
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 فدك ایساتیس  

  نویسنده برنامه
SERDAR AMASRALI 

   :مولف
  زاده ترکان رضا جلیل

  

ت و ه جان ر  ت آ ا       م آ   ن 

  افزار  نرمردي و کاربآموزش گام به گام

STA4CAD  
V13.1  

  )ها تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه(



    
 
 
   

  
  
  
  

                                 
  

                                                                  
                                                              

  
 

  زاده ترکان رضا جلیل  :  مولف  
  مونا غالم  :  آرایی  صفحه حروفچینی و  

  خرشکی عوض لطیفی  :  ویراستار ادبی  
   1389 –اول   :  نوبت چاپ  

  2000  :  تیراژ  
  نگار مهران  :  لیتوگرافی   

  شایگان گنج  :  چاپ  
  کیمیا  :  صحافی  

  ریال CD  :  120000با  قیمت  
  978 -600 -160 -003 -6  :  شابک  

    
     

  
  
  
  
                                                                                                 

  
 

  
  

 فدك ایساتیس

فان مصوب کلیۀ حقوق و حق چاپ متن و عنوان کتاب که به ثبت رسیده است؛ مطابق با قانون حقوق مولفان و مصن
برداري به هرشکل  هرگونه برداشت،تکثیر،کپی. باشد انتشارات فدك ایساتیس میمؤلف و  محفوظ و متعلق به 1348

انتشارات فدك ایساتیس ممنوع بوده و متخلفین تحت مؤلف و بدون اجازه کتبی از )  فتوکپی، انتشار الکترونیکیچاپ،(
  .پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت

          معاونت حقوقی
      انتشارات فدك ایساتیس

  افزار  نرم و کاربردي آموزش گام به گام

STA4CAD  
V13.1 

 ) قدیم126 (10 ساختمان-نژاد و جمهوري لبافی  بین- خیابان اردیبهشت- خیابان انقالب -تهران    :دفتر انتشارات 
 66482221 - 66481096 - 66465831: تلفن   

   انتشارات صانعی  -1312 پالك-فروردین12 نبش -خیابان انقالب:  نمایندگی تهران 
  66405385 -66409924: تلفن  

   جنب مجتمع ستاره    - ابتداي خیابان فرخی -)باغ ملی(میدان آزادي   :  نمایندگی یزد
  6226772 -6226771 -6227475: تلفن  

 www.fadakbook.ir  

 1355زاده ترکان، رضا،  جلیل  :  سرشناسه
   / STA4CAD 13.1افزار  گام و کاربردي نرم به آموزش گام   :    عنوان و نام پدیدآور

  زاده ترکان ا جلیلمولف رض
 .1389،  فدك ایساتیس:   تهران   :     مشخصات نشر

  . مصور.:ص 574  :  مشخصات ظاهري
  978 -600-160-003 -6: ریال 120000   :                       شابک 

  فیپا   :     نویسی وضعیت فهرست
   کد-افزار استافور نرم  :   موضوع
  هاي کامپیوتري امه برن--سازه، تجزیه و تحلیل  :   موضوع

 ۶۴۷TA/ ح85آ8 1389   :    رده بندي کنگره
 1710285/624   :  :  رده بندي دیویی

 2033201   :      شماره کتابشناسی ملی
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 SERDAR AMASRALIکه متعلق به آقاي پروفسور ( STA4CADافزار  نمایندگی انحصاري نرم
 شخص حقیقی و حقوقی به غیر از  در ایران به شرکت فنی و مهندسی ترکان ایستا واگذار شده و هیچ) است

 STA4CADافـزار   نوع کتاب در رابطه با نـرم  ناشر و شرکت فنی و مهندسی ترکان حق تالیف و یا ترجمه هر         
را با هر اسم و عنوان، بدون اجازه کتبی از نمایندگی و انتشارات، نخواهد داشت و متخلفین تحـت پیگـرد             

  .قانونی قرار خواهند گرفت



     
  

  ي مؤلف مقدمه
هاي  نامهامروزه استفاده از بر. شدن آن، از دستاوردهاي نوین دانش بشري است هاي کامپیوتري و جهانی ي برنامه توسعه

  .یابد روز گسترش بیشتري می به  جوامع بشري رایج بوده و روز ها در تمامی سازي سازه کامپیوتر در تحلیل و مدل
افزارهایی است که در اوایل سال  ترین نرم ترین و کاربردي یکی از پیشرفته STA4CADي  برنامه

. ي مهندسی کامپیوتر متولد شد  رشتهافزاري در افزاري و نرم هاي سخت  میالدي همراه با پیشرفت1976
هاي جدید توسط آقاي  ها و توانایی  با ویژگی،STA4-CAD V13.1افزار تحت عنوان  ي جدید این نرم نسخه

بر قدرت و توانایی برنامه   عالوه. ي مهندسی عرضه شده است به جامعه SERDAR AMASRALIپروفسور 
بندي شده، به مهندسین امکان  صورت گرافیکی و جدول نالیز بهي نتایج آ هاي پیچیده، ارائه در تحلیل سازه

  .آمده جویا شوند عمل سازي به دهد تا با اطمینان کامل، از صحت اطالعات اولیه و درستی مدل می
 طبقه تحلیل و طراحی نموده، متره و برآورد کرده و 99ها را به بلنداي  توان سازه افزار می با استفاده از این نرم

 .هاي اجرایی را آماده کرد نقشه
صورت گرافیکی و سه بعدي نشان  ها را به ، این است که تمام پانلSta4cad افزار نرماز خصوصیات بارز 

