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  :عمران يمحاسبات يبرنامه ها ياجرانحوه 

را  EXEد يو آنگاه کل ۲د يو سپس کل ۵د يو سپس کل MODEد يابتدا کل ۵۸۰۰برنامه ها در دستگاه  ياجرا يبرا

 )EXEد يو سپس کل ۸د يو سپس کل MENUد يکلدستگاه الجبرا  يد. (برايفشار ده

  باشد. يسر ميم يجهت يدهايکلانتخاب برنامه ها با 

 د.يرا فشار ده EXEد يد و کليرا وارد کن درخواست شده يدر هر مرحله از برنامه ها ورود

د ياستفاده نکن ACد يد (از کليرا فشار ده EXEد يها متوقف شد دوباره کل يش خروجينما يهر زمان برنامه برا

 گردد) يم يشيرايط ويبرنامه و ورود به مح يرا باعث قطع اجرايز

  )EXIT کليد :(خروج د.يز کنيد پرهيکه از آن اطالع ندار ير دستوراتيياز تغ يشيرايط ويدر صورت ورود به مح

  )۱د يکل و MENU کليد د. (الجبرايرا فشار ده ۱د يو سپس کل MODEد يد پروگرام کلخارج شدن از م يبرا

  دسترس است. قابل Programو انتخاب بخش  ياصل يط کار با برنامه ها از منويدر مدل کالسپد، مح

  

 :كاسيو يها ن حسابيحافظه ماشدر مورد  يتوضيحات

ن حساب الجبرا از يد در ماشيمات حافظه انجام داديا تنظيدر برنامه ها  يا حذفير ييکه سهوا تغ يدر صورت

ضمنا  شوند. يابيبازد تا همه برنامه ها بطور کامل يرا انتخاب کن LOADنه يگز BACKUPو  MEMORYقسمت 

  .هستند يابيقابل باز يصورت تکز بين Storage Area و Program Files بخشو  MEMORYقسمت برنامه ها از 

 د.يقبل از خاموش کردن دستگاه، دکمه پشت آن را فشار ده ۵۸۰۰کامل برنامه ها در دستگاه  يابيباز يبرا

  کرد. يابيآنها را باز يه و به آسانيبان تهياز برنامه ها نسخه پشت USBتوان توسط کابل  يدر مدل کالسپد م

به  يازيشوند و ن يم يگر فراخوانيد يتوسط برنامه ها )Z50الی  Z1( شوند يشروع م Zکه با حرف  ييبرنامه ها

  (قابل بازيابی هستند) ابد.ير ييا نامشان تغيد پاک شوند ينبا ر برنامه هايمانند سا يست وليم آنها نيمستق ياجرا

، برنامه ها و يباطر ضيدر صورت تعو اما ض نداردياز به تعويسال ن کيتا  ويکاس يهاحساب ن يماش اصلی يباطر

  ش بوده و فقط با ريست پاک می شود.را حافظه دستگاه بصورت فليد زشو يپاک نم چ وجهيبه ه دستگاهحافظه 

  

 :در برنامه ها واحدهاي اعداد ورودي

  .وارد شوند نيوتن و ميليمتر يد بر حسب واحدهايبا اعداد همهبتن فوالد و  يح برنامه هايعملکرد صحجهت 



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۳  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  :دنشو يش داده مينما ايدرخواست شده و  در برنامه ها كه يو خروج يورود يپارامترها

AS يل فوالديا مساحت کل پروفي) يلگردها (کششيمساحت کل م  

AV م)يدار يعمود خاموتشاخه  ۲(معموال  يبرش يعرض يلگردهايمساحت کل م  

AT  م)يخاموت بسته دار عدد کي(معموال  يچشيپ يعرض يلگردهايک شاخه از ميمساحت  

AL يچشيپ( يطول يلگردهايمساحت کل م(  

AW  د تا توسط برنامه محاسبه شود)يباشد مقدار آن را صفر وارد کن ي(اگر مجهول ممساحت جان مقطع  

AC د تا مشخصات مقطع به طور خودکار توسط برنامه محاسبه شود.يرا صفر وارد کنن پارامتر يهمواره ا  

A OH د تا مشخصات مقطع به طور خودکار توسط برنامه محاسبه شود.ين پارامتر را صفر وارد کنيهمواره ا  

AO را صفر وارد کنيد مقدار اگر اين پارامتر �� =   شود. مي به طور خودکار توسط برنامه محاسبه ���0.85

A SH يليمستط ي(ستونها يژه طرح لرزه ايمربوط به خاموت و يعرض يلگردهايمساحت کل م(  

A SP  يره ايدا ي(ستونها يژه طرح لرزه ايو و تنگ چيدورپمربوط به  يعرض يردهالگيکل ممساحت(  

AS P يفشار يلگردهايمساحت کل م  

B  ا عضو)يعرض (مقطع  

BW  همان	
  (عرض جان) در بتن 

BE  همان	�د تا توسط برنامه محاسبه شود)يباشد مقدار آن را صفر وارد کن ي(اگر مجهول م در بتن و فوالد   

BF  همان	منظور از بال، عضوي است که موازي محور خمش است) جعبه اي(در مقاطع  در فوالد �  

C (در بارگذاری) ثابت پيچشي مقطع (در فوالد) و ضريب زلزله  

COVER (کاور) که بر اساس شرايط محيطی تعيين می گردد. پوشش بتن  

D (در بتن) و بتن (در فوالد يره ايدا مقطع يا قطر خارجيو  (در فوالد) ليارتفاع کل پروفو  عمق موثر مقطع(  

DP همان  يفشار يتا مرکز سطح فوالد ها ين تار فشاريفاصله دورتر)d� يا عمق موثر مربوط به فوالد فشاري(  

DB در فوالد( ، بولت و گلميخچيپ قطر (در بتن) و يلگرد طوليقطر م(  

DB P ي(فشار يلگرد طوليقطر م(  

DV چيا دورپي (خاموت يلگرد عرضيقطر م(  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۴  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

E  همانe باشد) يوند مير پيطول ت پارامتر اين واگرا يوند بادبندهاير پيز تيت (در برنامه آناليا خروج از مرکزي  

ES اگر صفر وارد شود مقدار آن فوالدته يسيب االستيضر) E� = 2 ×   )در نظر گرفته مي شود ���	�10

CE شود) يمحاسبه م يمعمول نوع بتن يبرا �� (اگر صفر وارد شود مقدار آن با توجه بهته بتن يسيب االستيضر  

FC مقاومت مشخصه بتن  

FR محاسبه مي شود) ضريب بتن سبک و ��(اگر صفر وارد شود مقدار آن با توجه به  مدول گسيختگی بتن  

F CR فوالد) يکمانش (طراح يبار بحران  

FY يکششفوالد ( فوالد ميتنش تسل(  

FU فوالد يکشش ييتنش نها  

FPY يم فوالد فشاريتنش تسل  

H  ا عضو)يارتفاع کل (مقطع  

HF  همانℎ� (ضخامت دال) در بتن  

H-2C شود) يبه طور خودکار محاسبه م يو مقاطع جعبه ا ر ورق هايت ي(براول اشتال اجد جان از ارتفاع خالص  

I  ياIG خمش حول محور مورد نظر يبرا ينرسيممان ا  

IX  همان��  ها) xخمش حول محور  يبرا ينرسي(ممان ا 

IY  همان��  ها) yخمش حول محور  يبرا ينرسي(ممان ا 

K ب طول موثريضر  

KX  همانK�  ها) x(ضريب طول موثر براي کمانش خمشی حول محور  

KY  همانK�  ها) y(ضريب طول موثر براي کمانش خمشی حول محور  

L  ا عضوي ستونر، يت(طول(  

LU ستون (آزاد) طول مهار نشده  

L-BAR يطول يلگردهايمربوط به م  

LANDA (در فوالد) ي(در بتن) و الغر ب بتن سبکيضر  

M يلنگر خمش  
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MC (طراحي بتن) افتهيد يتشد يينها يلنگر خمش  

MN (طراحي فوالد) ياسم يخمش تيظرف  

MU بدار)يا لنگر ضري يبدار (لنگر طراحيضر يتحت بارها يلنگر خمش  

MR يمقطع بتن يت خمشيظرف  

MP کيپالست يلنگر خمش  

M EXP ک مورد انتظاريپالست خمشي لنگر  

M CR لنگر خمشي ترک خوردگي 

N باشد مقدار  ي(اگر مجهول م لگردهايتعداد مn توسط برنامه سوال شود) �� د تا پارامتريرا صفر وارد کن  

PN تا  را صفر وارد نموده � مقدار  است(اگر مجهول  يشارف يلگردهايتعداد م��
  توسط برنامه سوال شود) �

NU بتن) يا ستونها (طراحي و ستون تير، بداريضر يمحور يروين  

NC بتن) يا ستونها (طراحي و کمانش ستون يبار بحران  

NR يمقطع بتن يت محوريظرف  

N.A.P ن مقطعييک از پايپالست يفاصله تار خنث  

P معادل( متمرکز يمحور ينيرو Q سازي و پي ک خاکيدر مکان(  

PN يا کششي ي(فشار ياسم يت محوريظرف(  

PU يا کششي يفشاربدار (يضر يمحور يروين(  

PC  به طور خودکار توسط برنامه محاسبه می شود. �!را صفر وارد کنيد،  ��برای مقاطع مستطيلی اگر مقدار  

PH  به طور خودکار توسط برنامه محاسبه می شود. �!را صفر وارد کنيد،  ���برای مقاطع مستطيلی اگر مقدار  

QU ي(دال و پ يينها فشار اي بداريضر گسترده بار و رها)يبدار (تيضر يخط بار(  

R شود) يدر نظر گرفته م مقطع درصد بعد موثر ۳۰عموما  مستطيلي يبتن ي(در ستونهاون مقطع يراسيشعاع ژ 

RX  همان"�  ها) x(شعاع ژيراسيون براي کمانش خمشی حول محور  

RY  همان"�  ها) y(شعاع ژيراسيون براي کمانش خمشی حول محور  

RO ع آرماتور کششی به سطح مقطع موثر نسبت سطح مقط  )RO S (نسبت حجم فوالد دورپيچ به حجم بتن محصور شده  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۶  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

S ا همان ي االستيک اساس مقطع و )در بتن( يعرض يلگردهاين ميفاصله ب# =
$

%
  (در فوالد) 

SX  همان#�  ها) x(اساس مقطع االستيک براي خمش حول محور  

SY  همان#�  ها) y(اساس مقطع االستيک براي خمش حول محور  

T ا عضو)ي(مقطع  ضخامت  

TF  محور خمش است) ياست که مواز يعضومنظور از بال،  جعبه اي(در مقاطع  در فوالد �&همان  

TW  همان &
  )شود يمها وارد  از جان يکيفقط ضخامت  جعبه اي(در مقاطع  در فوالد

TC  (ضخامت دال) در فوالد �&همان  

TN (طراحي فوالد) ياسم يچشيت پيظرف  

TU بدار)يا لنگر ضري يبدار (لنگر طراحيضر يتحت بارها يچشيلنگر پ  

TS ا يTR با فرض ( يمقطع بتن يچشيت پيظرف'� =   )برابرند با هم ن دو پارامتريا 0

T CR يترک خوردگ يچشيلنگر پ  

VN (طراحي فوالد) ياسم يبرش تيظرف  

VC بتن يمقاومت برش  

VS مقاومت برشي فوالد  

VU بداريضر يبرش يروين  

VR يمقطع بتن يت برشيظرف  

V HU رها)برشگي نيروي برشي افقي (طراحی  

V-BAR ها(خاموت يعرض يلگردهايمربوط به م(  

X ين تار فشاريدورتراز  يفاصله تار خنث  

XP  ياYP يمقطع بتن کيمرکز پالست  

YB  ن مقطعيياز پا کاالستي يتار خنثفاصله )()(  

YT ) فاصله تار خنثي االستيک از دورترين تار کششي(*(  

ZP کياساس مقطع پالست  
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  و محاسبه تعداد و فواصل آرماتورها يليمستط يبتن يستونها يبرا يژه لرزه ايخاموت و يبرنامه طراح

