
 

 

سومفصل   

  و مقاطع مصالح ايجاد

  
چاپ كتاب آيديا استاتيكا بود اما به دليل حجم زياد كتاب (بيش از  ١٢٠تيم سيويل هدف در ابتدا 

صفحه) كه مطالعه آن طاقت فرسا است و همچنين تغييرات زيادي كه در آيديا استاتيكا در  ١٠٠٠
هر نسخه جديد و يا پچ ( شركت آيديا استاتيكا هر چند هفته يك بار باگ هاي برنامه را اصالح 

راي اين ب كتاباستفاه از شود عمال ايجاد ميجديد منتشر مي كنند)  مي كنند و تحت عنوان پچ
  خواهد بود. نرم افزار غير قابل توجيه

هاي آموزشي شود تا هم تغييرات هر نسخه را تصميم گرفتيم كتاب تبديل به دورهبه همين جهت 
استفاد كنيم و هم با هاي آيديا استاتيكا ها اضافه كنيم و از آپديتآموزشدر ويدئوهاي جداگانه به 

  تفصيل بيشتري در خصوص اتصاالت صحبت كنيم.

ايم. اولين دوره با نام دوره مدل سازي در بخش جدا دسته بندي كرده ٣را به  دروه هاي آموزشي
 آيديا استاتيكا منتشر شد و هدف ما در اين دوره تمركز به مدل سازي صحيح و اصولي اتصاالت

شر ا نام دوره مباني بارگذاري و تحليل در آيديا استاتيكا تاكنون منتباشد همچنين دوره دوم بمي
شود و اتصاالت ي اتصاالت پرداخته ميها و نكات الزم در بارگذارشده است و در اين دوره به روش

  شوند.هاي مختلف ارزيابي ميتحت تحليل

لب هنوز منتشر نشده است. دوره نهايي كه مباني طراحي اتصاالت نام دارد تا تاريخ انتشار اين مط
   و با اتمام دو دوره قبلي منتشر خواهد شد.

  هاي كتابي است كه ديگر منتشر نخواهد شد...و اما اين فصل سوم، يكي از بخش
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  مقدمه ٣-١

باشد. عالوه بر اين تمامي مصالح هاي نرم افزار آيديا استاتيكا تعريف انواع مقاطع و مصالح دلخواه مييكي از ويژگي

 ه مصالح آيديا استاتيكا را دارند.قابليت ذخيره سازي در كتاب خان ،شوندمقاطع جديدي كه به برنامه معرفي مي و

ها ها از آنتوان مصالح و مقاطع پركاربرد را يك بار در اين برنامه ايجاد كرد و براي تمامي مدلبه عبارتي مي

هاي باالتر اين ايي خودكار اين مصالح در صورت نصب ورژناستفاده نمود. از جمله قابليت ديگر اين برنامه شناس

با توجه به اينكه برخي از مصالح  كند.هاي مختلف را منتفي ميكه لزوم تعريف مجدد مصالح در نسخه برنامه است

ه در اين فصل عالوپيش تعريف شده در برنامه آيديا استاتيكا نيست از و مقاطع مورد استفاده در ايران، به صورت 

ها در سازي آنهاي جديد و همچنين ذخيرهبر آشنايي كلي با محيط اين برنامه، با نحوه معرفي مصالح و بولت

  كتابخانه مصالح آيديا استاتيكا آشنا خواهيد شد.

  تعريف مصالح  ٣-٢

شود با انتخاب انجام مي Materialتب  مقاطع موجود در برنامه آيديا استاتيكا در تعريف يا ويرايش مصالح و

   شود.مينمايش داده  ١-٣شكل  مطابقتعريف مصالح  پنجره ،اين تب

  

  
  مقاطع و مصالح تعريف براي MATERIALS تب :١-٣ شكل
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  اين پنجره شامل سه بخش اصلي است:

 برنامهليست آبشاري مصالح و مقاطع  )١

 براي ويرايش، حذف و... Editپنل ، جديدبراي ايجاد مصالح و مقاطع  New پنلنوار دستورات، شامل  )2

  ١و مقاطع مصالحمحدوده كتابخانه و

 پنجره مشخصات مقاطع و مصالح )٣

 تعريف مصالح فوالدي ٣-٢-١

 Steelروي آيكن ر اين پنل د .مصالح و مقاطع جديد است معرفي شامل دستوراتي براي) 2-٣(شكل  Newپنل 

 ردهيك  تخابپس از انكليك كنيد تا پنجره انتخاب مصالح فوالدي موجود در آيديا استاتيكا نمايش داده شود. 