دهد تا مدل سازه را از تمام جوانب مشاهده کنند؛ در عین حال امکان  داده و به مهندسین این امکان را می
  .یده استسازي و محاسبه را به حداقل رسان خطا در مدل

آرمه  هاي بتن گام محاسبات سازه به آموزش گام"کتاب حاضر مرجع کامل دستورات برنامه است و کتاب 
هاي متنوع و کاربردي در مورد   که به زودي منتشر خواهد شد داراي مثال" Sta4cadافزار  با استفاده از نرم

ي حاضر مورد توجه همکاران  که مجموعهامید واثق دارم . ها است سازي و تحلیل انواع سازه ي مدل نحوه
 .فرهیخته قرار گیرد

با . انجام گرفته است Staad Proو  Etabsو  Sap2000افزار با  اي بین نرم درفصل پانزدهم، مقایسه
. هاي بسیار باالیی است داراي دقت و قابلیت STA4CADافزار  شود که نرم بررسی این فصل، مشخص می

حائز  Etabsو  Sap2000شک از  افزار بی سازه و دیوارهاي پرکننده، این نرماي  در خصوص بهسازي لرزه
  .توانایی بسیار بیشتري است

ي کتاب خالی از  تر مطالب کتاب اهتمام شده است، با این وصف، مجموعه ي هرچه کامل هرچند در ارائه
هاي بعدي  اشکال نخواهد بود و تذکرات، انتقادات و نظریات شما همکاران و اساتید فرهیخته در ارتقاي چاپ

داشتن هرگونه نظر یا پرسشی در نظران متمنّی است در صورت  لذا از صاحب. کتاب حاضر منشأ برکت خواهد بود
  .این زمینه به آدرس زیر مراجعه و یا با ما مکاتبه کنند

  
http://www.sta4cad.com 

 

info@sta4cad.com E-mail: 



     

  
  تشکر و قدردانی

، همچنین از زحمات SERDAR AMASRALIي برنامه آقاي پروفسور   را از نویسندهنهایت تشکر و قدردانی خود
دریغشان در  بابت یاوري بی RAHA ARTANزاده ترکان و نیز استاد ارجمند آقاي پروفسور  برادرانم اکبر و عسگر جلیل

  .دارم سازي کتاب حاضر ابراز می آماده
  

  
Hayatım boyunca benden maddi-manevi yardımlarını esirgemeyen aileme 
teşekkür Inşaat mühendisliği çok iyi öğrenmem’de beni programlamaya yönelten 
ve bu alanda çalışmalarımda bana her türlü yardımı ve tecrübelerinden 
yararlandığım hocam Sayın Serdar AMASRALI’ya teşekkürlerimi sunarım. 
Tez süresince bilgi ve tecrübelerinden yararlandığım danışman hocam Sayın 
Prof. Dr. Raha ARTAN’a teşekkürü bir borç bilirim.   

  
  

ایساتیس به شک مساعدت دست بی ویژه مدیریت محترم آن آقاي مجیدرضا  اندرکاران انتشارات فدك
داند از زحمات و حسن دقت  ؤلف بر خود میم. زروئی نقش بسزایی در تهیه و تدوین این مجموعه داشته است

همچنین از زحمات آقاي . این عزیزان در بازخوانی، ویرایش و صفحه آرایی متن کتاب تشکر و قدردانی کند
 .کنم پور که با دقت فراوان، متن کتاب را بازخوانی نموده تشکر می دکتر محمدرضا تابش

ارتقاي کیفی ساخت و ساز در کشور را فراهم آورده و در کاهش افزار موجبات  کارگیري این نرم رود به امید می
  .هاي در دست احداث نقش بسزایی ایفا کند خطرات ناشی از زلزله براي کلیه ساختمان

  
شرکت فنی مهندسی ترکان «ي رسمی آن در ایران،   با تنها نمایندهSta4cadافزار  ي نرم  براي تهیه×
  .تماس بگیرید» ایستا

 
                                                                                                  

 
  با تشکر

  رکانت رضا جلیل زاده 
  1389استانبول ـ تابستان                                                                    

 
 
 



     

  
  

  

  
  3 آرمه بتنهاي  محاسبات ساختمان

  3 مقاوم در مقابل زلزلههاي  ساختمان
  3 در مناطق زیر پرهیز کنیمها  از احداث ساختمان

  3 گرفت؟ در احداث یک ساختمان چه مواردي را باید در نظر
  4 انتخاب نوع اسکلت ساختمان

  4 بتن مسلح براي بارهاي قائمهاي  متداول ساختمانهاي  سیستم
  4 اجراي باربر قائم ساختمان

  5 معماري به چه مواردي باید دقت کنیمهاي  در نقشه
  6  ساختمان از نظر شکلبندي گروه

  6 در پالنها  انواع نامنظمی
  9 در ارتفاعها  انواع نامنظمی
  10 به چه مواردي باید توجه کردها  در طراحی سازه

  10 یی باید در نظر بگیریمها براي طرح سازه چه گام
  10 چگونگی محاسبه بارهاي زنده یا سربارها

  10 یک سازه باید برداریمي  یی که در محاسبهها گام
  11  در پارکینگگذاري ستونشرایط 

 11 میک ساختمان باید بدانیي   محاسبهمطالبی که قبل از

  
  STA4CAD 15از خصوصیات مهم برنامه 

  16  در یک نگاهSTA4CADبرنامه 
 STA4CAD 18 برنامه از دیگر خصوصیات مهم

  20  راه اندازي برنامهجهارایانه مورد نیاز 
  Windows Xp/2000  20 سیستم عامل CDطریقه نصب برنامه از روي 

  Windows VISTA  22ریقه نصب برنامه در ط
  25  شبکهصورت بهطریقه نصب برنامه 

  25 پشتیبانی فنی
  26 يافزار سختاستفاده از قفل 



     

