 19اي افزار دار صفحه اصلي نرم  
FILE ميتوان به دستورهايي نظير SAVE,OPEN,PRINTبا كليك هر يك از .  دسترسي پيدا نمود

  .دستورها يك صفحه ظاهر شده و عمليات مورد نظر كاربر انجام ميپذيرد
اي ظاهر ميشود كه در اين صفحه ميتوان استان  ه صفح-))انتخاب محل ساخت سازه((– با كليك اولين منو 

همچنين در صورت تمايل، كاربر ميتواند پهنه مورد نظر خود را بدون . و شهر مورد نظر خود را انتخاب نمود
  .مشخص نمودن نام شهر و استان مشخص نمايد

ه در آن اي ظاهر ميشود ك  صفحه-))انتخاب نوع زمين سازه((–با كليك دستور دوم صفحه اصلي   
  .انتخاب نمود) B(ميتوان نوع زمين را جهت محاسبه ضريب بازتاب ساختمان 

با كليك دستورسوم صفحه اصلي، صفحه اي ظاهر ميشود كه در آن ميتوان درجه اهميت سازه را   
  . انتخاب نمود

زه اي  اي ظاهر ميشود كه ميتوان سيستم مقاوم سا با كليك دستورهاي چهارم و پنجم صفحه اصلي، صفحه
در اين صفحه تمامي سيستمهاي سازه اي مورد قبول . را در هر يك از دو جهت اصلي سازه  انتخاب نمود

  . گنجانده شده است2800نامه  آيين
اي ظاهر ميشود كه در اين   صفحه-))انتخاب ابعاد و مشخصات سازه((–با كليك دستور ششم   

، منظم و يا نامنظم بودن سازه، )براي سيستم قاب خمشي(صفحه ميتوان وجود يا عدم وجود ميانقاب در سازه 
، ارتفاع سازه از تراز پايه و تعداد طبقات سازه )در صورت تعيين به وسيله روش تحليلي(پريود مود اصلي سازه 

در اين صفحه )) تعيين ابعاد و مشخصات بارهاي طبقات((همچنان با كليك دستور ). 2شكل (را تعيين نمود 
 ظاهر ميشود كه در آن صفحه براي هر طبقه، مساحت طبقه، مقدار بار مرده و زنده، وزن هر صفحه ديگري

متر مربع از ديوارهاي پيراموني، محيط ديوارها، ارتفاع ديوارها، درصد گشايش در ديوارها، ارتفاع طبقه، در صد 
خي از اطالعاتي را عوض در صورتي كه بخواهيم بر. مشاركت بار زنده در زلزله  توسط كاربر وارد ميشود

  .در صفحه قبلي به اين كار مبادرت ميورزيم)) اصالح ابعاد و مشخضات طبقات((نماييم، با كليك دستور 
اي ظاهر ميشود كه در آن اطالعاتي   صفحه-))مشاهده خالصه اطالعات ورودي((– با كليك دستور هفتم 

  . ن استكه در قسمتهاي قبل وارد شده است قابل مشاهده و چك كرد
افزار شروع به محاسبه نيروهاي   نرم-))اجرا و مشاهده نيروهاي جانبي طبقات((–با كليك دستور هشتم 

قبل از شروع محاسبه، برنامه . جانبي طبقات و نيروهاي وارد بر ديافراگم طبقات طبق روش استاتيكي مينمايد
به طور مثال در وارد كردن (خ نداده باشد اطالعات ورودي را چك مينمايد، تا اشتباه آشكاري توسط كاربر ر

اي با توجه به ارتفاع، پهنه قرارگيري و درجه اهميت سازه بررسي  همچنين سيستم سازه). اعداد به برنامه
 در صورت عدم . پيغام خطا و يا اخطار به كاربر ميدهد2800نامه  ميشود و در صورت مغايرت با مفاد آيين
اي ظاهر ميشود و در اين صفحه نتايج اين مرحله شامل مواردي  وجود اشكال در اطالعات ورودي صفحه

نظير وزن موثر هر طبقه، وزن موثر كل، برش هر طبقه، برش كل، نيروي شالقي، برش وارد بر ديافراگم هر 
 .ظاهر ميشود... طبقه و
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 صفحه اصلي برنامه: 1شكل 

 
  

اي ظاهر   صفحه-))ورود يا اصالح  اطالعات جهت محاسبه پيچش و واژگوني((–همين دستور با كليك ن
ميشود كه در اين صفحه ميتوان ابعاد حدودي سازه در هر دو جهت اصلي و ضخامت پي را وارد نمود 

)) تعيين مختصات مركز جرم و سختي طبقات((همچنين در اين صفحه دستور ديگري با عنوان ). 3شكل(
د دارد كه با كليك آن صفحه ديگري ظاهر ميشود كه در آن صفحه براي هر يك از طبقات ميتوان ابعاد وجو

تقريبي و مختصات مركز جرم و سختي آن طبقه را نسبت به گوشه سمت چپ سازه كه به عنوان مبدا در نظر 
  . گرفته شده است را وارد نمود