ده به ليست را بزنيد تا پنجره بسته شود و فوالد انتخاب ش OKدكمه از ليست مصالح فوالدي برنامه، فوالد 

   .آبشاري مصالح اضافه گردد

  

  

  

  

ح از ابتدا وجود توجه داشته باشيد در آيديا استاتيكا امكان تعريف مصال 

را تغييرداد، بنابراين وان پارامترهاي مصالح موجود تتنها ميندارد و 

(شكل  Editاز پنل را انتخاب كنيد و  A53,Gr.B فوالد ٣-٣شكل همانند 

  را انتخاب كنيد. Edit دستور) ٣-٤

  

  

                                                           
1 Material and Product Range Library (MPRL) 

 حمصال و... حذف اصالح، براي دستوراتي شامل EDIT پنل:٤-٣ شكل دهاستفا مورد مصالح و مقاطع آبشاري ليست:٣-٣ شكل

 برنامه در جديد عمقاط و مصالح انواع معرفي براي NEW :پنل2-٣ شكل
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پنجره مشخصات مقطع  ،مقاطع ساخته شده از ورق ياها براي ورق) S235 برابر با(  St37به منظور معرفي فوالد 

اند مشخصات ذاتي فوالد به برنامه معرفي شده Physical propertiesدر بخش  اصالح نماييد. ٥-٣را همانند شكل 

ها، توضيحات داشتن نشانگر موس روي هر كدام از بخشدر صورت نگه و معموال نيازي به تغيير ندارند. همچنين 

  الزم به عنوان راهنما توسط برنامه نمايش داده خواهد شد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  مترميلي ٤٠ مساوي يا كمتر ضخامت با هاييورق براي فوالدي مصالح مشخصات :٥-٣ شكل

١( Name: انتخاب نام براي مصالح 

2( Unit mass :جرم واحد حجم مصالح 

٣( Modulus of elasticity: مدول االستيسته مصالح 
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٤( Poisson’s ratio: نسبت پواسون 

٥( Shear modulus: االستيسته محاسبه ، مطابق رابطه زير بر حسب نسبت پواسون و مدول مدل برشي مصالح

 شود.مي

6 ( Coefficient of thermal expansion :ضريب انبساط حرارتي مصالح 

7( Thermal conductivity: رسانايي حرارتي مصالح 

8( Specific heat capacity: ظرفيت گرمايي ويژه مصالح 

9( Ultimate strength: مقاومت نهايي يا گسيختگي مصالح 

١٠(   Yield strength:  مصالحمقاومت تسليم 

١١( Over strength coefficient (F ضريب اضافه مقاومت براي مقاومت تسليم،كه برابر با نسبت تنش  : (

 تسليم مورد انتظار به تنش تسليم مشخصه فوالد است.

١2( Over strength coefficient (F ضريب اضافه مقاومت براي مقاومت نهايي،كه برابر با نسبت تنش  :(

 انتظار به تنش كششي نهايي مشخصه فوالد است.كششي نهايي مورد 

مقررات ملي ساختمان آورده شده است. جهت دسترسي به مبحث دهم  مطابق 𝑅و 𝑅مقادير  ١-٣ در جدول

  .نامه آمريكا و اروپا به پيوست كتاب مراجعه شودجدول ضرايب اضافه مقاومت مطابق با آيين

  