  STA4 BUILDING INPUT DATA( 26(ها  تحلیل و طراحی سازهآشنایی با پنجره اصلی 
  File( 27(آشنایی با ابزار اصلی  -1
  BUILDING(  29( آشنایی با ابزار -2
  BUILDING MEMBERS(  30( آشنایی با ابزار -3
  FOUNDATION MEMBERS( 30( آشنایی با ابزار -4
  31 (OPTIONS) آشنایی با ابزار -5
  32 (TOOLS) آشنایی با ابزار -6

   33 زار پنجره سه بعدي آشنایی با اب- 6-1-1
            35 (Online HELP) آشنایی با ابزار -7
  AXIS( 35(ابزار   آشنایی با نوار-8
  39 (EDIT) آشنایی با ابزار -9

  40 (ZOOM) آشنایی با نوار ابزار بزرگنمایی -10
  42 ها  موس در انواع پنجره توضیحاتی در مورد کلیک راست

        43 (MACRO) آشنایی با نوار ابزار -11
  SELECT MEMBER( 43( آشنایی با نوار ابزار -1-1 -11
  EDITING( 44( آشنایی با نوار ابزار -1-2 -11
  45 ها    سازهسازي مدل در ها منوي انتخاب نوع المان  مورد نوار توضیحاتی در
  47 ها  پیسازي مدل درها  منوي انتخاب نوع المان مورد نوار توضیحاتی در
      47 (EDIT BUILDING) آشنایی با نوار ابزار -1-3 -11
  53 (.CREATE SLAB BE)تخت هاي  قارچی و دالهاي  دستور معرفی ستون -7 -11
  54 (SLAB BEAM DATA)تخت هاي   دستور معرفی دال- 11-7-1
  COLUMN DROP DATA( 55(قارچی هاي   دستور معرفی ستون- 11-7-2

  57 تخت هاي    دالسازي مدلطریقه 
  58 قارچی هاي    ستونسازي مدلطریقه 

  58 (SYMMETRICAL COPY) دستور کپی کردن قرینه سازه -8 -11
  EXISTING R/C( 59( دستور نمایش میلگردهاي موجود -9 -11
  ISOLATOR( 59( دستور ایجاد تکیه گاههاي ارتجاعی -10 -11

  59 ها  به ستونارتجاعی هاي  طریقه معرفی تکیه گاه
  60 (Isolator Data)ارتجاعی هاي   دستور کتابخانه تکیه گاه- 11-10-1
  MACRO   60 آشنایی با نوارمنوي -11 -11

   سازهسازي مدلتوضیحات اضافی در مورد 
  61 مختلف و یا یکسانهاي   تیرها با اسمگذاري نامطریقه 

 STA4CAD 61سیستم تیرهاي محدود در برنامه 
  63  صحیح تیرها گذاري نامز ااي  هننمو



     

  63 در دیوارهاي برشیاي  لبههاي   ستونسازي مدلي  طریقه
  64  زیادپذیري شکل با آرمه بتنهاي  تعیین ابعاد ستون در سازهي  طریقه

  64 طریقه معرفی طبقات تیپ به برنامه  
  65  تیرهاسازي مدلنکاتی در مورد 
  66 ها  سقفگسترده و یاهاي    پیسازي مدلنکاتی در مورد 

    
  

 71  ها  سازهسازي مدلطریقه  -2-1
 71   اجراي برنامهـگام اول  - 2-1-1
  72  معرفی مشخصات اولیه سازه:   گام دوم- 2-1-2
  79   تعیین ارتفاع طبقات ـسوم گام  - 2-1-3
  Earth Pressure.(  80( تعیین مقدار بار حاصل از فشار افقی خاك به سازه ـگام چهارم  - 2-1-4
  Building Soil Location(  81( گرافیکی و سه بعدي صورت بهعرفی نمایش خاك طریقه م

  Add Load(  82( دستور معرفی نیروهاي افقی حاصل از فشار خاك بر تیرها و دیوارهاي برشی
  82  طریقه معرفی بارهاي افقی روي تیرها و دیوارهاي برشی 

  83  بارهاي افقی ایجاد شده ي  طریقه مشاهده
  Add Load(  83(ها  معرفی بارهاي اضافی روي ستوندستور  -2-2

  84  ها  معرفی بارهاي اضافی روي ستونطریقه 
  84  طریقه مشاهده بارهاي عمودي اضافی ایجاد شده 

  84  طریقه معرفی مقدار بار حاصل از فشار افقی خاك به سازه 
  COLUMN DATA(  85(ها   دستور معرفی ستونـگام پنجم  - 2-1-5
  BEAM DATA(  88( دستور معرفی تیرها  ـم گام شش - 2-1-6

 90  طریقه بارگذاري تیرها
  90  طریقه ایجاد تیرهاي قوسی
  92  طریقه شیب دار کردن تیرها

  93   بازشو در دیوارهاسازي مدلطریقه 
  94   دیوارهاي برشی سازي مدلطریقه 
  SLAB DATA(  95( ها   دستور معرفی سقفـگام هفتم  - 2-1-7
  100  ها دن سقفشیب دار کري  طریقه
  101  گنبدي و مخروطیهاي   سقفسازي مدلطریقه 
  102  آماده هاي  با تیرچهها   سقفسازي مدلطریقه 
  POLYGONAL COLUMN.(  103(چند ضلعی هاي   دستور معرفی ستونـگام هشتم  -2-1-8

  104  چند ضلعیهاي   ستونسازي مدلطریقه 



     