COL-A SH REC  

  باشد. يم ستون مقطع (ارتفاع) يبعد عمود Hو  (عرض) يبعد افق Bن برنامه يدر ا

شوند اگر  يکنترل م يعرض يد فواصل آرماتورهاي) را به برنامه بدهDB( يکه مقدار قطر آرماتور طول يدر صورت

DB د.صرفنظر شو ن نامهيطبق بند آئ يعرض يد تا از کنترل فواصل آرماتورهايرا صفر وارد کن مجهول است آن  

 خاموت نصورتير ايو در غ يژه عموديو خاموت ديرا انتخاب کن VERTICAL REBAR=1 پارامتر که يدر صورت

  ).ن دو مقدار با هم برابرنديباشد ا يکه ستون مربع يدر صورتاست  يهيبدکند. ( يرا محاسبه م يافقژه يو

 :۱مثال

60با مقطع  يدر ستون ها - ۲۰ × اد، مقدار پوشش بتن برابر يز يريبا شکلپذ يک قاب خمشيدر  -,	60

از  يعرض يلگردهاي، فاصله ممتريليم ۱۰ يعرض يلگردهايمتر، قطر ميليم ۲۰ يطول يلگردهاي، قطر م --45

مورد  يباشد. چنانچه مقدار آرماتور عرض يم S400از رده  يو فوالد مصرف C25متر، بتن از رده يليم ۱۰۰گر يکدي

ر ير زيک از مقاديمربع باشد، کداممتر يليم ۲۵۰ن قاب برابر يا يستون ها يل سازه براياز بر اساس تحلين

  باشد؟ يمذکور م يستون ها يه بحرانيژه الزم در ناحيو ين مقدار به حداقل مقدار آرماتور عرضيکترينزد

  متر مربعيليم ۴۸۰) ۱

 متر مربعيليم ۳۶۰) ۲

  متر مربعيليم ۲۸۰) ۳

  متر مربعيليم ۲۵۰) ۴

 يعرض يلگردهاي، فواصل ميلگرد طوليقطر مد، آنگاه ييرا وارد نما يعرض ابعاد مقطع و مشخصات بتن و فوالد

 يعمود يحاسبه خاموتهاک را جهت ميتا عدد يد و نهاييوارد نما هم را يلگرد عرضي، مقدار کاور و قطر م)۱۰۰(

 يلگردهايقطر م ضمن کنترل برنامه .محاسبه شود )۳۵۹( ازيمورد ن يتا مقدار مساحت آرماتورها ديانتخاب کن

  .دهد يش ميو نما نموده به طور خودکار محاسبه زين را در هر جهت ازيموت مورد نخا يشاخه هاتعداد ، يعرض

 :پاسخ برنامه

#(-�0) = 120 

��� = 359 

 = 5 
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  :۲مثال

شکل  يبوده و برا 8425 ير که دارايستون با مقطع ز يه بحرانيژه را در ناحيو يحداکثر فاصله تنگ ها - ۳۶

لگردها از يو م mm 40تنگ ها برابر  يو پوشش رو mm 10د. قطر تنگ ين کنييتعاد طرح شده است يز يريپذ

  باشد.) يکنترل کننده نم يبرش يرويد ني(فرض کن شود. يفرض م C25و بتن از رده  S400نوع 

  

۱ (80 mm  

۲ (100 mm 

۳ (50 mm 

۴ (70 mm  

) ۳جهت ( کي يخاموتهاتعداد  و هوارد کردپارامتر آن را صفر د ين مثال بايدر ا Sبا توجه به مجهول بودن مقدار 

  .درا محاسبه کن) ۷۲( يعرض يآرماتورها فواصلمقدار  ،يضرور يهاتا برنامه ضمن انجام کنترل ز وارد کردهيرا ن

 :پاسخ برنامه

# = 72 

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۹  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  آرماتورها گامو محاسبه قطر و  يره ايدا يبتن يستونها يبرا يزه اژه لريو چ و تنگيدورپ يبرنامه طراح

COL-IRC PA S  

 ،يعرض يهالگرديد تا برنامه با درخواست قطر ميپارامتر آن را صفر وارد کن مجهول است Sکه مقدار  يدر صورت

مورد  يمقدار مساحت آرماتورها ،وارد نموده تا برنامهرا  Sمقدار  ن صورتير ايدر غ ،ديرا محاسبه نما Sمقدار 

  .را محاسبه کند يعرض يهالگرديقطر م نيهمچن و ازين

شوند اگر  يکنترل م يعرض يد فواصل آرماتورهاي) را به برنامه بدهDB( يکه مقدار قطر آرماتور طول يدر صورت

DB ن نامه صرفنظر شود.يطبق بند آئ يعرض يد تا از کنترل فواصل آرماتورهايمجهول است آن را صفر وارد کن  

  ۸تمرين تاليفی شماره  :مثال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۱۰  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  ها و فوالد حداقل و حداکثرآرماتورو محاسبه تعداد و قطر  يمقاطع بتن يفوالد خمش يرنامه طراحب

AS REQ BEAM  

بر از را يمورد ن يلگرد کششيمساحت ماين برنامه ضمن اعمال کنترلهاي الزم (فوالد حداقل، حداکثر و غيره) 

د يرا بده يلگرد انتخابيکه قطر م يدر صورت .کند يمحاسبه م(تير و پی)  مقاطع ي انواعبرااساس لنگر طراحی، 

همچنين در صورتي که قطر ميلگرد مجهول مي باشد مي توانيد  کند. يمحاسبه م را نيز ي الزملگردهايتعداد م

  آنرا صفر وارد کنيد تا تعداد ميلگردها توسط برنامه درخواست شود و در نهايت قطر ميلگرد محاسبه گردد.

را صفر وارد کنيد تا مساحت ميلگرد  MUدر صورت نياز به محاسبه مساحت ميلگرد حداقل، کافيست پارامتر 

شکل که بال آنها در کشش مي باشد (تحت لنگر منفي) بايد  Tحداقل مقطع محاسبه شود. همچنين براي مقاطع 

  ميلگرد حداقل به درستي محاسبه شوند.را انتخاب کنيد تا ابعاد مقطع و در نهايت مقدار  (-)T-SECTIONپارامتر 

 :حاالت قابل انتخاب توسط برنامه

  RECTANGLE :مقاطع مستطيلی -۰

  (-)T-SECTION :شکل بال در کشش Tمقاطع  - ۱

  (+)T-SECTION :شکل بال در فشار Tمقاطع  -۲

  .وارد نماييد را يک MU، کافيست پارامتر در مقاطع حداکثرآرماتور به محاسبه مساحت ياز همچنين در صورت ن

 :۱مثال

در شکل زير طول و مقطع يک تير بتني طره اي نمايش داده شده است. چنانچه نيروهاي حاکم بر طراحي  -۳۹

به  (	678	��)تير مذکور ثقلي باشد، بدون توجه به ميزان آرماتورهاي محاسباتي، حداقل آرماتور مورد نياز 

  مي باشد. S400و آرماتور از نوع  C25کداميک از مقادير زير نزديکتر است؟ بتن از رده 

  سانتيمترمربع ۹.۴۵) ۴         سانتيمترمربع ۳.۹۴) ۳         سانتيمترمربع ۴.۷۳) ۲         سانتيمترمربع ۷.۸۸) ۱

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۱۱  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

�9برنامه  با وارد کردن ابعاد مقطع و مقدار صفر براي لنگر خمشي، پاسخ نهايي =   ميليمتر مربع می باشد. 788

  )۴۵۰يا همان فاصله دورترين تار فشاری تا مرکز سطح آرماتور کششی طولی است. (عمق موثر مقطع  Dپارامتر 

 )۹۴(مرداد  :۲مثال

  

 :ميليمتر مربع خواهد بود ۸۵۷با وارد کردن ابعاد مقطع و مقدار صفر براي لنگر خمشي، پاسخ برنامه مقدار 

�� = 857 

  )۹۴ (بهمن :۳مثال

  

  :برابر است با ۹طبق اصالحيه جديد مبحث اي لنگر خمشي، پاسخ برنامه بر وارد کردن ابعاد مقطع و مقدار يکبا 

ρ = 0.01644 

�� = 2236 

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۱۲  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  )۹۶(مهر  :۴مثال

  

 :ميليمتر مربع خواهد بود ۷۴۲با وارد کردن ابعاد مقطع و مقدار صفر براي لنگر خمشي، پاسخ برنامه مقدار 

�� = 742 

  :برابر است با ۹طبق اصالحيه جديد مبحث ن مقدار يک براي لنگر خمشي، پاسخ برنامه وارد نمودبا  همچنين و

ρ = 0.01928 

�� = 4088 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۱۳  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  )۹۸(مهر  :۵مثال

  

 :ميليمتر مربع خواهد بود ۲۳۱با وارد کردن ابعاد مقطع و مقدار صفر براي لنگر خمشي، پاسخ برنامه مقدار 

�� = 231 

  انتخاب شود. ۴۰۰و عرض کششی  ۱۲۰) است عرض فشاری -به اينکه مقطع تحت اثر لنگر خمشی منفی( با توجه

  )۹۸(مهر  :۶مثال

  

  :برابر است با ۹طبق اصالحيه جديد مبحث با وارد کردن ابعاد مقطع و مقدار يک براي لنگر خمشي، پاسخ برنامه 

ρ = 0.01644 

  ) وارد کنيد.۱ابعاد را به صورت پارامتری (



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۱۴  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  ا بدون قالبيآرماتورها در فشار و کشش با  يبرنامه محاسبه طول مهار

LD LDH LDC  

  کند. يمحاسبه مدر حالت معمول را  �>; و �>;،  >; ين برنامه پارامترهايا

  د.يهستند عدد صفر وارد کن يو اگر فشار ۱را عدد  TENSION REBARهستند پارامتر  يلگردها کششياگر م

  نصورت صفر)ير اي(در غ .ديوارد کن HOOKپارامتر  يک را برايدارند عدد  ييقالب انتها ي،کشش يلگردهاياگر م

  :توسط برنامه درخواست شوند در صورت لزوم که ممکن است يير پارامترهايسا

  نصورت صفر)ير اي(در غ .ديک وارد کنيلگردها وجود دارد پارامتر آن را ير ميز ميليمتر بتن تازه ۳۰۰اگر 

  م)يندار ي(عموما پوشش اپوکس .ديک وارد کنيپارامتر آن را  ي داريماگر پوشش اپوکس

  پرسش مي گردد. )FREE SPACE(و فاصله آزاد بين آنها  )TOP COVERبرای ميلگرد اپوکسي، کاور باالي آنها (

  م)ي(عموما بتن سبک ندار .ديک وارد کنيم پارامتر آن را يدار ) (LIGHTاگر بتن سبک

  يد.را وارد کن )AXIS TO AXISلگردها (يو فاصله آکس تا آکس م )COVER( حداقل کاور بتن

  نصورت صفر)ير اي(در غ. ديک وارد کنيت شده است پارامتر آن را ي) رعاAV MINحداقل ( ياگر آرماتور برش

  ساختمان وارد شوند. ي، مطابق ضوابط مبحث نهم مقررات ملدر صورت لزوم K2و  K1ب ين ضرايهمچن

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۱۵  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  )۹۵(شهريور  :مثال

  

 جواب نمي دهد.) ۲۵(قطر  :پاسخ برنامه به شرح زير می باشد ۲۰با دادن مشخصات مقطع و با فرض قطر ميلگرد 