  فوالدي مصالح نهايي مقاومت و تسليم مقاومت براي مقاومت اضافه ضرايب :١-٣ جدول

  فوالد 𝑹𝒕و  𝑹𝒚مقادير 
 𝑹𝒚 𝑹𝒕  نوع مصالح

  ١/١  2٥/١  اي و قوطي شكل نورد شدهمقاطع لوله
  ١/١  2٠/١  شكل، ناوداني، سپري و نبشي Hشكل و  Iسايرمقاطع نورد شده 

  ١/١  ١٥/١  هاتسمهها و مقاطع ساخته شده از ورق، ورق
  2/١  2٠/١  ميلگردها

  

  

  

)٣-١(  𝐺 =
𝐸

2(1 + 𝜈)
 

 و... حذف اصالح، براي دستوراتي شامل EDIT پنل:6-٣ شكل



 

 

 دستور Editدر پنل  ،7-٣شكل پس از اصالح مشخصات جدول مصالح به ترتيب شماره گذاري انجام شده روي 

Save جدول به اسم  يك ادامه. در كنيدو نام مصالح فوالدي را اصالح ، )6-٣(شكل  را انتخابIRAN يا هر نام 

  .كنيدايجاد  خانه مصالح آيديا استاتيكادر كتاب به منظور ذخيره سازي مصالح فوالدي ديگري دلخواه

  

  استاتيكا آيديا مصالح كتابخانه در شده تعريف مصالح ذخيره :7-٣ شكل

به منظور افزايش باشند هاي مدل سازي ميشده قابل استفاده در تمامي پروژهبا توجه به اينكه مصالح تعريف 

توان تنها يك بار در كتابخانه ميرا  تمامي مصالح فوالدي مورد استفاده در طراحي اتصاالت ،سرعت مدل سازي

مصالح مشخصات از اين رو مطابق تصاوير زير  مصالح برنامه ذخيره كرد و نيازي به تعريف مجدد مصالح نيست.

با افزايش  توجه به اين نكته ضروري است كه خانه مصالح برنامه ذخيره كنيد.در كتابو  ،رفيرا به برنامه معفوالدي 

هاي مختلف بايست براي ضخامتبنابراين ميكند پيدا مي هاي فوالدي مقاومت تسليم فوالد كاهشضخامت ورق

  اي تعريف شود.از يك گريد مقاومتي، مشخصات جداگانه

مقاومتي فوالد عدد ثابتي نيست و با افزايش ضخامت ورق كاهش  ردهيك تنش تسليم و تنش نهايي  :١نكته 

هاي هاي تسليم و گسيختگي براي ضخامتو عدم تعريف تنش براي سهولت در مدل سازي . به همين جهتيابدمي

 ٤٠ورق كوچكتر يا مساوي  هايبراي ضخامتتوان ميرده مقاومتي فوالد  يكهاي طراحي براي ، در برنامهمختلف

 را به برنامه معرفي كرد.تنش تسليم و گسيختگي متر به صورت جداگانه ميلي ٤٠و همچنين بزرگتر از متر ميلي



 

 

به ترتيب معادل   14262ISIRIو همچنين استاندارد جديد ايران   10025EN در 355Sو  235Sهاي فوالد رده

37St  52وSt  1600در استاندارد قديم ايرانISIRI   ها مي بايست و تنش تسليم و تنش كششي نهايي آنهستند

   در طراحي در نظر گرفته شود.

كپي ايجاد  يك St37-PLاز فوالد ، Editدر پنل  Copyابتدا با استفاده از دستور  ،براي تعريف مصالح فوالدي جديد

  اقدام به اصالح مشخصات آن نماييد. ١١-٣تا  8-٣شكل كنيد سپس مطابق 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

 ST37 فوالد مشخصات :9-٣ شكل

 ميلي ٤٠ از بيش ضخامت با ورق براي

 براي ST37 فوالد مشخصات :8-٣ شكل

 شده نورد و... ناوداني ،H مقاطع

 براي ST37 فوالد مشخصات :١١-٣ شكل

 شده نورد لوله و قوطي مقاطع

 براي ST52 فوالد مشخصات :١٠-٣ شكل

 متر ميلي ٤٠ تا ورق با شده ساخته مقاطع
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  مصالح بتني  معرفي ٣-٢-٢