  105  چند ضلعیهاي  توضیحات پنجره معرفی ستون
  SLAB CONTINUITY(  107(ها  دستور تعیین پیوستگی سقف ـ گام نهم - 2-1-9
  BRICK WALL DATA(  109(ها  دستور معرفی دیوارها روي سقف ـ گام دهم - 2-1-10

  110  طریقه تغییر دادن وزن حجم دیوارها
  SELECT STRUCTURAL MAT.(  111( دستور معرفی مصالح ـگام یازدهم  - 2-1-11

  113   جدید به برنامهطریقه معرفی مصالح
  Option(  114( دستور تعیین مشخصات آنالیز  ـگام دوازدهم - 2-1-12

  115  طریقه تحلیل و طراحی دیوارهاي میانقابی  
  115  قه تحلیل سازه به روش توالی ساخت طری

  116  را به سه روش انجام می دهد   ها  پی، محاسبه  STA4CADبرنامه  
  118  ربرطریقه ایجاد تابع طیف پاسخ توسط کا

  120  دقت شود باید ه زمانی به موارد زیر ایران هنگام تحلیل سازه به روش تاریخچنامه آیینطبق 
  TIME HISTORY  121به روش ها  طریقه محاسبه سازه

  122  هیدنتایج خروجی آنالیز اقدامات زیر را انجام دي  براي مشاهده
   زیر توجه کنیدنکات به سازي مدلهنگام 

  123  داراي اختالف ارتفاع هاي  سقف سازي مدلطریقه 
  123   تیرهاي داراي اختالف ارتفاع سازي مدلطریقه 

  124  ها   ستونسازي مدلنکاتی در مورد 
  124  ها سقف در  بازشوسازي مدلطریقه 
  125   کردن بازشوي ایجاد شده جا جابهطریقه 

  125  طریقه پاك کردن بازشوي ایجاد شده 
  125  ها   راه پلهسازي مدلطریقه 

  127  تیرچه بلوكهاي  طریقه تعیین جهت پخش بار در سقف
  127   تیرهاگذاري نامطریقه 

  128  تیرچه بلوكهاي  حالت استثنا در تعیین جهت پخش بار در سقف
  128   محل راه پله وآسانسورسازي مدلطریقه 
  129   صحیح دیوارهاي برشی سازي مدلي  طریقه
  129  ها  صحیح المانگذاري نامطریقه 

  129   صحیح تیرهاسازي مدلیقه طر
  130  تکی  هاي   پیسازي مدلنکاتی در مورد 

  131  یی با مقاطع مختلف ها  ستونسازي مدلطریقه 
 131  ها  صحیح جهت ستونسازي مدلطریقه 
 131  موربهاي   ستونسازي مدلطریقه 
  133  مختلف  هاي   سازه با دیافراگمسازي مدلطریقه 



     

  135   ساختمان با مصالح بنایی غیر مسلح و طراحیسازي مدلطریقه  -2-2
  136  معرفی پروژه 

  137   اجراي برنامهـ گام اول - 2-2-1
  138  ساختمان هاي   ایجاد آکسـ گام دوم - 2-2-2
  138   ذخیره پروژه ـگام سوم  - 2-2-3
  138   ساختمان سازي مدل ـگام چهارم  - 2-2-4
  140  اي  تعیین مصالح براي دیوارهاي سازهـگام پنجم  - 2-2-5
  141   بارگذاري تیرها ـگام ششم  - 2-2-6
  141   بارگذاري راه پله ـگام هفتم  - 2-2-7
  141  اي   بازشو در دیوارهاي سازهسازي مدل  ـ گام هشتم- 2-2-8
  142  سازه هاي  المانهاي   مرتب نمودن شمارهـگام نهم  - 2-2-9
  143   کپی کردن طبقه اول به طبقات دیگرـ گام دهم - 2-2-10
  143  پشت بامهاي  بارگذاري سقف  ـ گام یازدهم- 2-2-11
 143  اه نپ  جانسازي مدل ـ گام دوازدهم - 2-2-12
  144   تعیین مشخصات اولیه سازه ـ گام سیزدهم - 2-2-13
  144   تعیین مصالح مصرفیـ گام چهاردهم - 2-2-14
  145  )ها یکپارچگی سقف(ها   تعیین پیوستگی سقفـگام پانزدهم  - 2-2-15
  145  تعیین ارتفاع طبقات  ـ گام شانزدهم - 2-2-16
  146  ها  روي سقفاي  تعیین دیوارهاي غیرسازه ـگام هفدهم  - 2-2-17
  146  نواري هاي   طراحی پیـ گام هجدهم - 2-2-18
  148  ها   کنترل المانـ گام نوزدهم - 2-2-19
  148  ها  نامه آیین تعیین  ـ گام بیستم- 2-2-20
  150   تعیین پارامترهاي آنالیز ـ گام بیست و یکم - 2-2-21
  151   آنالیز سازه ـ گام بیست و دوم - 2-2-22
  151  غیر مسلحهاي   ساختمانسازي مقاوم بررسی عملکرد و ـ گام بیست و سوم - 2-2-23

 
  
  CONTINUOUS FOUNDATION(  155 (نواريهاي   دستور معرفی پیـ گام اول -3-1

  157  نواريهاي    پیسازي مدلطریقه    1-3مثال 
  SINGLE FOUNDATION(  158 (منفرد هاي  دستور معرفی پی  ـ گام دوم-3-2

  160  منفردهاي    پیسازي مدلطریقه    2-3مثال 
 TIE BEAM(  161 (ها   دستور معرفی کالفـگام سوم  -3-3

  163  ها    کالفسازي مدلطریقه    3-3مثال 



     