;<� = 344 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۱۶  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  يياجرا آرماتور اضافه احتساب با قالب بدون اي با کشش و فشار در آرماتورها يمهار طول محاسبه برنامه

LD LDH ASREQ  

  کند. يمحاسبه ممازاد بر آرماتور تئوري  با احتساب اضافه آرماتور را �>; و �>;،  >; ين برنامه پارامترهايا

  د.يهستند عدد صفر وارد کن يو اگر فشار ۱را عدد  TENSION REBARهستند پارامتر  يلگردها کششياگر م

  نصورت صفر)ير اي(در غ .ديوارد کن HOOKپارامتر  يک را برايدارند عدد  ييقالب انتها ي،کشش يلگردهاياگر م

  :توسط برنامه درخواست شوند در صورت لزوم که ممکن است يير پارامترهايسا

  نصورت صفر)ير اي(در غ .ديک وارد کنيلگردها وجود دارد پارامتر آن را ير ميز ميليمتر بتن تازه ۳۰۰اگر 

  م)يندار ي(عموما پوشش اپوکس .ديک وارد کنيپارامتر آن را  ي داريماگر پوشش اپوکس

  پرسش مي گردد. )FREE SPACE(و فاصله آزاد بين آنها  )TOP COVERبرای ميلگرد اپوکسي، کاور باالي آنها (

  م)ي(عموما بتن سبک ندار .ديکنک وارد يم پارامتر آن را يدار ) (LIGHTاگر بتن سبک

  يد.را وارد کن )AXIS TO AXISلگردها (يو فاصله آکس تا آکس م )COVER( حداقل کاور بتن

  نصورت صفر)ير اي(در غ. ديک وارد کنيت شده است پارامتر آن را ي) رعاAV MINحداقل ( ياگر آرماتور برش

  ساختمان وارد شوند. ينهم مقررات مل، مطابق ضوابط مبحث در صورت لزوم K2و  K1ب ين ضرايهمچن

  ۹تمرين تاليفی شماره  :مثال

  

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۱۷  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  در فشار و کشش يگروه يآرماتورها يبرنامه محاسبه طول مهار

LD LDC GROUP  

  کند. يمحاسبه م يگروه يلگردهايم يرا برا �>; و >; ين برنامه پارامترهايا

  د.يهستند عدد صفر وارد کن يو اگر فشار ۱را عدد  TENSION REBARهستند پارامتر  يلگردها کششياگر م

  :توسط برنامه درخواست شوند در صورت لزوم که ممکن است يير پارامترهايسا

  نصورت صفر)ير اي(در غ .ديک وارد کنيلگردها وجود دارد پارامتر آن را ير ميز ميليمتر بتن تازه ۳۰۰اگر 

  م)يندار ي(عموما پوشش اپوکس .ديوارد کنک يپارامتر آن را  ي داريماگر پوشش اپوکس

  پرسش مي گردد. )FREE SPACE(و فاصله آزاد بين آنها  )TOP COVERبرای ميلگرد اپوکسي، کاور باالي آنها (

  م)ي(عموما بتن سبک ندار .ديک وارد کنيم پارامتر آن را يدار ) (LIGHTاگر بتن سبک

  يد.را وارد کن )AXIS TO AXISلگردها (يو فاصله آکس تا آکس م )COVER( حداقل کاور بتن

  نصورت صفر)ير اي(در غ. ديک وارد کنيت شده است پارامتر آن را ي) رعاAV MINحداقل ( ياگر آرماتور برش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۱۸  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  شکل T و شکل  Iمقاطع بتنی مستطيلی،ي انواع برا ترک خوردگی یخمش برنامه محاسبه لنگر

M CR CONC  

در مقاطع  .لنگر خمشی ترک خوردگي در انواع مقاطع بتني (با هر شکلي) کاربرد دارداين برنامه جهت محاسبه 

) به طور خودکار و با <)را همواره صفر وارد کنيد تا مشخصات مقطع (شامل ممان اينرسی و  =�مستطيلي، مقدار 

ره) مي توانيد از شکل و غي Tدرخواست ابعاد مقطع توسط برنامه محاسبه شوند. براي مقاطع غير مستطيلي (

ℎو برای لنگر منفی  ()همان  <)برنامه تار خنثي االستيک استفاده کنيد. برای لنگر مثبت، مقدار  ? است.  ()

 و ضريب بتن سبک محاسبه مي شود. ��اگر صفر وارد شود مقدار آن با توجه به مدول گسيختگی بتن است که  @�پارامتر 

  :مثال

  

را صفر وارد کنيد تا ابعاد مقطع درخواست و مشخصات آن  =�با توجه به اينکه مقطع مستطيلی می باشد پارامتر 

را صفر وارد نموده تا مقاومت  @�مقطع) توسط برنامه محاسبه گردد. سپس پارامتر  <)(شامل ممان اينرسی و 

λ) و ضريب بتن سبک (��مشخصه بتن ( =  خمشی ترک خوردگي مقطع محاسبه گردد.) پرسش شوند و لنگر 1

  :پاسخ برنامه

�= = 72 × 10A 

(> = 300 

�@ = 3 

�%B = 72 × 10C 

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۱۹  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  يت خمشيو ظرف ين نوع رفتار، محاسبه تار خنثييشامل تع يعاد يز مقاطع بتنيبرنامه آنال

MR NORMAL 

و ارتفاع بلوک  DE)( مانند فوالد متوازن طعو ساير مشخصات مق @�)( يت خمشيظرف )،x( ي، تار خنثنوع رفتار

  کند. يرا محاسبه م يليبا رفتار مستط) در مقاطع aتنش فشاری (

  ) را صفر وارد کنيد.Asبه صورت منفرد، کافيست مقدار ميلگرد کششي مقطع ( DE)برای محاسبه فوالد متوازن (

  :۱مثال

  

 :پاسخ نهايي برنامه به شرح زير است مصالح را وارد کنيد.و سپس مشخصات ابتدا تعداد ميلگردها و ابعاد مقطع 

DE = 0.0224 

A9(E) = 2018 

OVER REINFORCED 

a = 181 

�B = 150 × 10C 

x = 200 

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۲۰  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  )۹۵(اسفند  :۲مثال

  

 :ابتدا تعداد ميلگردها و ابعاد مقطع و سپس مشخصات مصالح را وارد کنيد. پاسخ نهايي برنامه به شرح زير است

�B	I� = 147.8 × 10C 

�B	�J = 158.8 × 10C 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۲۱  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  يت خمشيو ظرف ين نوع رفتار، محاسبه تار خنثييشامل تع يبا فوالد فشار يز مقاطع بتنيبرنامه آنال

MR COMPRESS  

و ساير مشخصات مقطع مانند فوالد متوازن، فوالد حداقل و  @�)( يت خمشيظرف )،x( ي، تار خنثنوع رفتار

  کند. يرا محاسبه م يمقاطع با فوالد فشار) در aارتفاع بلوک تنش فشاری (

  منظور از نوع رفتار، جاری يا جاری نشدن هر يک از فوالدهای کششی و فشاريست که در برنامه مشخص ميشود

  ۱۳تمرين تاليفی شماره  :مثال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۲۲  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  يت خمشيو ظرف ين نوع رفتار، محاسبه تار خنثييبال دار شامل تع يز مقاطع بتنيبرنامه آنال

T NORMAL-MR 

را شکل  Iو  Tجعبه اي، مقاطع بال دار مانند مقاطع انواع  @�)( يت خمشيو ظرف )x( ينوع رفتار مقطع، تار خنث

نموده و  يکند آنگاه برنامه مربوطه را فراخوان يابيارز يليمقطع را مستط نوع رفتار اگر برنامه، کند. يمحاسبه م

  شکل ادامه می دهد. Tدرخواست مي کند در غير اينصورت برنامه به محاسبات مقطع  دوباره مشخصات مقطع را

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۲۳  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  يليو مستط يره ايدا يمجزا در ستونها يت محوريو ظرف يو خمش يت محوريبرنامه محاسبه ظرف

COL-NR MR SH  

 يت محوريظرفتوامان در ستونهاي کوتاه با مقاطع مستطيلي و همچنين  يو خمش يت محوريظرفاين برنامه 

  و دايره اي (وجود يا عدم وجود دورپيچ) محاسبه مي کند. يليمستط کوتاه با مقاطع ستونهايرا در  مجزا خالص

 :دينما ير عمل ميزانتخابي  حالت چهاربرنامه در 

  با تنگ هاي موازي ت)يا خروج از مرکزيلنگر بدون ( کوتاه دايره اي خالص ستون يت محوريمحاسبه ظرف -۰

  )SPIRALچ (يت) با دورپيا خروج از مرکزيلنگر بدون ( کوتاه دايره اي خالص ستون يت محوريمحاسبه ظرف -۰

  ت)يا خروج از مرکزيلنگر بدون ( کوتاه مستطيلي خالص ستون يت محوريمحاسبه ظرف -۰

 :ريز مستطيلي مطابق بند کوتاه توامان ستون يت خمشيو ظرف يت محوريمحاسبه ظرف - ۱

 )bا متعادل (يت باالنس يمقطع را در حالت خروج از مرکز يت خمشيو ظرف يت محوريبرنامه در مرحله اول ظرف

 ي توامانمشخي و ت محوريظرف )eت دلخواه (يک خروج از مرکزيدر مرحله بعد با وارد نمودن  .کند يمحاسبه م

) و ساير x( يتار خنثضمنا در هر مرحله، نوع رفتار مقطع،  شود. يمحاسبه ميد ت جديخروج از مرکز يمقطع برا

  مشخصات مقطع نيز محاسبه مي شود.

 :۱مثال

مقطع روبرو براي يک ستون کوتاه مهار شده بتني درجا که تحت اثر نيروي محوري ناشي از بار مرده برابر  -۲۹

1200 kN  800و نيروي محوري فشاري ناشي از بار زنده برابر kN  قرار دارد طرح شده است. کدام عبارت در

  مي باشند.) S400و ميلگردها از نوع  C25رابطه با طراحي مقطع ستون صحيح است؟ (فرض کنيد بتن از رده 

  

  ) مقطع ستون قابل قبول است.۱



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۲۴  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  قبول نيست.) مقطع ستون به علت کمبود مقاومت فشاري قابل ۲

  ) مقطع ستون به علت فاصله غير مجاز آرماتورهاي طولي قابل قبول نيست.۳

  ) مقطع ستون به علت نامناسب بودن فاصله آرماتورهاي عرضي قابل قبول نيست.۴

   :با انتخاب نوع مقطع مناسب و نيز وارد کردن مشخصات مقطع مورد نظر، پاسخ برنامه به شرح زير مي باشد

KB	J = 3106310 

KB	LMN = 2485048 

  )۹۵ (شهريور :۲مثال

  

   :با انتخاب نوع مقطع مناسب و نيز وارد کردن مشخصات مقطع مورد نظر، پاسخ برنامه به شرح زير مي باشد

KB	J = 4140176 

KB	LMN = 3312141 

  

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۲۵  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  الغر يافته ستونهايد يتشد يينها يو محاسبه لنگر خمش يص نوع ستون بتنيبرنامه تشخ

COLUMN LONG  

اين برنامه ضمن انجام کنترل هاي الزم در صورتي که ستون را الغر تشخيص دهد پس از محاسبه بار بحرانی 

و ساير مشخصات ستون بتنی، براي طبقات مهار شده و مهار نشده مقدار ضريب تشديد  O6کمانش، ضريب 

P لنگر (
Q

Pيا  
�

  را محاسبه مي کند. افتهيد يتشد يينها يخمش و همچنين مقادير لنگر يا لنگرهاي )