گزينه  Newاز تب بايست ، مييبتن مصالح به صورت مشابه براي تعريف

Concrete  انتخاب يك گريد از پس و ) ١2-٣(شكل  كنيدرا انتخاب

 OKبا انتخاب ، )١٣-٣(شكل  دهدكه برنامه نمايش مي يليستمقاومتي از 

  انتخاب شده است.  4000psi. به عنوان مثال در اينجا پنجره را ببنديد

را در حالت انتخاب  4000psiاز ليست آبشاري مصالح، ، ١٤-٣شكل مطابق 

  را انتخاب نماييد. Editدستور  Editقرار دهيد و از پنل 

-٣هاي شكلپنجره مشخصات مصالح بتني را مطابق توانيد ميدر ادمه 

  اصالح كنيد. C30 يا C25براي بتن  ١6-٣و  ١٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 جديد مقاطع و مصالح ساخت براي NEW پنل:١2-٣ شكل

  برنامه فرض پيش بتن رده انتخاب پنجره:١٣-٣ شكل

 اصالح براي EDIT دستور انتخاب :١٤-٣ شكل



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

اي است. در اين استوانههاي در پنجره مشخصات مصالح، مقاومت مشخصه فشاري بتن براساس نمونه 𝑓منظور از 

  شود.محاسبه مي توسط برنامهبه صورت خودكار مطابق رابطه زير پنجره مدول االستيسته بتن 

  است. 𝑘𝑔/𝑚(جرم واحد حجم بتن) برحسب  𝑤در رابطه فوق واحد 

 Editدر پنل  ١7-٣شكل به ترتيب شماره گذاري انجام شده روي  پنجره مشخصات مصالح، پس از اصالح مقادير

يا هر نام دلخواه ديگري  IRANرا اصالح كنيد سپس يك جدول به اسم  بتنينام مصالح را انتخاب، و  Saveدستور 

 خانه مصالح آيديا استاتيكا ايجاد نماييد.كتاببتني دربه منظور ذخيره سازي مصالح 

 

)2-٣(  𝐸 = 0.043𝑤 . 𝑓  (𝑀𝑃𝑎) 

  مگاپاسكال ٣٠ مقاومت با C30 بتن مشخصات :١٥-٣ شكل مگاپاسكال ٢٥ مقاومت با C25 بتن مشخصات :١6-٣ شكل
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  استاتيكا آيديا مصالح كتابخانه در شده تعريف مصالح ذخيره :١7-٣ شكل

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

  مهارهاو ميل هامعرفي گريد پيچ ٣-٢-٣

 Bolt grade دستور Newاز پنل بايست مهارها، مييا ميل هاپيچبه صورت مشابه براي تعريف مشخصات مصالح 

 Grade55. به عنوان مثال در اينجا كنيدرا انتخاب نماييد و از ليست نمايش داده شده، يك گريد مقاومتي را انتخاب 

  در حالت انتخاب قرار دارد Grade55در حالي كه ، ١8-٣به ترتيب شماره گذاري شكل انتخاب شده است. سپس 

  .كنيدرا انتخاب  Edit دستور Editاز پنل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نيازي هاي مورد استفاده در ايران آيديا استاتيكا و پيچ در ليست مصالحهاي موجود رده مقاومتي پيچبه دليل تشابه 

به  CK45 و )S400 رده( AIIIليل استفاده گسترده از ميلگردهاي صرفا به دو  ،ها نيستمصالح پيچبه تعريف 

بنابراين پنجره مشخصات مصالح . كردبه برنامه معرفي  مصالح فوالدي رااين  توانمي هاعنوان ميل مهار كف ستون

 .اصالح كنيد 2٠-٣يا  ١9-٣هاي مطابق شكل CK45يا  AIIIمشخصات ميلگرد را مطابق با 

  