  MAT SLAB(  164(مرکب هاي  و یا پی  گستردههاي   دستور معرفی پیـگام چهارم  -3-4
  165  گسترده   هاي   پیسازي مدلطریقه    4-3مثال 

  PILES(  167( دستور معرفی شمع کوبی  ـ گام پنجم -3-5
  168   ها   شمعسازي مدلطریقه    5-3مثال 

 

  

  173  ها نامه آیینکتابخانه 
  PLOTTER SETUP  174آشنایی با پنجره  -4-1
  DETAILING OPTIONS     175جره آشنایی با پن -4-2

  SLAB OPTIONS(  175(ها   تنظیم پارامترهاي سقف- 4-2-1
  BEAM OPTIONS(  177( تنظیم پارامترهاي تیرها - 4-2-2
  BEAM OPTIONS(  179( تنظیم پارامترهاي تیرها -1- 4-2-2
  BEAM OPTIONS(  181( تنظیم پارامترهاي تیرها -2- 4-2-2
  COLUMN OPTIONS(  181(ها  ونتنظیم پارامترهاي ست - 4-2-3
  COLUMN OPTIONS(  182(تنظیم پارامترهاي دیوارهاي برشی  -1- 4-2-3

  184  توضیحات اضافی
  COLUMN OPTIONS(  185(ها   تنظیم پارامترهاي ستون-2- 4-2-3
  FOUNDATION OPTIONS(  187(ها   تنظیم پارامترهاي فنداسیون- 4-2-4
  OVERALL DETAILING DWG. OP.(  189(  تنظیم پارامترهاي ترسیمات- 4-2-5
  OVERALL DETAILING DWG. OP.(  190( تنظیم پارامترهاي ترسیمات -1- 4-2-5

  ANALYSIS OPTIONS    191 آشنایی با پنجره -4-3
  STATIC ANALYSIS OPTIONS(  192( تعیین پارامترهاي تحلیل سازه -1- 4-3-1
  DESIGN OPTIONS(  193( تعیین پارامترهاي تحلیل سازه - 4-3-2
  MATERIAL and UNITS(  195(معرفی مصالح جدید و واحدهاي اندازه گذاري  - 4-3-3

  DESIGN CODES(   196( تعیین ترکیبات بارگذاري -4-4
  DESIGN CODES(   197( تعیین پارامترهاي طراحی - 4-4-1

  SEISMIC CODES(   198( تعیین پارامترهاي زلزله -4-5
  SEISMIC CODES(   199(ه  تعیین پارامترهاي زلزل- 4-5-1
  SEISMIC CODES(   200( تعیین پارامترهاي زلزله - 4-5-2
  LINEAR CAPACITY ANALYSIS(   201( تعیین پارامترهاي زلزله - 4-5-3

  NONLINEAR ANALYSIS OPTIONS(   201(تعیین پارامترهاي عمومی آنالیز غیرخطی  -4-6
  NONLINEAR ANALYSIS OPTIONS(  202(ها تعیین پارامترهاي آنالیز غیرخطی در تیر -4-6-1



     

  203  کم پذیري  با شکلهاي  ضوابط سازه
  203  پذیري متوسط با شکلهاي  ضوابط سازه
  207  پذیري زیاد باال با شکلهاي  ضوابط سازه

  
  SLAB LOADS(  225(جدید  هاي  ایجاد بارهاي مرده سقفي   پنجره-1

  227  جدیدي ها سقفي  طریقه معرفی بار مرده   1-5مثال 
  BEAM LOADS(  228( پنجره ایجاد بارهاي مرده دیوارهاي جدید  -2

  229  دیوارجدید ي  طریقه ایجاد بار مرده   2-5مثال 
  BEARING PR. FOR LIVE LOAD(  230( پنجره معرفی پارامترهاي ضرایب کاستن سربارها -3
  Plastbau & Stroton)  EXTERNAL RIBBED FLOOR(  230هاي   پنجره ایجاد سقف-4

  Plastbau   231هاي  ایجاد سقفي  طریقه   3-5مثال 
 STROTON   232هاي  ایجاد سقفي  طریقه   4-5مثال 

  
                      SLAB FEA(   235( آشنایی با ابزار اصلی -1
  ANALYSIS(   238( آشنایی با ابزار اصلی -2
                                                 FEA FILES(   238( آشنایی با ابزار اصلی -3
                                                SLAB EDIT(  239( آشنایی با ابزار اصلی -4
                                                MESH EDIT(  239( آشنایی با ابزار اصلی -5

  240  طریقه ایجاد تکیه گاه   1-6مثال 
         ZOOM(  240(بزرگنمایی   آشنایی با ابزار-6

  241    راه پله دو طرفه سازي مدلطریقه    2-6مثال 
   242    راه پله براي قسمتی از پالن سازهسازي مدلطریقه    3-6مثال 

    244  ها راه پله نتیجه آنالیز آشنایی با ابزار -2-2
  ANALYSIS RESULTS(  244( و )MAIN( آشنایی با ابزار اصلی - 2-2-1

  248   گرافیکی در صفحه نمایشصورت بهطریقه مشاهده نتایج خروجی آنالیز 
                       248  ها  آشنایی با ابزارترسیمی راه پله-2-1- 2-2-1

  250  گنبدي تحت اثر بارهاي استاتیکی هاي  ، تحلیل و طراحی سازهسازي مدلطریقه    4-6مثال 
  251  قوسی تحت اثر بارهاي استاتیکیهاي  ، تحلیل و طراحی سقفسازي مدلیقه طر   5-6مثال 
  253  ، تحلیل و طراحی سیلندر تحت اثر بارهاي استاتیکیسازي مدلطریقه    6-6مثال 



     

  
 