 :توضيح اصطالحات به کار رفته در اين برنامه

SHORT COLUMN د لنگر ندارد)يب تشديستون کوتاه (ضر  

LONG COLUMN ستون الغر  

BRACED مهار شده  

UNBRACED مهار نشده  

MAJOR MOMENT لنگر بزرگتر  

MINOR MOMENT لنگر کوچکتر  

LATERAL LOAD بار جانبي  

ستون با ( ن صورتير ايشود و در غ يمتنظ SIMPLE CURVE=1ساده دارد پارامتر  يکه ستون انحنا يدر صورت

  در اين برنامه، بعد موثر ستون است. (در راستای جابجايی قاب) Hصفر وارد گردد. مقدار  مقدار مضاعف) يانحنا

  

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۲۶  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

 )۹۵(اسفند  :مثال

  

 آزاد ستون و شعاع ژيراسيون مقطع و سپس وارد کردن لنگرهای خمشی،با وارد کردن ضريب طول موثر و طول 

  :پاسخ برنامه به شرح زير مي باشد

LONG COLUMN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۲۷  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  ا مهار نشدهيمهار شده  یدر قابها آرمه بتن یب طول موثر ستونهايبرنامه محاسبه ضر

COL-SI CONC 

ψن برنامه دو پارامتر يا
R

ψ يا 
S

  ي نمايد.محاسبه م که مورد نظر باشد قابهارا برای هر گره از  

طبق توصيه آئين نامه به شرح  ر آنيد محاسبه شود و مقاديدار نبايره گاه گيو تک يه گاه مفصليتک يبرا ψمقدار 

 :زير است

ψ ۱۰: يه گاه مفصليتک  

ψ ۱ردار: يه گاه گيتک  

به  برای اتصال گيردار را تئوری ψمقدار معلوم باشد می توان  (�T)و مشخصات آن  در صورتي که ابعاد شالوده

سازه،  در طراحی د. با توجه به اينکه عموما مشخصات دقيق شالوده معلوم نمی باشدطور دقيق محاسبه کر

ψبق توصيه آئين نامه اطم =   د.مي شوفرض  1

NODE BRANCHES ييمنما يرا وارد م ۴ر عدد يشکل ز يبراي باشد مثال ک گره از قاب مي يتعداد شاخه ها: 

  

(تعداد ستونها توسط برنامه . باشد يم ۲م که در شکل فوق عدد يينما يرا وارد م )BEAM(رها يسپس تعداد ت

  ).شودي محاسبه م

 ECرا يک وارد کنيد تا  CONSTANT ECدر صورتی که ضريب االستيسيته همه اعضا با هم برابر است پارامتر 

  همه اعضا ثابت و برابر در نظر گرفته شود.

  در راستای جابجايی قاب است.) H(بعد  گردد. يک توسط برنامه درخواست ميهر ستون به تفک Lو  Hو  Bمقدار 

  گردد.  يک توسط برنامه درخواست مير به تفکيهر ت Lو  Hو  Bمقدار 

ψبا مشخص شدن دو مقدار 
R

ψو  
S

  :ي شودر محاسبه مياز برنامه ز Kآنگاه مقدار برای هر ستون   

  

 



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۲۸  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

COL-K CONC  

است  يحرکت جانب يم شود و اگر قاب دارايتنظ BRACED=1 پارامتر شده است يبندي که قاب مهاردر صورت

 صلبا يد يمق ي ستون،که دو انتها ي(مهار نشده) در صورت يبا حرکت جانب يقابها يراب مقدار صفر وارد گردد.

  د.ييرا وارد نما ۱د) عدد يک انتها مقيصورت ( نير ايد و در غانتخاب شو RIGID END=2است پارامتر 

  :مثال

در قاب مهار نشده بتنی با تکيه گاه های گيردار مطابق شکل، در صورتيکه  ABطول موثر ستون  ضريب -۱۱

ψ
R
=   باشد، به کداميک از اعداد زير نزديکتر است؟ 1.0

  

۱ (1.20  

۲ (1.35  

۳ (1.50  

۴ (1.70  

ψبا توجه به اينکه 
R

ψبراي محاسبه  SI CONC-COLمعلوم مي باشد نيازي به استفاده از برنامه  
R

نيست،  

نوع قاب را مهار نشده انتخاب و با توجه به اينکه هر دو گره ابتدايي  K CONC-COLبنابراين بعد از اجراي برنامه 

 Bو  Aمربوط به گره هاي  ψوارد کنيد. با وارد کردن  ۲را  RIGID ENDتر و انتهايي ستون مقيد مي باشند پارام

Tکه هر دو نيز يک مي باشند پاسخ نهايي برنامه  =   است. 1.34

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۲۹  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

 )۹۶ (مهر :مثال

  

ψبا توجه به اينکه 
R

ψ و 
U

براي محاسبه  SI CONC-COLبه استفاده از برنامه  د نيازنيکسان و مجهول مي باش 

ψ
R

ψ يا 
U

نوع قاب را مهار نشده انتخاب و با توجه به اينکه هر  K CONC-COLاجراي برنامه از آن با  ست، پسا 

مربوط به  ψوارد کنيد. با وارد کردن  ۲را  RIGID ENDدو گره ابتدايي و انتهايي ستون مقيد مي باشند پارامتر 

  :به شرح زير مي باشد مي باشند پاسخ نهايي برنامه سانکه هر دو نيز يک Bو  Aگره هاي 

ψ
R
= 1.185 

ψ
S
= 1.185 

TRS = 1.39 
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 عمران محاسب

  يبرش يوارهايو تنش در د ير پيع تنش در خاک زيبرنامه محاسبه توز

QM AXM-SIGMA  

 د تا توسط برنامه محاسبه شود.يمجهول است مقدار صفر را وارد کن (e)ت بار يکه خروج از مرکز يدر صورت

 :ير وارد شوندد مطابق شکل زيهستند که با يابعاد پ Lو  Bر يمقاد

  

   گردد. يمثلث تنش توسط برنامه محاسبه م يت تنش حداکثر و تنش حداقل و در صورت لزوم بعد افقيدر نها

ز استفاده ين يبرش يوارهايدر د و تنش مجاز حداکثر و حداقل يتواند جهت محاسبه تنش ها يبرنامه فوق م

  د.يينما را انتخاب SHEAR WALL=1پارامتر ن منظور يا يگردد، برا
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 عمران محاسب

  :۱مثال

تحليل سازه نشان مي دهد که بار محوري و لنگر خمشي نهائي (ضريبدار) وارد بر يک ديوار برشي با شکل  -۲۸

�Mو  P=500 kNپذيري متوسط که مقطع آن در شکل نشان داده شده است به ترتيب برابر =900 kN.m 

  فرض شود کدام عبارت صحيح است؟ C25است. اگر رده بتن 

 

  ) ديوار نيازي به جزء مرزي ندارد.۱

  ميليمتر است بايد از جزء مرزي استفاده شود. ۳۰۰) چون ضخامت ديوار کمتر از ۲

  متر کمتر است ديوار نيازي به جزء مرزي ندارد. ۵) چون طول ديوار از ۳

  ضي ويژه بايد پيش بيني شود و يا از جزء مرزي استفاده گردد.) در تمام طول ديوار ميلگرد عر۴

مقدار خروج از مرکزيت را صفر وارد کنيد تا مقدار نيروي محوري و لنگر خمشي توسط برنامه درخواست گردد و 

خروج از مرکزيت محاسبه شود سپس گزينه ديوار برشي را انتخاب کرده و ابعاد درخواست شده شامل طول و 

  وار را وارد کنيد تا مقادير تنش هاي حداکثر و حداقل و تنش مجاز ديوار توسط برنامه محاسبه شود.ضخامت دي

 :پاسخ برنامه

σ
LMN

= 3.06 

σ
L78

= ?1.73 

σ
WXX

= 5.03 

 .مقدار تنش حداکثری که در ديوار برشی موجود است کمتر از تنش مجاز ميباشد لذا نيازی به اجزا مرزی نيست
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 عمران محاسب

 )۹۴(بهمن  :۲مثال

 

مقدار خروج از مرکزيت را صفر وارد کنيد تا مقدار نيروي محوري و لنگر خمشي توسط برنامه درخواست گردد و 

خروج از مرکزيت محاسبه شود سپس گزينه ديوار برشي را انتخاب کرده و ابعاد درخواست شده شامل طول و 

  تنش مجاز ديوار توسط برنامه محاسبه شود.ضخامت ديوار را وارد کنيد تا مقادير تنش هاي حداکثر و حداقل و 

 :پاسخ برنامه

σ
LMN

= 4.33 

σ
L78

= ?2.33 

σ
WXX

= 5.03 

 .مقدار تنش حداکثری که در ديوار برشی موجود است کمتر از تنش مجاز ميباشد لذا نيازی به اجزا مرزی نيست
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 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  يطول يچشيفوالد پ يو طراح يمقاطع بتن يچشيت پيبرنامه محاسبه ظرف

BAR-ANA LTS  

 برنامه تا ديرا وارد کن ي، ابعاد مقطع و ساير مشخصات درخواستيچشيخاموت پو فواصل در مرحله اول قطر 

  د.ينما و تعداد ميلگردهاي طولي را محاسبه �X مقدار و ي (لنگر مقاوم)چشيت پي، ظرفضمن انجام کنترلهاي الزم

  :۱مثال

  

تعداد خاموت، قطر خاموت، فواصل سفره ها و مشخصات مصالح را وارد کنيد. با توجه به اينکه مقطع مستطيلی 

را صفر وارد کنيد تا ابعاد مقطع درخواست و مشخصات آن توسط برنامه محاسبه شود. برنامه  AYZاست پارامتر 

  ضمن کنترل فواصل سفره ها، مشخصات پيچشی مقطع را محاسبه می کند.

 :پاسخ برنامه

'[ = 'B = 28.59 × 10C 

AX = 911 
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 عمران محاسب

 )۹۴(بهمن  :۲مثال

 

تعداد خاموت، قطر خاموت، فواصل سفره ها و مشخصات مصالح را وارد کنيد. با توجه به اينکه مقطع مستطيلی 

را صفر وارد کنيد تا ابعاد مقطع درخواست و مشخصات آن توسط برنامه محاسبه شود. برنامه  AYZاست پارامتر 

  ضمن کنترل فواصل سفره ها، مشخصات پيچشی مقطع را محاسبه می کند.

 :پاسخ برنامه

'[ = 'B = 38.1 × 10C 

AX = 911 

  )۹۵(شهريور  :۳مثال

  

تعداد خاموت، قطر خاموت، فواصل سفره ها و مشخصات مصالح را وارد کنيد. با توجه به اينکه مقطع مستطيلی 

را صفر وارد کنيد تا ابعاد مقطع درخواست و مشخصات آن توسط برنامه محاسبه شود. برنامه  AYZاست پارامتر 

  ضمن کنترل فواصل سفره ها، مشخصات پيچشی مقطع را محاسبه می کند.

 :پاسخ برنامه

'[ = 'B = 28.59 × 10C 

AX = 911 
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 عمران محاسب

  )۹۶(مهر  :۴مثال

  

تعداد خاموت، قطر خاموت، فواصل سفره ها و مشخصات مصالح را وارد کنيد. با توجه به اينکه مقطع مستطيلی 

را صفر وارد کنيد تا ابعاد مقطع درخواست و مشخصات آن توسط برنامه محاسبه شود. برنامه  AYZاست پارامتر 

  ضمن کنترل فواصل سفره ها، مشخصات پيچشی مقطع را محاسبه می کند.