  

  هاپيچ مصالح مشخصات اصالح براي EDIT دستور انتخاب :١8-٣ شكل
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 وها هستند به ترتيب بيانگر مقاومت تسيلم و مقاومت كششي نهايي پيچ يا انكربولت 𝑓و  𝑓در تصاوير فوق 

  شود.محاسبه ميرابطه زير  و براساسمقدار كشيدگي يا ازدياد طول مصالح است حداقل  Elongationمنظور از 

  

-𝐿 (فاصله بين دو نقطه قبل از كشش) طول اوليه نمونه  

𝐿 -(فاصله بين دو نقطه بعد از رخ دادن شكست نمونه) طول ثانويه بعد از شكست  

در حداقل ازدياد  CK45و  S400تنها تفاوت فوالد  شودمشاهده مي 2٠-٣و شكل  ١9-٣ شكلگونه كه در همان

نسبت مستقيمي در محاسبه حد تغييرشكل پالستيك و درنتيجه سختي فنر اين تفاوت  ،طول اين مصالح است

  معادل و مقدار نيروي جذب شده توسط ميل مهارها دارد.

، يك 2١-٣شكل شماره گذاري  به ترتيبكليك كنيد و  Saveنه در ادامه پس از اصالح مقادير فوق روي گزي

  ايجاد نماييد. ظور ذخيره سازي مصالح ميل مهارهادلخواهي به من يا هر نام IRANجدول به اسم 

)٣-٣(  𝐸𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝐿 − 𝐿

𝐿
 

 CK45  فوالد مشخصات :١9-٣ شكل AIII مشخصه با S400  فوالد مشخصات :2٠-٣ شكل



 

 

  

  استاتيكا آيديا مصالح كتابخانه در شده تعريف مصالح ذخيره :2١-٣ شكل

تر نوع مصالح يكا به منظور شناسايي راحتآيديا استات شود، در برنامههمانگونه كه در تصوير فوق مشاهده مي
 شود.همواره پس از نام مصالح، نوع مصالح در داخل پرانتز آورده مي ،Materialsليست آبشاري  استفاده شده

 

استفاده شده در تعريف مصالح، مطابق مقادير ارائه شده در مبحث نهم مقرار ملي در  Elongationمقدار  نكته:

در جداول مربوطه ارائه  يك بازه حداقل و حداكثري،نظر گرفته شده است. الزم به ذكر است اين مقدار به صورت 
يش و بنا به نظر مهندس شود. بنابراين با توجه نتايج آزماشده است، و مقدار دقيق آن مطابق آزمايش تعيين مي

  طراح مقدار طول كشيدگي قابل اصالح است.

  

  ميل مهار تعريف  ٣-٢-٤

توان امكان تعريف هر نوع مقطعي حين مدل سازي در برنامه آيديا استاتيكا وجود دارد بنابراين با وجود اينكه مي

برنامه معرفي كرد معموال نيازي  به Materialبه صورت مستقيم تمامي مقاطع مورد نياز در مدل سازي را در تب 

ها و ميل مهارها، برنامه در حين مدل به استفاده از اين بخش براي تعريف مقاطع جديد نيست. اما در خصوص پيچ
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ها يا كند بنابراين امكان ساخت يا ويرايش مشخصات پيچهاي از پيش تعريف شده استفاده ميسازي از ليست پيچ

 وجود دارد.  Materialمهارها صرفا در تب ميل

ليست  را انتخاب كنيد و از Bolt assemblyدستور  Newمهار ابتدا از پنل قطر و مشخصات ميلبراي تعريف 

به عنوان  .مهار داشته باشدقطري كوچكتر يا مساوي قطر ميلپيچي را انتخاب نماييد كه  ،هاي پيش فرضپيچ

  استفاده شده است. A490M 30به عنوان ميل مهار، از ٣2براي تعريف ميلگردي با قطر  22-٣شكل مثال در 

  

  