  MAT FEA FND.(  257( آشنایی با ابزار اصلی -1
  ANALYSIS(  262( آشنایی با ابزار اصلی -2
  FEA FILES(  262( آشنایی با ابزار اصلی -3
    MESH EDIT(   263( آشنایی با ابزار اصلی -4
     ZOOM(  266( آشنایی با ابزاربزرگنمایی -5

  267  گسترده هاي  طریقه تحلیل و طراحی پی   1-7مثال 
  268  گسترده هاي  آشنایی با ابزارنتیجه تحلیل پی

  ANALYSIS RESULTS(  268( و )MAIN( آشنایی با ابزاراصلی-1
                     272  گسترده هاي   آشنایی با ابزارترسیمی پی-2

   275  گستردههاي  اجرایی پیهاي  طریقه ترسیم نقشه   2-7مثال 

  
  

  FOUNDATION(  279( آشنایی با ابزار اصلی -1
  282  با پی مشترك ها  طریقه تحلیل سازه

                                 FOUNDATION MEMBERS(  284( آشنایی با ابزار -2

  
  287    عمومیصورت بهدریافت نتایج خروجی آنالیز 

  287  نمایش ي   گرافیکی در صفحهصورت بهنتایج تحلیل سازه ي  طریقه مشاهده
   290    متنیصورت بهدریافت خروجی نتایج آنالیز 
    292    گرافیکیصورت بهدریافت خروجی نتایج آنالیز 

  294  یقه انتخاب نوع چاپگرطر
  294  سازي مقاومهاي  دریافت خروجی نتایج آنالیز پروژه

   295  دریافت ترسیم پالن طبقات و سه بعدي سازه در نتایج خروجی آنالیز 
  295  طریقه نمایش پالن سه بعدي سازه در نتایج خروجی تحلیل 

  
  STORY LAY-OUT DRAWING(  299(ترسیم نقشه پالن طبقات     بخش اول

   FILES(   299( آشنایی با ابزار اصلی -1
                  300   آشنایی با ابزارترسیمات پالن سازه-2



     

   301   آشنایی با ابزارتنظیمات پالن سازه -3
  ZOOM(  303( آشنایی با ابزاربزرگنمایی -4
  GENERAL DRAWING MENU(  305( آشنایی با منوي ترسیمات عمومی  -5

   306  ریقه ترسیم پالن طبقاتط   1-10مثال 
  COLUMN LAY-OUT DRAWING(  307(ها  ترسیم دتایل ستون    دومبخش 

  DRAWING  307)( آشنایی با ابزار اصلی -1
  309  ها   آشنایی با ابزارتنظیمات دتایل ستون-2

    311  ها طریقه ترسیم دتایل ستون   2-10مثال 
    312  ها تونطریقه ترسیم دتایل برش طولی س   3-10مثال 

  FOUNDATION LAY-OUT DETAI DRAWING(  313(ها  ترسیم دتایل فنداسیون    بخش سوم
  DRAWING(  313( آشنایی با ابزار اصلی -1

      DRAWING(  314(نواري هاي   آشنایی با ابزار ترسیم دتایل پی-1-2
  DRAWING(  315(منفرد هاي   آشنایی با ابزار ترسیم دتایل پی-1-3

  OPTION(  316(ایی با ابزار اصلی  آشن-2
  317  طریقه ترسیم پالن فنداسیون   4-10مثال 
   318  نواريهاي  طریقه ترسیم دتایل پی   5-10مثال 
   319  منفرد هاي  طریقه ترسیم دتایل پی   6-10مثال 
  BEAM DETAIL DRAWING(  321(ترسیم دتایل تیرها      چهارمبخش 

   DRAWING(   321( آشنایی با ابزار اصلی -1
    OPTION(  323( آشنایی با ابزار اصلی -2

  325  طریقه ترسیم دتایل تیرها   7-10مثال 
  325   دستیصورت بهطریقه ترسیم دتایل تیرها    8-10مثال 
  RIBBED DETAIL DRAWING(  326 (ها  ترسیم دتایل تیرچه    پنجمبخش 

  DRAWING(   326( آشنایی با ابزار اصلی -1
   OPTION(   328(نایی با ابزار اصلی  آش-2

    329  ها طریقه ترسیم دتایل تیرچه   9-10مثال 
    330   دستی صورت ها به طریقه ترسیم دتایل تیرچه   10-10مثال 

  
    333  آشنایی با ابزار اصلی

   BUILDING GENERAL DATA(  333( دستور مشخصات عمومی سازه -1
   MAIN MENU(  334 (خارج شدن از برنامه دستور -1-1
   BUILDING GENERAL DATA(  334(  دستور نمایش اطالعات عمومی سازه   -1-2



     

  WIND LOAD RESULT(  335 (نتایج تحلیل باد دستور نمایش -1-3
  SEISMIC FORCE RESULT(  335(نتایج تحلیل نیروهاي زلزله  دستور نمایش -1-4
  BUILDING PERIODS(  335(نتایج تحلیل پریودهاي سازه  دستور نمایش -1-5
  MODE VEKTORS(  335(  دستور نمایش مدهاي ارتعاشی -1-6
  JOINT DISPLACMENTS(  335(هر نقطه ها  دستور نمایش نتایج تغییر مکان-1-7
  D DXF Drawing(  337-3(ترسیم سه بعدي سازه  دستور -1-8
  DWG axis Review(  338(ها   دستور تنظیم آکس-1-9
  BUILDING SYMMETRY CONTROL(  339( ش قرینه سازه دستور نمای-1-10
  BUCKLING ANALYSIS(  339(  دستور نمایش نتایج تحلیل پیچشی طبقات -1-11