  :پاسخ برنامه

'[ = 'B = 24.72 × 10C 

AX = 649 
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 عمران محاسب

  شامل خاموتها و فاصله آنهاچشی طولی و عرضی يچشی ترک خوردگی و فوالد پيبرنامه محاسبه لنگر پ

BA-BA L-TS V 

از به يمقطع را محاسبه نموده و در صورت ن يترک خوردگ يچشيبرنامه بر اساس مشخصات مقطع، ابتدا لنگر پ

) يعرض يچشير فوالد پيمقاد دهد) يبه شما اطالع م برنامه نباشد يچشياز به فوالد پي(اگر ني چشيفوالد پ
R\

[
) ،

  کند. يم و تمام کنترل هاي الزم را نيز اعمال را محاسبه (�X) يطول يچشيو فوالد پ )S(فواصل خاموتها 

  :۱مثال

  

مقاومت مشخصه بتن و ضريب بتن سبک را وارد کنيد. با توجه به اينکه مقطع غير مستطيلی است پارامترهای 

A�  که به ترتيب مساحت و محيط مقطع هستند را وارد نموده تا لنگر پيچشي ترک خوردگی محاسبه شود. �!و  

 :پاسخ برنامه

'�@ = 22.29 × 10C 
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 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

 )۹۵(اسفند  :۲مثال

  

مقاومت مشخصه بتن و ضريب بتن سبک را وارد کنيد. با توجه به اينکه مقطع غير مستطيلی است پارامترهای 

A�  که به ترتيب مساحت و محيط مقطع هستند را وارد نموده تا لنگر پيچشي ترک خوردگی محاسبه شود. �!و  

 :پاسخ برنامه

'�@ = 21.34 × 10C 
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 عمران محاسب

  ه و محاسبه بار مجاز ستونبتن آرم يها يکطرفه و دوطرفه (پانچ) در دال ها و پيبرنامه کنترل برش 

VC 1DR PUNCH  

 :دينما ير عمل ميز انتخابي حالت دوبرنامه در 

  )DIRECTION-1( کطرفهيکنترل برش  - ۱

 )PUNCHکنترل برش دوطرفه ( -۲

  :قابليتهاي برنامه

  ي ستونهابرا يبا هر ابعاد يو کنار يانيگوشه، م يستونها محاسبه محيط بحرانی بصورت خودکار در

  در همه حاالت يستون گذار به بايا بدون کتيبه دار يکت يل انواع متفاوت دال هايکنترل و تحل

 ستون مجاز يبار محورحداکثر  جهت محاسبه بار گستردهها با توجه به وجود  داليل کنترل و تحل

  ستون مجاز يبار محورحداکثر  ها با توجه به وجود فشار خاک جهت محاسبه يل پيکنترل و تحل

  مجاز طبق مبحث نهم  يبرشت يآن با ظرف کنترلو  در دال ها و پي ها يينها يت برشيمحاسبه ظرف

داخل و خارج  يط بحرانيدو مح يبرا يستيبا يباشند م يبه ميکت يکه دارا ييباشد که دالها يم يادآوريالزم به 

که ستون مورد نظر در کنار صفحه  ين در حالتيهمچن به به طور جداگانه هر بار توسط برنامه کنترل گردند.يکت

  از شما سوال خواهد کرد. نيز ق ستون رايت دقيبرنامه، موقع برابر نباشند آنگاهو ابعاد آن  قرار داشته باشد يبتن

  :ح آنهايو توض نمايش داده شده در برنامه مهم يها يشرح ورود

"D="  

  ...)يبه، عمق موثر پيعمق موثر صفحه بتن آرمه (عمق موثر دال، عمق موثر کت

"ALPHA S= (10,15,20)"  

  باشد. يم ۱۰گوشه مقدار  يو ستونها ۱۵مقدار  يکنار ي، ستونها ۲۰مقدار  يانيم ين پارامتر جهت ستونهايا

  

15

10

20
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 عمران محاسب

"B="  

  )...بهيکت يستون، بعد افق يه گاه در صفحه (بعد افقيتک يصرفا بعد افق

"H="   

  )...بهيکت يستون، بعد عمود يه گاه در صفحه (بعد عموديتک يصرفا بعد عمود

  

"COLUMN PLACE= (2,3)"   

محور ستون نيز پرسش ميشود  ي بوده و ابعاد آن برابر نباشند جهت محاسبه دقيق مقطع بحرانی،کناراگر ستون 

  ييدرا وارد نما ۳ا ي ۲از اعداد  يکير يز ير راهنمايو با توجه به تصو ي عمودمحورها يت ستون رويبسته به موقع

  

"SLAB= (0,1)"   

  د.ييعدد صفر را وارد نما يپل يانتخاب تحل يو برا ۱ل دال عدد يجهت انتخاب تحل

"NU="  

ن ير ايو در غ کنيد تا برش پانچ کنترل شود بدار ستون معلوم بود آنرا وارديضر ين مرحله اگر بار محوريدر ا

 .توسط برنامه محاسبه شود ستون مجاز يبار محورتا حداکثر  دييصورت (مجهول بودن) مقدار صفر را وارد نما

"QU="   

ن فشار يتوان از ا ينان ميباشد. (در جهت اطم يم ييمقدار فشار خاک در حالت نها quپارامتر در تحليل پي، 

  باشد. وارد بر سطح دال ميبدار يبار گسترده ضر quپارامتر در تحليل دال،  صرفنظر و آن را صفر وارد کرد)

H

B

2

2

33
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 عمران محاسب

"L1="  

"L2="   

در  باشند. يم يابعاد پ L2و  L1 يارامترهابدار ستون معلوم باشد پيضر يکه بار محور يو هنگام يل پيدر تحل

ر جهت کنترل برش يباشند. در شکل ز ير عمود بر هم ميبارگ ياندازه دهانه ها L2و  L1 يپارامترهاتحليل دال، 

  باشد) يآنها مهم نم ورود بيباشند. (ترت يم ۷۵۰۰و  ۱۰۰۰۰اعداد  L2و  L1ر ي، مقادی ميانیهاتونپانچ در اطراف س

  

  )۹۴(مرداد  :۱مثال

  

در ابتدا عمق موثر پی و مقاومت مشخصه بتن را وارد نموده و سپس نوع محاسبات برش (پانچ) را انتخاب کنيد. 

  در نهايت موقعيت ستون (گوشه) را انتخاب کرده و ابعاد ستون را نيز وارد نماييد.

  :پاسخ برنامه

]� = ]@ = 845000 

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۴۱  هص
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 عمران محاسب

  )۹۴(بهمن  :۲مثال

 

موثر دال و مقاومت مشخصه بتن را وارد نموده و سپس نوع محاسبات برش (پانچ) را انتخاب کنيد. در ابتدا عمق 

  در نهايت موقعيت ستون (ميانی) را انتخاب کرده و ابعاد ستون را نيز وارد نماييد.

  :پاسخ برنامه

]� = ]@ =542880 

  

  )۹۷(بهمن  :۳مثال

  

را وارد نموده و سپس نوع محاسبات برش (پانچ) را انتخاب کنيد. در ابتدا عمق موثر دال و مقاومت مشخصه بتن 

  در نهايت موقعيت ستون (ميانی) را انتخاب کرده و ابعاد ستون را نيز وارد نماييد.

  :پاسخ برنامه

]� = ]@ =911410 
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 عمران محاسب

  هياوو خاموت با هر ز يمحور يرويو ن اتکايا بدون با  يانواع مقاطع بتن يت برشيبرنامه محاسبه ظرف

VR ANALYSE 

ي مقطع را ضمن ت برشيشاخه) ظرف ۲با وارد کردن مشخصات مقطع و مساحت کل خاموتها (عموما اين برنامه 

)، NUضمنا برنامه مي تواند تاثير نيروي محوري ( د.ينما يمحاسبه مرعايت تمامي محدوديتهاي آئين نامه 

در مقطع را نيز در نظر بگيرد. (عموما زوايای آلفا و ) OTKA( اتکازواياي خاموتها در دو جهت و همچنين وجود 

  درجه بوده و مقدار نيروی محوری نيز صفر است.) ۹۰بتا 

  

  مثبت :منفی ، نيروی محوری فشاری :نيروی محوری کششی

  ميلگرد منفرد يا يک رديف ميلگردهای متوازی که همگی در فاصله ای يکسان از تکيه گاه خم شده باشند. :اتکا

  :۱مثال

  

در ابتدا ابعاد مقطع و مقاومت مشخصه بتن را وارد نموده تا مقاومت برشی بتن محاسبه گردد. سپس با فرض 

α) و زاويه آن (OTKA( ) مشخصات ميلگرد برشیN=1در مقطع ( اتکاوجود يک عدد  =  ) را نيز وارد کنيد.45

  :پاسخ برنامه

]� = 156000 

]� = 23112 
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 عمران محاسب

  )۹۵(شهريور  :۲مثال

  

تعداد خاموت، سپس  ابعاد مقطع و مقاومت مشخصه بتن را وارد نموده تا مقاومت برشی بتن محاسبه گردد.ابتدا 

برنامه ضمن کنترل مقطع طبق آيين نامه،  را وارد کنيد.فواصل سفره ها  و مشخصات مصالح فوالدیقطر خاموت، 

  )--	2.5ϕ)10@100يا  --	5ϕ)10@200 :مقطع در عادلخاموت م( کند. يبرشی مقطع را محاسبه م ظرفيت

  :پاسخ برنامه

]� = 114400 

]� = 249678 

]@	6W� = 715000 

]@ = 364078 
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 عمران محاسب

  )۹۵(شهريور  :۳مثال

  

ابتدا ابعاد مقطع و مقاومت مشخصه بتن را وارد نموده تا مقاومت برشی بتن محاسبه گردد. سپس تعداد خاموت، 

فواصل سفره ها را وارد کنيد. برنامه ضمن کنترل مقطع طبق آيين نامه،  فوالدی وقطر خاموت، مشخصات مصالح 

  )--	3.333ϕ)12@200 :و خاموت معادل در مقطع ۱۰۰۰کند. (عرض مقطع  ظرفيت برشی مقطع را محاسبه مي

  :پاسخ برنامه

]� = 273000 

]� = 269144 

]@	6W� = 1706250 

]@ = 542144 
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 عمران محاسب

  )۹۵(اسفند  :۴مثال

  

  اومت برشی بتن محاسبه شودابعاد مقطع و مقاومت مشخصه بتن را وارد نموده تا مق سپس ابتدا نيروی محوری و

  :پاسخ برنامه

]�	_ = 142791 

]�	` = 82895 
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 عمران محاسب

  )۹۵(اسفند  :۵مثال

  

محاسبه گردد. سپس با فرض  در ابتدا ابعاد مقطع و مقاومت مشخصه بتن را وارد نموده تا مقاومت برشی بتن

α) و زاويه آن (OTKA( ) مشخصات ميلگرد برشیN=2در مقطع ( اتکاعدد  وجود دو =   ) را نيز وارد کنيد.45

  :پاسخ برنامه

]� = 111300 

]�	a = 166950 

]�	I = 141528 

  

  

  

  

  

  

  د.ير دهييتغ ۰.۷به  Z38ل يرا در فاش ساخته است ضريب جزيی ايمنی بتن ينکه بتن از نوع پيبا توجه به ا :نکته
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 عمران محاسب

  فواصل آنها ل محاسبه تعداد و قطر خاموتها وشام يمقاطع بتن يفوالد برش يبرنامه طراح

VR DESIGN  

 به شما برنامه نباشد ياز به فوالد برشي(اگر ني از به فوالد برشيبرنامه بر اساس مشخصات مقطع، در صورت ن

)از يمورد ن يا فوالد برشي (min)حداقل  يمقدار فوالد برش دهد) ياطالع م
Rb

[
 را محاسبه (S)و فواصل خاموتها  (

) و زواياي خاموتها NUضمنا برنامه مي تواند تاثير نيروي محوري (کند.  يم نموده و کنترل هاي الزم را نيز اعمال

  درجه بوده و مقدار نيروی محوری نيز صفر است.)  ۹۰در دو جهت را نيز در نظر بگيرد. (عموما زوايای آلفا و بتا 

  