  
 BOLT ASSEMBLY دستور از استفاده با مهار ميل يا پيچ مشخصات تعريف :22-٣ شكل

  

را انتخاب كنيد و مشخصات  Editدستور  Editدر حالت انتخاب قرار دارد از پنل  A490M 30سپس در حالي كه 

  اصالح نماييد. 2٣-٣شكل ميل مهار را مطابق 



 

 

 

  ستون كف مهار ميل عنوان به متر ميلي ٣٢ قطر با ميلگرد مشخصات :2٣-٣ شكل

  

١( Name: انتخاب نام براي پيچ يا ميل مهار 

2( Bolt grad: فوالد ميل مهار از ليست كشويي انتخاب شود. همچنين امكان اصالح مشخصات مقاومتي  ردة

با انتخاب  IRANفوالد با انتخاب آيكن مداد و يا فراخواني مصالح جديد از كتابخانه مصالح برنامه و پوشة 

 آيكني با عالمت مثبت، وجود دارد.

٣( Diameter: پيچ يا ميل مهار. معرفي قطر 

٤( Hole for blot:  هاي بزرگ شده استفاده نشود، . در صورتي كه از سوراخقطر سوراخ ميل مهارمعرفي

هاي آيديا مدل سازي سوراخبرنامه  مهار در نظر گرفته شود.متر بزرگتر از قطر ميلميلي 6توان حداكثر مي

هاي سوراخ سازيدهد، و مدل استاندارد يا بزرگ شده را مطابق قطر مشخص شده در اين بخش انجام مي

 .امكان پذير است Plate editorپنجرة كوتا و بلند صرفا از طريق لوبيايي 

٥( Head diameter:  شود.مي معرفي به برنامهقطر سر پيچ، براي ميل مهارها قطر مهره )قطر F  ٣شكل در-

2٤( 
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6 ( Head diagonal diameter:  معرفيبه برنامه مهره مورب سر پيچ، براي ميل مهارها قطر مورب قطر 

 )2٤-٣شكل در  C قطر( شود.مي

7( Head height: ارتفاع شود. ارتفاع مهره به برنامه معرفي مي ارتفاع سر پيچ، براي ميل مهارها)T  شكل در

٣-2٤( 

 

 

 

 

  مهره هندسي مشخصات :2٤-٣ شكل

8( Gross cross-section area: سطح مقطع ناخالص ميل مهار ) بدون احتساب كاهش مساحت نواحي رزوه

 شده)

9( Tensile stress area :احت تحت تنش كششي، به عبارتي حداقل مساحت ناحيه رزوه شده مقطع ميل مس

توان با استفاده از فرمول زير مقدار مساحت خالص رزوه مشخص باشد مي . در صورتي كه شرايطمهار است

درصد از مساحت  78توان به صورت تقريبي ميل مهار را محاسبه كرد، در غير اين صورت ميتحت كشش 

  ناخالص ميل مهار را به عنوان مساحت خالص تحت تنش كششي در نظر گرفت.

 

متر است بنابراين پيچ بر ميليهاي تعداد گام nفاصله محوري دو گام رزوه و  Pمهار يا پيچ، قطر ميلd در رابطه فوق

  داريم:

)٣-٤(  𝐴 = 0.7854 × [𝑑 − (0.9382 × 𝑃)] = 0.7854 × [𝑑 −
0.9382

𝑛
]  

)٣-٥(  𝑃 =
1

𝑛
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  شده رزوه ناحيه مساحت حداقل محاسبه جهت شده گرفته نظر در رزوه مشخصات :2٥-٣ شكل

شود، بنابراين استفاده ميها گيرند از مهرة پيچمهار مورد استفاده قرار ميبراي ميگردهاي آجداري كه به عنوان ميل

ها، قطر ميلگردها بزرگتر از قطر پيچ مورد نظر انتخاب شود، زيرا به دليل رزوه الزم است به منظور بستن مهره

يابد كه به قطر پيچ مورد نظر برسد و در نهايت سطح مقطع خالص اي كاهش ميمهار تا اندازهكردن، قطر ميل