  PROJECT OPTIONS(  339(ها  نامه آیینکتابخانه  دستور تنظیم -2
  SELECT REINF.(  339( دستور ویرایش آرماتورها -3
  PRINTER OUTPUT(  342( دستور چاپ نتایج تحلیل -4
  COPY STORYS REBAR(  342( دستور تنظیم میلگردهاي مشابه طبقات -5
  A2-A3 IRREGULARITY ANALYSIS(  344(سازه  دستور کنترل نامنظمی در -6
  OVERALL STRESS CHECK(  346(هاي   دستور نمایش کنترل المان-7
  BUILDING RECONNAISSANCE SUM(  347( دستور متره و برآورد سازه -8
  DRAW MOMENT DIAGRAM(  347(لنگر خمشی هاي  ستور ترسیم دیاگرام د-9

  SELECT AXIS(  348( دستور تعیین آکس -9-1
  SELECT COMBINATION(  348( دستور تعیین ترکیبات بارگذاري -9-2
  SELECT STORY(  349 (تعیین طبقه موردنظر دستور -9-3
  3D DISPLACMENT VIEW(  349(لنگر خمشی هاي   دستور ترسیم دیاگرام-9-4
  ANIMATION(  349(لنگر خمشی هاي   دستور ترسیم دیاگرام-9-5
  PUSHOVER(  349( دستور نمایش نتایج آنالیز غیرخطی -9-6

  Pushover(   349(نتایج منحنی رانش ي  طریقه مشاهده
  TIME HISTORY(  350 (تحلیل تاریخچه زمانی دستور نمایش نتایج -9-7

  350  زیر را برداریدهاي  ی گام اریخچه زمانجهت مشاهده نتایج تحلیل ت
 SEISMIC REPORT(  350( دستور نمایش خالصه نتایج تحلیل -10

A- ها  دستور نمایش نتایج تحلیل سقف)SLAB RESULTS(  352   
B -  دستور نمایش نتایج تحلیل تیرها)BEAM RESULTS (  354  
C- ها  دستور نمایش نتایج تحلیل ستون)COLUMN RESULTS(  358  
D-ها   دستور نمایش نتایج تحلیل فنداسیون)FND. RESULTS(  365  

   367  ها طریقه تحلیل فنداسیون
   368  آشنایی با منوي آنالیز عمومی سازه



     

  
  

  373  طریقه دریافت و خواندن نتایج تحلیل سازه

  

  POOL DESIGN(  407(آشنایی با پنجره اصلی تحلیل و طراحی استخرها     بخش اول
   407  یی با ابزار اصلی  آشنا-1

    410  مستطیلیهاي   استخرسازي مدل طریقه   1-13مثال 
  ANALYSIS(  411( آشنایی با ابزار اصلی -2
  POOL FILE(  411( آشنایی با ابزار اصلی -3
                     DRAW LOAD(  412( آشنایی با نوارابزار بارگذاري -4
  MESH EDIT(  412(ها   آشنایی با نوارابزارویرایش مش-5

   413  استخر مستطیلیطریقه تحلیل و طراحی    2-13مثال 
  Analuysis Results(   415( و )Main( آشنایی با ابزار اصلی پنجره آنالیز -6

  418   آرمه بتنآشنایی با پنجره تحلیل و طراحی مقاطع     دومبخش 
  419   آشنایی با ابزار اصلی -1

  420  لتیرهاي تی شکي  محاسبهطریقه 
  421  مقاطع مستطیلی ي  محاسبهطریقه 
    421  اي مقاطع دایرهي  محاسبهطریقه 
    422  مقاطع چندضلعی ي  محاسبهطریقه 

  PRINTER EDITOR(  423(آشنایی با پنجره ویرایش نتایج تحلیل      سومبخش 
  423   آشنایی با ابزار اصلی-1

  STA4 PROJECT RANSFER(  425(سازه آشنایی با پنجره انتقال نتایج تحلیل     چهارمبخش 
A  -  افزار نرمآشنایی با پنجره انتقال و دریافت نتایج تحلیل از STAAD PRO   426  

  426   آشنایی با ابزار اصلی-1
B -  افزار نرمآشنایی با پنجره انتقال و دریافت نتایج تحلیل از ETABS    428  

  ETABS/SAP2000   429هاي افزار نرمطریقه انتقال نتایج تحلیل سازه به 
C - معماري هاي  آشنایی با پنجره دریافت نقشهDWG / DXF   429  

  DWG READ(  429( آشنایی با ابزار اصلی -1
  ADD MANUAL STA4 DATA(  431( آشنایی با ابزار اصلی -2

  432  معماري هاي  به کمک نقشهپالن استاتیکی سازه  سازي مدلطریقه    3-13مثال 
  RETAIN WALL   434ایی با پنجره تحلیل و طراحی دیوارهاي حایل آشن    پنجمبخش 
 435  (RETAINING WALL)تحلیل و طراحی دیوارهاي حایل  ي  طریقه



     

  DATA INPUT(  435 (سازي مدل آشنایی با منوي اصلی -1
  RESULTS(  437(نتایج  آشنایی با منوي -2
  RAPORT(  438(گزارش  آشنایی با منوي -3
  DRAWING(  439(ترسیمات ي  آشنایی با منو-4

 440  (PIT WALL)آشنایی با پنجره تحلیل و طراحی دیوارهاي حایل وزنی 
 440  (GRAVITY WALL)آشنایی با پنجره تحلیل و طراحی دیوارهاي سنگی 