  مثبت :منفی ، نيروی محوری فشاری :نيروی محوری کششی

  ۱۷تمرين تاليفی شماره  :مثال
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 عمران محاسب

  يتوامان در مقاطع بتن يو برش يچشيکامل فوالد پ يبرنامه طراح

BAR-VU+TS L  

) يفوالد برشضمن اعمال همه کنترل هاي الزم (مانند فواصل خاموتها) و همچنين محاسبه  ن برنامهيا
Rb

[
، فوالد (

) پيچشي
R\

[
و لنگر  يبرش يرويکه ن يت مقطع در حالتيکفاو ظرفيت برشي و پيچشي مقطع، در نهايت  (

  ررسي و فوالد طولي الزم شامل تعداد و قطر آرماتورها را نيز محاسبه مي نمايد.ي همزمان موجود است را بچشيپ
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 عمران محاسب

  يتوامان در مقاطع بتن يو برش يچشيز فوالد پيبرنامه کنترل و آنال

BAR-VU+TU L  

نيروي برشي و کفايت مقطع در حاالتي که ضمن اعمال همه کنترل هاي الزم (مانند فواصل خاموتها)،  اين برنامه

  همزمان موجود است را بررسي و فوالد طولي الزم شامل تعداد و قطر آنها را نيز محاسبه مي نمايد. لنگر پيچشي

  :۱مثال

  

مشخصات مصالح، تعداد خاموت و قطر خاموت را وارد نموده و سپس مقادير نيروی برشی و  ابتدا ابعاد مقطع،

را صفر وارد کنيد تا ابعاد مقطع  AYZلنگر پيچشی را وارد کنيد. با توجه به اينکه مقطع مستطيلی است پارامتر 

  ر کامل کنترل می کند.درخواست و مشخصات آن توسط برنامه محاسبه شود. برنامه مقطع را طبق آيين نامه بطو

  :پاسخ برنامه

c = 4.3 

VU+TU IS BAD 

  .اگر فواصل سفره ها و مشخصات فوالدهای عرضی و طولی را وارد کنيد مقدار آرماتور طولی هم محاسبه ميشود

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۵۰  هص
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 عمران محاسب

  )۹۵(شهريور  :۲مثال

  

مشخصات مصالح، تعداد خاموت و قطر خاموت را وارد نموده و سپس مقادير نيروی برشی و  ابتدا ابعاد مقطع،

را صفر وارد کنيد تا ابعاد مقطع  AYZلنگر پيچشی را وارد کنيد. با توجه به اينکه مقطع مستطيلی است پارامتر 

  است.) ۲۰صات مقطع (قطر آرماتور طولی با توجه به مشخدرخواست و مشخصات آن توسط برنامه محاسبه شود. 

  :پاسخ برنامه

c = 3.8 

VU+TU IS GOOD 

 .اگر فواصل سفره ها و مشخصات فوالدهای عرضی و طولی را وارد کنيد مقدار آرماتور طولی هم محاسبه ميشود
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 عمران محاسب

  يک انواع مقاطع بتنيبرنامه محاسبه مرکز پالست

COL-XP YP SH 

  .در بحث ستونها کاربرد دارد ي (با هر شکلي)مقاطع بتن انواع کين برنامه جهت محاسبه مختصات مرکز پالستيا

فاصله مرکز سطح يا همان   YBپس از وارد نمودن ابعاد مقطع و ساير مشخصات درخواستي، آنگاه برنامه، مقادير

 .را به تفکيک درخواست مي کند ن مقطعيياز پا کز سطح فوالدهاو مشخصات و فواصل مر ن مقطعييبتن از پا

  شکل) مي توانيد از برنامه تار خنثي االستيک استفاده کنيد. Tمحاسبه مرکز سطح مقاطع غير مستطيلي ( براي

و با  به طور خودکار (شامل مساحت) همواره صفر وارد کنيد تا مشخصات مقطعرا  ACدر مقاطع مستطيلي مقدار 

  همان مساحت مقطع مي باشد. ACشکل، مقدار  Tبراي مقاطع  توسط برنامه محاسبه شود. درخواست ابعاد مقطع

  :مثال

  

را صفر وارد کنيد تا ابعاد مقطع درخواست و مشخصات آن  %Aبا توجه به اينکه مقطع مستطيلی است پارامتر 

(شامل مساحت و مرکز سطح بتن) توسط برنامه محاسبه شود. سپس مقاومت مشخصه بتن را وارد نموده تا 

) برای هر رديف فوالد به ن مقطعيياز پا کز سطح فوالدهافوالد و فاصله مر مينش تسلتمشخصات فوالدها (شامل 

  تفکيک توسط برنامه پرسش شود. در اين مسئله تعداد ميلگردها را صفر وارد کنيد تا مساحت آنها پرسش شود.

  :پاسخ برنامه

0d
Q�* = 166 

0d
*�d = 134 
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 عمران محاسب

 )۲۸۰۰- ۴( جداول با احتساب زمان تناوب تحليلي و تاثير ميانقابها برنامه محاسبه ضريب زلزله بدون نياز به

EQ-C زيربرنامه محاسبه ضريب بازتاب): EQ-B و دوره تناوب: EQ-T(  

) ANALYTICALاين برنامه ضريب زلزله را در همه حاالت محاسبه مي کند. ضمنا مي تواند زمان تناوب تحليلي (

) را نيز MID-FRAME=1التی که مانع حرکت اجزای سازه ای شوند () در حMID-FRAMEو تاثير ميانقاب ها (

را صفر وارد کنيد  Iو  Aو  Nو  Tو  eaو  Bدر صورت لزوم در نظر بگيرد همچنين در اين برنامه مي توانيد مقادير 

تحليلي تا به تفکيک و با درخواست اطالعات مسئله به طور خودکار توسط برنامه محاسبه شوند. اگر زمان تناوب 

)ANALYTICAL.براي سازه موجود نميباشد مقدار آنرا صفر وارد کنيد تا از تاثير آن در محاسبات صرفنظر شود (  

  :معرفي پارامترهای برنامه

Rg  ۲۸۰۰استاندارد  ۴-۳ضريب رفتار سازه (از جدول( 

GROUND TYPE  ۲۸۰۰استاندارد  ۳-۲نوع زمين (تيپ يک الي چهار بر طبق جدول(  

ZONE ۲۸۰۰استاندارد  ۱(از جدول پيوست  :نوع منطقه از لحاظ لرزه خيزي(  

 خيلي زياد - ۱

  زياد -۲

  متوسط -۳

  کم - ۴

H ارتفاع سازه بر حسب متر  

FRAME TYPE نوع قاب:  

 سيستم قاب ساده، قاب دوگانه و بنايي (قابهای فاقد مهاربندی واگرا) -۰

  سيستم قاب خمشي - ۱

  واگرا (قابهای دارای مهاربندی برون محور)سيستم دارای مهاربندی  -۲

IMPORTANT GROUP  ۲۸۰۰استاندارد  ۶-۱گروه اهميت ساختمان (گروه يک الي چهار بر طبق بند(  
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 عمران محاسب

  :۱مثال

  

را صفر وارد کنيد تا به  Iو  Aو  Nو  Tو  eaو  Bرا وارد کنيد، سپس مقادير  (Rg)ابتدا ضريب رفتار سازه 

  العات مسئله به طور خودکار توسط برنامه محاسبه شوند.تفکيک و با درخواست اط

  (ويرايش چهار) :پاسخ برنامه

' = 3.25 

ea = 0.3 

K = 1.55 

e = 0.47 

O = 0.022 

O6hi = 0.042 

  

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۵۴  هص
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 عمران محاسب

  )۹۴(مرداد  :۲مثال

  

را صفر وارد کنيد تا به  Iو  Aو  Nو  Tو  eaو  Bرا وارد کنيد، سپس مقادير  (Rg)ابتدا ضريب رفتار سازه 

  تفکيک و با درخواست اطالعات مسئله به طور خودکار توسط برنامه محاسبه شوند.

  (ويرايش چهار) :پاسخ برنامه

' = 2.03 

ea = 0.49 

K = 1.18 

e = 0.58 

O = 0.015 

O6hi = 0.024 
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 عمران محاسب

  )۹۴(مرداد  :۳مثال

  

را صفر وارد کنيد تا به  Iو  Aو  Nو  Tو  eaو  Bرا وارد کنيد، سپس مقادير  (Rg)ابتدا ضريب رفتار سازه 

  تفکيک و با درخواست اطالعات مسئله به طور خودکار توسط برنامه محاسبه شوند.

  (ويرايش چهار) :پاسخ برنامه

' = 0.39 

ea = 2.5 

K = 1 

e = 2.5 

O = 0.187 

  )۹۴(بهمن  :۴مثال

 

را صفر وارد کنيد  Nو  Tو  eaمسئله را حل کنيد. مقادير  B-EQ)محاسبه ضريب بازتاب (با استفاده از زيربرنامه 

  تا به تفکيک و با درخواست اطالعات مسئله به طور خودکار توسط برنامه محاسبه شوند.

  (ويرايش چهار) :پاسخ برنامه

' = 0.86 

ea = 2.21 

K = 1.02 

e = 2.26 
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 عمران محاسب

  )۹۶(مهر  :۵مثال

  

Rg)ابتدا ضريب رفتار سازه  = را صفر وارد کنيد تا به  Iو  Aو  N و eaو  Bرا وارد کنيد، سپس مقادير  (2.5

  تفکيک و با درخواست اطالعات مسئله به طور خودکار توسط برنامه محاسبه شوند.

  (ويرايش چهار) :پاسخ برنامه

ea = 2.5 

K = 1 

e = 2.5 

O = 0.25 
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 عمران محاسب

  )۲۸۰۰-۴( و برش طبقات ساختمان تحت بارگذاري زلزلهبرنامه محاسبه نيرو 

EQ-VU-FU  

اين برنامه براي هر سازه با هر تعداد طبقه، برش و نيروي همه طبقات را به تفکيک محاسبه مي کند. همچنين در 

ه به را صفر وارد کنيد تا به تفکيک و با درخواست اطالعات مسئل Tو  Kو  Cو  Vgاين برنامه مي توانيد مقادير 

  باشد بايد در نيروی نهايي ضرب گردد) ۱(اگر ضريب نامعينی بزرگتر از  طور خودکار توسط برنامه محاسبه شوند.

  :۱مثال

مفروض است، با  Vاز زلزله برابر  يه ناشيو برش پا hکسان و برابر يطبقه با ارتفاع طبقات  ۶ک ساختمان ي - ۱

ر ير زيک از مقاديبه کدام ۵ه، برش در طبقه يثان ۱.۲ (T)نوسان  ير و زمان تناوب اصليتوجه به مشخصات ز

  ک است؟ينزد

 طبقه ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

W W W 2W 2W 2W وزن 

۱ (0.43V  

۲ (0.17V  

۳ (0.46V  

۴ (0.41V  

) پرسش و بر Tرا صفر وارد کنيد تا زمان تناوب اصلي ( Kو مقدار  Vg=1مقدار برش پايه را بصورت پارامتري 

) و W) را وارد نموده تا برنامه وزن هر طبقه (۶محاسبه شود. سپس تعداد طبقات ( K=1.35اساس آن مقدار 

) را به تفکيک از باال درخواست کند. در نهايت با وارد کردن شماره طبقه BASEارتفاع سقف هر طبقه از زمين (

  مي باشد. (ويرايش چهار) Vg=0.47و  kg=0.2) پاسخ نهايي برنامه ۵مورد نظر (
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 عمران محاسب

  :۲مثال

طبقه با سازه ای از نوع قاب خمشی فوالدی ويژه به همراه مهاربندی واگرای ويژه در شهر کرج  ۳بيمارستانی  - ۱

متر باشد  ۴تن بوده و ارتفاع طبقات نيز  ۶۰۰تن و وزن موثر طبقه بام  ۷۰۰قرار دارد. اگر وزن موثر هر طبقه 

 است.) Iثانيه و نوع خاک تيپ  ۰.۶(زمان تناوب اصلي سازه ناشی از تحليل ديناميکی  :آنگاه مطلوب است

 ضريب زلزله؟ :الف

 ساختمان؟ (g[)برش پايه  :ب

  طبقه بام؟ (kg)نيروی جانبی  :ج

را  Iو  Aو  Nو  Tو  eaو  Bرا وارد کنيد، سپس مقادير  (Rg)را صفر و ضريب رفتار سازه  Cو  g[ابتدا مقادير 

  صفر وارد کنيد تا به تفکيک و با درخواست اطالعات مسئله به طور خودکار توسط برنامه محاسبه شوند.