مهار استفاده شده است مهره سايز كه به عنوان ميل ٣6عنوان مثال روي ميلگرد ميلگرد مشابه پيچ خواهد بود. به 

اي تراش كاري و رزوه شود كه به اندازه ٣6بايست قطر شود به عبارتي در ناحية رزوه شده، ميبسته مي ٣٠پيچ 

دل پيچي با قطر مهار معاباشد تا امكان بستن مهره فراهم شود، در نتيجه سطح مقطع خالص ميل ٣٠مشابه پيچ 

  شود. در نظر گرفته مي ٣٠

شود در نتيجه در نظر گرفته مي ٣٠استفاده شده است و سطح مقطع خالص مشابه پيچ  ٣2در اين مثال از ميلگرد 

 نيازي به اصالح مقدار مساحت خالص نيست.

١٠( Thickness(Nut): ارتفاع  .مهارمعرفي ضخامت مهره براي پيچ يا ميل)T  2٤-٣شكل در( 

١١( Thickness(Washer):  مهارها واشر ميلدر صورت استفاده از سوراخ بزرگ شده،  واشر پيچ،معرفي ضخامت

شود. توضيحات تكميلي در معموال از ورق فلزي و در كارخانه ساخته مي خواهد داشت وضخامت باالتري 

  .فصل طراحي كف ستون ارائه شده است

١2( At the head : ،كاربردي در  شوددر نظر گرفته ميپيچ واشر  سربراي در صورت فعال كردن اين گزينه)
 .مهارها ندارد)معرفي ميل

١٣( At the nut : ،شود.در نظر گرفته ميواشر براي مهره در صورت فعال كردن اين گزينه  

مجموع نصف ضخامت  ازگيرد مهارها مورد استفاده قرار ميكه براي محاسبه سختي محوري االستيك ميلي طول

ا فاصله آزاد، و طول مورد انتظاري برابر با هشت برابر مهره، ضخامت واشر، ضخامت كف ستون، ضخامت گروت ي



 

 

شود، بنابراين ارتفاع سرپيچ، ضخامت مهره و واشر نقش مي محاسبهكه در بتن قرار گرفته است مهار قطر ميل

. از اين رو در پيوست اين كتاب شده در ميل مهار خواهند داشت اي در سختي و مقدار نيروي ايجادتعيين كننده

  مهارها آورده شده است.تر ميلجداولي شامل مشخصات پيچ، مهره و واشر و... به منظور مدل سازي دقيق

كنيد، را انتخاب  Save دستور Editاز پنل  ،26-٣شكل  به ترتيب شماره گذاري ،مهارمعرفي مشخصات ميلپس از 

 .مشخصات ميلگرد را در اين جدول ذخيره نماييديا هر نام دلخواه ديگري،  IRANبا ايجاد يك جدول به نام  سپس

 

بايست ضخامت مهره در بخش تنظيمات دو برابر نكته: در صورتي كه از دو مهره براي ميل مهار استفاده شود، مي

  در نظر گرفته شود.

  
  استاتيكا آيديا مقاطع و  مصالح كتابخانه در شده تعريف مهارميل ذخيره :26-٣ شكل
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، حذف و يا پاك سازي ليست مقاطع و مصالح و حتي جابه جاكردن يك مقطع امكان كپي Editدر پنل  :٢ نكته

  مصالح ديگر نيز وجود دارد.يا مصالح با مقاطع و 

  

  تعريف مقاطع ٣-٣

 Crossپنجره  Newاز پنل  Cross-sectionمعرفي مقاطع مورد نياز در مدل سازي، با انتخاب دستور  به منظور

Section Navigator  توان مقطع مورد نظر را انتخاب كرد.شود و مينمايش داده مي 27-٣مطابق شكل  

  

  

  

  

  استاتيكا آيديا برنامه مقاطع پنجره :27-٣ شكل
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١( Rolled sections:  در اين بخش انواع مقاطع نورد شده كه به صورت آماده در برنامه وجود دارند قابل