  
  443  مقدمه 
  443  سازي مقاومي  فلسفه
  444   و یا ساخت دوبارهسازي مقاوم
  444   پاسخ شودسؤاالتزه، باید به این  ساسازي مقاوماز  قبل
   445   در برابر نیروهاي زلزله سازي مقاوم
  STA4CAD  445 افزار نرمدر ها   سازهسازي مقاومي ها گام

  446  فلوچارت ارزیابی عملکرد سازه 
  448  ها   سازهسازي مقاوماصلی ي  آشنایی با پنجره

   SELECT MEMBER(  449( آشنایی با نوار ابزار -1
  450  بزار معرفی مصالح جدید آشنایی با نوار ا-2
  450   آشنایی با نوار ابزار معرفی مصالح قدیم-3
  Retrofittinf Project Options(  451( سازي مقاوم آشنایی با پنجره تنظیم مشخصات -4

  طریقه ارزیابی عملکرد سازه
  454   اجراي برنامهـگام اول 
  455   مدلسازي و بارگذاري سازه ـگام دوم 
  455    رفته در سازهکار بهمصرفی  مصالح  معرفیـگام سوم 

  456  طریقه معرفی مصالح جدید 
  456  سازي مقاوم تنظیم پارامترهاي پنجره ـگام چهارم 
   456  تغییرات داده شدهي   ذخیرهـگام پنجم 
  456   رفته در سازه کار به تخمین زدن میلگردهاي ـگام ششم 

  456  ازه رفته در سکار بهي تخمین زدن میلگردهاي ها گام
  459   رفته در سازهکار بهطریقه معرفی میلگردهاي 

    Edit single Column/Panel/Beam reinf.(  460( دستور تنظیم میلگردها -1
  Copy Column/Panel/Beam reinf.(  462( دستور کپی میلگردها -2
  Edit Column/Beam rebar in story(  462(ها   دستور ویرایش میلگردهاي المان-3



     

  Select Story(  463( دستور انتخاب طبقات -4
  Story Copy R.C bar(  463( دستور کپی میلگردهاي طبقه اول به طبقات دیگر -5
  R/C rebar report(  464( دستور نمایش نتایج میلگردهاي موجود -6
  Building rebar arrangement(  464( دستور تخمین میلگردهاي موجود در سازه -7

   464  یابی عملکرد سازه ارزـگام هفتم 
 465  ن گونه عمل کنید ارزیابی عملکرد سازه ایبراي

  466   تعیین پارامترهاي آنالیز غیر خطی ـگام هشتم 
  467   آنالیز سازه ـگام نهم 
  467   گزارش نتایج حاصل از تحلیل عملکرد سازه ـگام دهم 

 469   کنترل نتایج حاصل از تحلیل عملکرد سازه ـگام یازدهم 
   469  پالستیک در تحلیل غیر خطیهاي  رش عملکرد سازه براي مفصلگزا

  Pushover(   470(نتایج منحنی رانش ي   طریقه مشاهدهـزدهم اگام دو
  471  ها  سازهسازي مقاومطریقه    :مثال

  472  معرفی پروژه
  کار رفته در سازه بخش اول ـ طریقه تخمین زدن میلگردهاي مصرفی به

   473  و بارگذاري سازه مدل سازي ـگام اول 
   473   رفته در سازهکار به معرفی مصالح ـگام دوم 
   473  سازي مقاوم تنظیم پارامترهاي پنجره ـگام سوم 

  474   ذخیره تغییرات داده شدهـگام چهارم 
  474   رفته در سازه کار به تخمین زدن میلگردهاي ـگام پنجم 
   طریقه ارزیابی و عملکرد سازه ـبخش دوم 

 476  ي زیر را انجام دهیدها  سازه گام براي ارزیابی عملکردـول گام ا
  476   تنظیم پارامترهاي پنجره آنالیز ـگام دوم 
  477   آنالیز سازه ـگام سوم 

 477   گزارش نتایج حاصل از تحلیل عملکرد سازه ـگام چهارم 
 478   کنترل نتایج حاصل از تحلیل عملکرد سازه ـگام پنجم 
  Pushover(  479(نتایج منحنی رانش ي   مشاهده طریقهـگام ششم 
   سازهسازي مقاوم طریقه ـبخش سوم 

  480  )دیوار برشی(جدید اي   اعضاي سازهسازي مدل ـگام اول 
  480   و فوالديآرمه بتنهاي   جاکتسازي مدل ـگام دوم 
  481  جدیداي   معرفی مصالح مصرفی براي اعضاي سازهـگام سوم 

  482  ها  المان مرتب سازيـگام چهارم 
 482  ها  کپی المانـگام پنجم 



     

  483  ها   کنترل المانـگام ششم 
   483   ذخیره تغییرات داده شدهـگام هفتم 

  483  سازي مقاومي   تنظیم پارامترهاي پنجرهـگام هشتم 
  483   تنظیم مشخصات اولیه سازهـگام نهم 
  484   سازي مقاوم تنظیم پارامترهاي پنجره ـگام دهم 
  484  آنالیزي   تنظیم پارامترهاي پنجرهـدهم گام یاز

  484  آنالیز سازه  ـ دوازدهمگام 
   و متره برآورد سازهسازي مقاوماجرایی هاي   ترسیم نقشهـبخش چهارم 

  485  اجرایی  پالن طبقاتي   ترسیم نقشهـگام اول 
  485  ها  ترسیم دتایل ستونـگام دوم 
    487  ها  ترسیم دتایل برش طولی ستونـگام سوم 
  488   طریقه متره و برآورد کردن سازهـ گام چهارم

  
  

  491  هاي دیگرافزار نرم با STA4CAD افزار نرمي  مقایسه

  
  

  531  بتنیي   طبقه7طریقه تحلیل و طراحی یک ساختمان    :مثال
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