) را وارد ۳را صفر وارد کنيد تا مقدار آن محاسبه شود. سپس تعداد طبقات ( K) را وارد و مقدار *lوزن کل (

) را به تفکيک از باال درخواست کند. BASEن () و ارتفاع سقف هر طبقه از زميWنموده تا برنامه وزن هر طبقه (

  ) را وارد نماييد.۳در نهايت شماره طبقه مورد نظر (

  (ويرايش چهار) :پاسخ برنامه

' = 0.6 

ea = 1.66 

K = 1.03 

e = 1.73 

O = 0.113 

]g = 226 

T = 1.05 

kgm = 106	

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۵۹  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  )۹۴(مرداد  :۳مثال

  

) پرسش و بر Tرا صفر وارد کنيد تا زمان تناوب اصلي ( Kو مقدار  Vg=1مقدار برش پايه را بصورت پارامتري 

) و ارتفاع W) را وارد نموده تا برنامه وزن هر طبقه (۳محاسبه شود. سپس تعداد طبقات ( Kاساس آن مقدار 

  ) را به تفکيک از باال درخواست کند.BASEسقف هر طبقه از زمين (

  (ويرايش چهار) :پاسخ برنامه

T = 1 

kga = 0.33 

]ga = 1 

kgI = 0.33 

]gI = 0.66 

kgm = 0.33 

]gm = 0.33 

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۶۰  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  )۹۴(بهمن  :۴مثال

 

) پرسش و بر Tرا صفر وارد کنيد تا زمان تناوب اصلي ( Kو مقدار  Vg=1مقدار برش پايه را بصورت پارامتري 

) و ارتفاع W) را وارد نموده تا برنامه وزن هر طبقه (۱۰محاسبه شود. سپس تعداد طبقات ( Kاساس آن مقدار 

  ) را به تفکيک از باال درخواست کند.BASEسقف هر طبقه از زمين (

  (ويرايش چهار) :پاسخ برنامه

T = 1.25 

kgaJ = 0.2 

]gaJ = 0.2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۶۱  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  )۹۴(بهمن  :۵مثال

 

را  Iو  Aو  Nو  Tو  eaو  Bرا وارد کنيد، سپس مقادير  (Rg)را صفر و ضريب رفتار سازه  Cو  g[ابتدا مقادير 

  صفر وارد کنيد تا به تفکيک و با درخواست اطالعات مسئله به طور خودکار توسط برنامه محاسبه شوند.

  ) را وارد کنيد تا مقدار برش پايه محاسبه شود.*lوزن کل (

  ار)(ويرايش چه :پاسخ برنامه

' = 1.6 

ea = 1.2 

K = 1.19 

e = 1.43 

O = 0.06686 

]g = 6686 

  

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۶۲  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  )۹۴(بهمن  :۶مثال

  

را صفر وارد  Aو  Nو  eaو  Bرا وارد کنيد، سپس مقادير  (Rg)را صفر و ضريب رفتار سازه  Cو  g[ابتدا مقادير 

  کنيد تا به تفکيک و با درخواست اطالعات مسئله به طور خودکار توسط برنامه محاسبه شوند.

*lوزن کل ( =   ) را وارد کنيد تا مقدار برش پايه محاسبه شود.45000

  (ويرايش چهار) :پاسخ برنامه

ea = 2.5 

K = 1 

e = 2.5 

O = 0.25 

]g = 11250 

  

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۶۳  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  )۹۵(اسفند  :۷مثال

  

) پرسش و بر Tرا صفر وارد کنيد تا زمان تناوب اصلي ( Kو مقدار  Vg=1مقدار برش پايه را بصورت پارامتري 

) و ارتفاع W) را وارد نموده تا برنامه وزن هر طبقه (۸محاسبه شود. سپس تعداد طبقات ( Kاساس آن مقدار 

  ) را به تفکيک از باال درخواست کند.BASEسقف هر طبقه از زمين (

  (ويرايش چهار) :پاسخ برنامه

T = 1.2 

kgA = 0.24 

]gA = 0.24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۶۴  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  )۹۵(اسفند  :۸مثال

  

) محاسبه و Tرا صفر وارد کنيد تا زمان تناوب اصلي ( Tو  Kو مقدار  Vg=1مقدار برش پايه را بصورت پارامتري 

) و ارتفاع W) را وارد نموده تا برنامه وزن هر طبقه (۶محاسبه شود. سپس تعداد طبقات ( Kبر اساس آن مقدار 

  ) را به تفکيک از باال درخواست کند.BASEسقف هر طبقه از زمين (

  (ويرايش چهار) :پاسخ برنامه

' = 0.458 

T = 1 

]gn = 0.714 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۶۵  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  )۹۶(مهر  :۹مثال

  

را  Iو  Aو  Nو  Tو  eaو  Bرا وارد کنيد، سپس مقادير  (Rg)را صفر و ضريب رفتار سازه  Cو  g[ابتدا مقادير 

  صفر وارد کنيد تا به تفکيک و با درخواست اطالعات مسئله به طور خودکار توسط برنامه محاسبه شوند.

  ) را وارد کنيد تا مقدار برش پايه محاسبه شود.*lوزن کل (

  ار)(ويرايش چه :پاسخ برنامه

' = 1.39 

ea = 0.9 

K = 1.178 

e = 1.06 

O = 0.0423 

]g = 3813 

  

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۶۶  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  )۹۶(مهر  :۱۰مثال

  

) پرسش و بر Tرا صفر وارد کنيد تا زمان تناوب اصلي ( Kو مقدار  Vg=1مقدار برش پايه را بصورت پارامتري 

) و ارتفاع Wوزن هر طبقه () را وارد نموده تا برنامه 10محاسبه شود. سپس تعداد طبقات ( Kاساس آن مقدار 

  ) را به تفکيک از باال درخواست کند.BASEسقف هر طبقه از زمين (

  (ويرايش چهار) :پاسخ برنامه

T = 1.5 

]gC = 0.802 

]ga = 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۶۷  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  برنامه محاسبه بار معادل ديوارهاي تقسيم کننده

P.L LOADING  

مساحت ديوار (در صورتي که مجهول است صفر وارد شود) اين برنامه با درخواست مشخصات ديوار شامل وزن و 

  و مساحت طبقه و مقدار بار زنده، ضوابط ديوارهاي تقسيم کننده را اعمال و محاسبات الزم را نيز انجام مي دهد.

W  ،وزن ديوارH  ،ارتفاع ديوارL  ،طول ديوارA (WALL) مساحت ديوار  

A (FLOOR)  ،مساحت طبقهL.L  ،بار زنده طبقهP.L بار معادل ديوارها  

  (در اين برنامه همه واحدها بايد بر حسب کيلونيوتن و متر وارد شوند.)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۶۸  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  )۹۴(بهمن  :مثال

  

  :به شرح زير مي باشد ترمو  کيلونيوتني بر حسب واحدهابا وارد کردن اطالعات مسئله، پاسخ نهايي برنامه 

!. ; = 1.8 

  

  

  

  عمران يرشته مهندس يبرال واحد يبرنامه جامع تبد

UNIT CONVERT  

  ي را دارد.ل واحديت انجام هر نوع تبدين برنامه قابليا

  :دينما ير عمل ميز هاي انتخابيحالت رنامه درب

  ي از پيش تعريف شده ابعادواحدها  يرون ي از پيش تعريف شدهواحدها  تبديل هاي از پيش تعريف شده

  متريليم - ۱  گرم - ۱  روين - ۱

۲- متريسانت -۲  وتنين -۲  عدب  

  متر -۳  نيوتن) (دکا لوگرميک -۳  لنگر -۳

    وتنين لويک - ۴  يبار خط - ۴

    تن -۵  يبار سطح -۵

      اساس مقطع -۶

      ينرسيممان ا -۷

      وزن مخصوص -۸

      مساحت -۹

  مربع)نيوتن بر ميليمترِ  = پاسکال (مگا



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۶۹  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  يورقها به روش حاالت حد يينها يکششت يسوراخدار و ظرف يبرنامه محاسبه سطح موثر ورقها

AN AE PN  

(شامل تسمه های بدون سوراخ و ظرفيت کششي نهايي انواع ورقها و نيز  �� �i	�o ،	،اين برنامه پارامترهاي 

  .را محاسبه مي کندسوراخدار) 

 :برنامه یمعرفي پارامترها

L جهت کنترل الغري (اگر مجهول است صفر وارد شود تا برنامه از کنترل الغري صرفنظر کند) قطعه طول آزاد  

DB شود) يتوسط برنامه محاسبه م ي سوراخ استاندارد و قطر محاسباتي نهاييچ ها (قطر اسميپ قطر  

  ود.در صورتي که ورق بدون سوراخ مي باشد پارامتر فوق را صفر وارد کنيد تا به مرحله بعدي پرش ش

N (PATH) ي انتخابيبحران يرهايشوند (تعداد مس يد بررسيکه با بحرانی اصلی يرهايتعداد مس(  

N (HOLE) مورد نظر ير بحرانيتعداد کل سوراخ ها در مس  

N (CROSS) (مي تواند صفر نيز باشد) مورد نظر ير بحرانيدر مس مورب (تعداد مثلث شکست) يرهايتعداد مس  

S  همانs مثلث شکستقي ا بعد افي  

G  همانg يا بعد عمودي مثلث شکست  

U ۱۰مبحث  جداول مربوطه در باشد (از يک مي يکه اغلب مساو ضريب تاخير برش(  

  

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۷۰  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

 )۹۴(مرداد  :مثال

  

 تا برنامه از کنترل الغري صرفنظر کند. سپس ضخامت و عرض ورق، قطر پيچ مناسب را صفر وارد نموده L مقدار

 يرهايتعداد مس)، ۱( مورد نظر ير بحرانيتعداد کل سوراخ ها در مس)، ۱ي اصلی بحرانی (رهايتعداد مس، )۵۰ -۳(

  وارد نماييد.را  و مشخصات مصالح فوالدی )۱ضريب تاخير برش (، )۰( مورد نظر ير بحرانيدر مس مورب

  :پاسخ برنامه

�o = 1500 

�i = 980 

�� = 980 

Φ>!i = 0.75!i = 271950 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۷۱  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  يمجاز ستون به روش حاالت حد يرويابعاد و ضخامت کف ستون و محاسبه حداکثر ن يطراحبرنامه 

PLATE-BASE  

 :دينما ير عمل ميز انتخابي برنامه در سه حالت

 ستون مجاز يمحاسبه حداکثر بار محور -۰

 ستون ضريبدار و لنگر محوری با توجه به نيروي کف ستون يکنترل ابعاد انتخاب - ۱

  کل وارد شود) BFشکل تک و دوبل (در ستونهای دوبل  Iبراي مقاطع جعبه اي و  ضخامت کف ستونمحاسبه  -۲

 :که بايد مطابق شکل زير وارد شوندابعاد کف ستون هستند  Dو  Bر يمقاد

  

ستونها مانند  يباشد که در بعض يم ين لبه کف ستون تا لبه پيب يا عمودي ين فاصله افقيکمتر COVERپارامتر 

ي تواند صفر باشد. براي ستونهاي مياني، ارتفاع شالوده نيز جهت انجام کنترلهاي م گوشه ي کناري وستونها

  ضروري آئين نامه درخواست مي گردد. (در صورتي که ارتفاع شالوده مجهول است مقدار آن را صفر وارد کنيد.)