شود كه در بخش نمايش داده مي 28-٣شكل اي مطابق باشند. با انتخاب يك مقطع، پنجرهانتخاب مي

All كه كاربر از  گيرد. در صورتياختيار كاربر قرار مي اين پنجره ليستي از تمامي مقاطع نورد شده در

تر به مقطع كند، به منظور دسترسي سادهگروهي از مقاطع بيشتر از سايرين در مدل سازي استفاده مي

 كرد.منتقل  Favoritesگروه مقطع مورد نظر را به بخش  ،انتخاب عالمت ستارهبا توان مي مورد نظر 

  

  

  استاتيكا آيديا برنامه شده نورد مقاطع تمامي ليست :28-٣ شكل

  

2( Welded, Composed :ع متشكل از چندين مقطع نورد براي تعريف مقاطع ساخته شده از ورق يا مقاط
 .كرداستفاده  تببايست از اين شده مي

٣ ( Cold-formed :تعريف مقاطع سرد نورد شده 

٤( Timber section :تعريف مقطع مستطيل چوبي 



 

 

يست، اما ن Materialبه دليل امكان تعريف مقاطع در حين مدل سازي، معموال نيازي به تعريف مصالح در تب 

مت راست پنجره ستوان مشخصات مقاطع تعريف شده را در اين بخش مشاهده نمود. با انتخاب هر مقطع در مي

  صفحه تمامي مشخصات مقطع انتخابي قابل مشاهد است.

  

  

  
  مقطع محلي محورهاي و شكل نمايش با همراه شده انتخاب مقطع مشخصات پنجرة :29-٣ شكل

  

  كتابخانه مصالح و مقاطع آيديا استاتيكا ٣-٤

محل ذخيره سازي تمامي مصالح و مقاطعي است   ١MPRLكتابخانه محدوده مصالح و مقاطع آيديا استاتيكا با نام 

 DBدر پنل MPRL آيكن انتخاببا كتابخانه مصالح و مقاطع آيديا استاتيكا  پنجره .اندتعريف شده كاربركه توسط 

ي مصالح و مقاطعجداول امكان دسترسي به  MPRLآبشاري ليست  با بازكردن شود. در اين پنچرهفراخواني مي

وجود دارد. همچنين درصورت نياز به تغيير مشخصات مصالح و مقاطع تعريف  است كه توسط كاربر ايجاد شده

                                                           
1 Material and Product Range Library 
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ها وجود دارد. در اين پنجره امكان شده، تنها در بخش كتابخانه مصالح و مقاطع امكان اصالح پارامترهاي آن

در  باعث شده است كه مصالح و مقاطع ساخته شدهاز فايل اكسل  و مقاطع اني مصالحخروجي گرفتن يا فراخو

 .باشندها قابل استفاده تمامي مدل

  
  كاربر توسط شده تعريف مقاطع و مصالح محدوده كتابخانه :٣٠-٣ شكل

  

١( File:  ذخيره مصالح و مقاطع ايجاد شده و تغيير واحد در اين منو وجود دارد.امكان 

2( Import from Con:  فراخواني فايل با فرمتtxt  ياbin 

٣( Import from CSV:  فراخواني فايل اكسل با فرمتCSV  

٤( Export to CSV:  خروجي گرفتن از مصالح و مقاطع با فرمتCSV 

٥( Edit:  تعريف شدهويرايش مشخصات مصالح و مقاطع 

6 ( Delete: حذف مصالح و مقاطع تعريف شده 

7( MPRL Browser : هاو مصالح و مقاطع ذخيره شده در آن هاپوشهليست 

 پوشهمصالح و مقاطع موجود در يك  )8

  پنجره مشخصات مصالح با امكان ويرايش محتوا )9
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تغييرات اعمال  yesدر صورت اصالح يا فراخواني مصالح و مقاطع، با انتخاب گزينه  MPRLهنگام بستن پنجره 
  .دشوشده در مدل ذخيره مي


