راهنمای استفاده از نسخه رایگان افزونه سازه چک

ابتدا فایل  SazeCheck-FreeVersion.rarرا از حالت فشرده خارج کنید .فایل های زیر را مشاهده خواهید کرد.

سپس از داخل برنامه  Etabsو از منوی  Toolsگزینه … Add/Show Pluginsرا انتخاب کنید.

پنجره ای مطابق تصویر زیر باز خواهد شد.

گزینه  Browseرا بزنید و محل فایل  SazeCheckFree.dllرا به  Etabsمعرفی نمایید .سپس گزینه  Addو  Okرا بزنید .مجدداً
به منوی  Toolsبروید و گزینه  mySazeCheckFreeرا برنید تا برنامه اجرا شود.

پس از اجرا ،افزونه به صورت منو در باال سمت راست برنامه  Etabsقرار می گیرد .سپس با رفتن به منوی ابزارها ،گزینه
"تعیین ضریب ترک خوردگی المانها به روش دقیق" را انتخاب نمایید.

پنجره ای به شکل زیر باز خواهد شد.

در این پنجره در بخش "تنظیمات" می توانید مشخص کنید که ممان اینرسی کدام المانها تعیین و اعمال شوند.

پس از انتخاب المانهای مورد نظر ،بر روی دکمه "محاسبه" بزنید .برنامه به صورت خودکار تمام ضرایب ترک خوردگی را برای
تمام المانهای منتخب به عدد  1تغی یر می دهد .سپس اقدام به تحلیل و طراحی سازه نموده و پس از آن شروع به استخراج
پارامترهای مورد نیاز در فرمولهای روش دقیق می نماید.

طبق بند  2-1-3-5-6-9مبحث نهم ویرایش  99می توان ممان اینرسی اعضا را با استفاده از روشهای دقیقتری که سختی مؤثر
همه اعضای تحت بار را منظور می نمایند ،محاسبه نمود .بنابراین مقادیر دقیق ممان اینرسی اعضا در تحلیل االستیک برای
بارهای ضریبدار ،مطابق جدول -2-6-9ب مبحث نهم محاسبه شده اند.
تبصره – در اعضای خمشی ممتد می توان برای 𝐼 مقدار متوسط آن را در مقاطع با لنگرهای خمشی مثبت و منفی بحرانی در
نظر گرفت .همچنین برای 𝑢𝑃 و 𝑢𝑀 باید از مقادیر متعلق به ترکیب بار مورد نظر و یا ترکیبی که حداقل مقدار 𝐼 را به دست
می دهد ،استفاده کرد.
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در جدول نتایج ،مقادیر ضرایب دقیق ممان اینرسی اعضا محاسبه شده است .در ستونها ،ضرایب برای تمام ترکیبات بار طراحی
محاسبه شده و کمترین ضریب بدست آمده در نتایج ارائه گردیده است .در تیرها نیز مقدار  ρاز میانگین ماکزیمم درصد
آرماتور در باال و پایین تیر تعیین شده است.

پس از تعیین ممان اینرسی اعضا ،با زدن دکمه "اعمال" می توانید ضرایب بدست آمده را به المانهای سازه اعمال کنید.

در تصویر زیر ،ضرایب اعمال شده را می توانید مالحظه نمایید.

www.sazecheck.com
با تشکر
مهدی نایبی برنامه نویس افزونه سازه چک

@sazecheck
sazecheck_plugin
0911 177 9348