خالصه اطالعات ((– صفحه اصلي با كليك دستور دهم پس از وارد نمودن اطالعات اين قسمت و بازگشت به
 اطالعات وارد شده در قسمت قبل را ميتوان در صفحه جديدي -))ورودي جهت محاسبه پيچش و واژگوني

  .مشاهده و چك نمود
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با كليك دستور يازدهم، برنامه شروع به انجام محاسبات مربوط به پيچش و واژگوني مينمايد و نتايج را در 
در اين صفحه لنگر مقاوم و محرك، ضريب اطمينان در برابر واژگوني، مقدار . يدي نمايش ميدهدصفحه جد

همچنين با . براي هريك از طبقات محاسبه و نمايش داده ميشود) شامل لنگر پيچشي اتفاقي(لنگر پيچشي 
  رفنظر نمود يا خير؟  بررسي مينمايد كه آيا از لنگر پيچشي اتفاقي ميتوان ص2800نامه  توجه به شرايط آيين

 راجع به اين اي نامه مشاهده برخي نكات آيين((-پس از بازگشت به صفحه اصلي و كليك دستور دوازدهم  
افزار با توجه به مشخصات وارد شده توسط كاربر براي سازه، قسمتهايي از نكات  نرم -))سازه
 نوشتاري در يك صفحه جديد در  كه شامل حال اين سازه ميشود را به صورت يك متن2800 نامه آيين

اين متن ميتواند شامل لزوم يا عدم لزوم روش تحليل ديناميكي، مقدار بار وارد بر . اختيار كاربر قرار ميدهد
  . باشد... كنسولها، مقدار بار وارد بر اجزا الحاقي سازه و

رد براي تحليل مشاهده طيف طرح استاندا((–پس از بازگشت به صفحه اصلي و كليك دستور سيزدهم 
گام ((و )) پريود بيشينه مورد نظر((اي ظاهر ميشود كه در اين صفحه ميتوان   صفحه-))ديناميكي طيفي
 صفحه ديگري ظاهر ميشود كه در اين ((OK))پس از كليك دستور ). 4شكل (را وارد نمود)) افزايش پريود

  .صفحه اعداد مربوط به طيف طرح استاندارد قابل مشاهده است
 -))مشاهده تغيير مكانهاي مجاز طبقات((–از بازگشت به صفحه اصلي و كليك دستور چهاردهم پس 
 .اي ظاهر ميشود كه در اين صفحه  تغيير مكانهاي مجاز طبقات ثبت شده است صفحه

 
 صفحه انتخاب ابعاد و مشخصات سازه :2شكل
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 صفحه ورود اطالعات جهت محاسبه پيچش و واژگوني:3شكل

  
 صفحه -))دلتا-ورود اطالعات جهت محاسبه پي((–زگشت به صفحه اصلي و كليك دستور پانزدهم پس از با

اي ظاهر ميشود كه در اين صفحه با وارد كردن تغيير مكانهاي موجود در هر يك از طبقات و كليك دستور 
طالعات ورودي در دلتا را به همراه ا-ميتوان نتايج حاصل از پي)) مشاهده خالصه اطالعات ورودي و نتايج((

افزار مشخص مينمايد كه آيا برش اضافه ايجاد  ؛ ضمن آنكه نرم)5شكل (صفحه جديد ديگري مشاهده نمود 
دلتا  قابل صرفنظر ميباشد و يا از حداكثر مقدار مجاز شناخته شده در آيين نامه بيشتر است يا -شده در اثر پي

  خير؟
با استفاده از گزينه .  رفتFILEشد، ميتوان سراغ منوي پس از آنكه تمامي دستورهاي صفحه اصلي اجرا 

  : ميتوان كارهاي زير را انجام دادFILEهاي موجود در منوي 
  )NEWگزينه . (فايل جديدي را شروع نمود-1
  )OPENگزينه (يكي از فايلهاي موجود را فرا خواند -2
  )SAVEAS و SAVEهاي  گزينه. (فايل را ذخيره نمود-3
 PRINTگزينه . (ي و خروجي برنامه را به شكل دلخواه چاپ و يا ذخيره نموداطالعات ورود-4

TABLES(  
   )EXITگزينه . (از برنامه خارج شد-5
 

 
 صفحه ورود اطالعات جهت تعيين طيف طرح استاندارد جهت تحليل ديناميكي:4شكل

  
  حرف آخر-
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آن وجود ندارد و راه براي تكميل نقص بودن  در رابطه با اين برنامه هيچ ادعايي مبني بر كامل و بي  
خوشحال ميشوم اگر دوستان با بررسي اين برنامه، انتقادات و پيشنهادهاي اصالحي . و اصالح آن باز است

 .خود را در جهت تكميل برنامه در اختيار اينجانب قرار دهند
  

  
  دلتا-صفحه ورود اطالعات جهت محاسبه پي:5شكل