محاسبه شود، در صورت عدم وجود  FP-MAXز برنامه د ايا همان حداکثر تنش موجود باي FP(MAX)پارامتر 

  ن برنامه محاسبه شود.يتوسط هم frد تا پارامتر يد مقدار صفر را وارد کنيتوان ي)، مeت (يا خروج از مرکزيلنگر 

  ۱۴و  ۵تمرينهای تاليفی شماره  :مثال

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۷۲  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  يفوالد ير کف ستون هايع تنش زيبرنامه محاسبه توز

PL-MAX B-FP  

 د تا توسط برنامه محاسبه شود.يمجهول است مقدار صفر را وارد کن (e)ت بار يکه خروج از مرکز يدر صورت

 :که بايد مطابق شکل زير وارد شوندابعاد کف ستون هستند  Dو  Bر يمقاد

  

  گردد. يمثلث تنش توسط برنامه محاسبه م يت تنش حداکثر و تنش حداقل و در صورت لزوم بعد افقيدر نها

  (حالت ب) ۵رين تاليفی شماره تم :مثال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۷۳  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  و محاسبه بار در حاالت مختلف يبه روش حاالت حد يفوالد يرهايت يت خمشيبرنامه محاسبه ظرف

ANALYSEBEAM  برنامه محاسبه بار حداکثر(زير: MAX-QU( 

در . دگرد يمحاسبه م) �s( بر اساس معيار تسليم مقطع ييو نها ياسم يت خمشيظرف ،توسط اين برنامه

 ثر باربرنامه، حداک ،ن حالتيدر اد. يوارد کنز ينر را يمشخصات ت ديتوان يم ديرا بخواهکه حداکثر بار  يصورت

 :کند ير محاسبه ميز يرهايت انواع يرا برا ضريبدار يخط گسترده

  تير کنسول -۰

  يردارسر گ تير دو - ۱

  ک دهانهي سر ساده ر دويت -۲

  طول يکي از دهانه ها مي باشد) L( دهانهسر ساده دو  ر دويت -۳

 )۹۴(مرداد  :مثال

  

tNم (محاسبه مي نمايي NAP ZP MP ME ابتدا مشخصات پالستيک مقطع را از برنامه = 25 × سپس با ) �10

  :به شرح زير مي باشد متريميلو  نيوتني بر حسب واحدهاوارد کردن اطالعات مسئله، پاسخ نهايي برنامه 

�i = 6 × 10A 

4Q�i = 0.9�i = 54 × 10u 

vg	6W� = 172.8 

R = 432000 

  ست.حاکم ني برشبعلت طول زياد تير، معيار  کنيم.استفاده مي VN STEELکنترل برش در تيرورق از برنامه برای 
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 عمران محاسب

  همراه با محاسبه لنگر در حاالت مختلف يبه روش حاالت حد يفوالد يرهايت يخمش يبرنامه طراح

BEAM DESIGN محاسبه لنگر حداکثربرنامه (زير: MAX-MU(  

. در صورتي که دشو يمحاسبه م) �s( اساس معيار تسليم بر ازيمورد ن کياساس مقطع پالست ،توسط اين برنامه

تير را نيز برنامه محاسبه کند پارامتر آن را صفر وارد نموده و مشخصات تير را وارد کنيد.  حداکثر لنگر ديبخواه

  :تيرهاي زير محاسبه مي کند انواع يبرا ي وبار گسترده خط را براي ضريبدار لنگرحداکثر  ن حالت، برنامه،يدر ا

  تير کنسول -۰

  يردارسر گ تير دو - ۱

  ک دهانهي سر ساده ر دويت -۲

  طول يکي از دهانه ها مي باشد) L( سر ساده دو دهانه ر دويت -۳

  .انتخاب مي گردد ازيمورد ناس مقطع اس با توجه به ل مناسبيپروفاين راهنما،  )۱پيوست ( از جدولهمچنين 
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 عمران محاسب

  يبه روش حاالت حد يستون باکس، تک و دوبل فوالد انواع يت فشاريظرف برنامه محاسبه

COL ANALYSE  

 يم يمورد بررس که ستون در هر دو جهت يکند. در صورت يستونها را محاسبه م يت محورين برنامه ظرفيا

ون ها مربوط به کل يراسيدر صورت دوبل بودن، مساحت و شعاع ژ .ديرا انتخاب کن FRAME=1پارامتر باشد 

  ون مقطع دوبل، مساحت کل مقطع دوبل)يراسيباشد (شعاع ژ يمقطع م

  :۱مثال

(ستون در هر دو جهت در  د؟يير را محاسبه نمايز ستون جعبه اي يينهات يو ظرف (i!) ياسم يفشار تيظرف

  ).باشد يمتر م ۳ز يشده قرار دارد و طول آن ن يمهاربند يقاب

  

k� = 240	
K

--I
 

; = 3000	-- 

w� = 2 × 10� 	
K

--I
 

با وارد کردن اطالعات  سپس م،يينما يمحاسبه م I A R S X-Yمقطع را از برنامه  االستيک ابتدا مشخصات

  :باشد يمر يبه شرح ز متريميلو  نيوتن يبر حسب واحدها برنامه ييمسئله، پاسخ نها

x� = 41 

x� = 47.6 

x6W� = 47.6 

k�@ = 214 
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 عمران محاسب

!i = 3507028 

4�!i = 0.9!i = 3156325 

  )۹۵(شهريور  :۲مثال

  

ابتدا مشخصات االستيک مقطع را از جدول اشتال برداشت مي نماييم، سپس با وارد کردن اطالعات مسئله، 

  :شرح زير مي باشدبه  متريميلو  نيوتني بر حسب واحدهاپاسخ نهايي برنامه 

x� = 43.9 

x� = 161.3 

x6W� = 161.3 

k�@ = 66.5 

!i = 222259 

4�!i = 0.9!i = 200033 
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 عمران محاسب

  )۹۷(ارديبهشت  :۳مثال

  

  :به شرح زير مي باشد متريميلو  نيوتني بر حسب واحدهابا وارد کردن اطالعات مسئله، پاسخ نهايي برنامه 

x� = 25 

x� = 150 

x6W� = 150 

k�@ = 76.9 

!i = 492410 

4�!i = 0.9!i = 443170 

  

  يبه روش حاالت حد يستون باکس، تک و دوبل فوالد انواع يبرنامه طراح

COL DESIGN  

) انتخاب و ل (دوبل، تک، جعبه اييک پروفيد يبا يدر حالت طراح کند. يکنترل مت ستونها را ين برنامه کفايا

باشد  يم يمورد بررس که ستون در هر دو جهت يدر صورت برنامه کنترل گردد.مشخصات آن وارد شود تا توسط 

 يون ها مربوط به کل مقطع ميراسيدر صورت دوبل بودن، مساحت و شعاع ژ .ديرا انتخاب کن FRAME=1پارامتر 

  ون مقطع دوبل، مساحت کل مقطع دوبل)يراسيباشد (شعاع ژ
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 عمران محاسب

  يو الغر تحت اثر خمش به روش حاالت حدرفشرده ين انواع مقاطع فشرده، غييبرنامه تع

COMPACT LRFD 

 شامل سه خروجي )LRFD( از لحاظ فشردگي به روش حاالت حدي (به صورت کلی) نوع مقطع را اين برنامه

  .تحت اثر خمش مشخص مي نمايد (SLENDER)الغر و  (NON-COMPACT)فشرده ريغ و (COMPACT) فشرده

 ورقها (فقط جان يا بال) کافيست ضخامت ساير اجزا را عددی بزرگ وارد کنيد. -برای تعيين فشردگی جزئی تير

. (عموما اتصال ديک وارد کنيپارامتر آن را )  (FULL WELDINGاگر اتصال بال به جان سراسري و پيوسته است

  )بال به جان سراسري و پيوسته است.

  :دينما ير عمل ميز انتخابي حالت ۵برنامه در 

  براي خمش حول هر دو محور شکل جدول اشتال Iمقاطع  : I-ROLLEDمقاطع  - ۱

  ها براي خمش حول محور قوي ر ورقيت:  I-MADEمقاطع  -۲

  براي خمش حول هر دو محور جدول اشتالمقاطع ناوداني  : UNPمقاطع  -۳

  ي براي خمش حول هر دو محورجعبه امقاطع  : BOXمقاطع  - ۴

  هاي تقويتي ورق : PLATEمقاطع  -۵

 Iمقاطع ها براي خمش حول محور ضعيف دقيقا مشابه ضوابط فشردگي  ر ورقيتاز آنجايي که ضوابط فشردگي 

  مي باشد مي توان از حالت يک براي اين نوع مقاطع استفاده کرد. (با فرض اتصال پيوسته) شکل جدول اشتال

برای فشرده بودن يک مقطع نيازی به اتصال ورق تقويتی به مقطع به صورت سراسري و پيوسته نيست.  :نکته

  همچنين مورد فوق در مورد اتصال ستون های دوبل نيز صدق می کند. (اتصال بين دو ستون به هم چسبيده)
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 عمران محاسب

  :مثال

  

 پاسخ برنامه ،مشخصات مصالح و ابعاد مقطع و وارد کردنورق) و نوع اتصال (سراسری) تيربا انتخاب نوع مقطع (

  می باشد. (NON-COMPACT)فشرده يرغ
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 عمران محاسب

  ير مرکب به روش حاالت حديت يت خمشيو ظرف پالستيک برنامه محاسبه مشخصات

COMPOSITE MN 

 .دينما يمحاسبه م را (تير کامپوزيت) مختلط طعامق يت خمشيظرف مشخصات کامل و ن برنامهيا

  :۱مثال

 :دير را محاسبه کنيمختلط با مشخصات ز يي تيرت نهايو ظرف (�i) ياسم يت خمشيظرف

را  (�	)(در صورتي که مقدار عرض موثر  :مترسانتي ۸۰متر و عرض موثر سانتي ۸به ضخامت  يفوقان يدال بتن

) و عرض دهانه هاي Lصفر وارد کنيد اين پارامتر توسط برنامه محاسبه مي گردد، در اين حالت مقادير طول تير (

  ) توسط برنامه درخواست مي گردد.)L2و  L1مجاور (

&� = 80	-- 

	� = 800	-- 

�� = 21	
K

--I
 

 :مترسانتي ۲۴ارتفاع متر مربع و سانتي ۳۹.۱به مساحت  IPE240 پروفيل از يمقطع فوالد

�� = 3910	--I 

y = 240	-- 

k� = 240	
K

--I
 

  :پاسخ برنامه

K.�. ! = 254.2 

Zs = 653528 

�i = �d = 156.8 × 10	C 

4Q�i = 0.9�i = 141.1 × 10	C 

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۸۱  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  )۹۴(مرداد  :۲مثال

  

  يد.را وارد نماي و مشخصات مصالح بتنی ، مشخصات دالفوالدی مشخصات مقطع

  :پاسخ برنامه

K.�. ! = 247.8 

Zs = 467131 

�i = �d = 112 × 10	C 

4Q�i = 0.9�i = 100 × 10	C 

  

  

  

  )۹۷(ارديبهشت  :۳مثال
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 عمران محاسب

  ی و مشخصات مصالح را وارد نماييد. (عرض موثر را صفر وارد کنيد.)مشخصات مقطع فوالدی، مشخصات دال بتن

  :پاسخ برنامه

b| = 1250 

K.�. ! = 274 

Zs = 533305 

�i = �d = 128 × 10	C 

4Q�i = 0.9�i = 115 × 10	C 

  

  

  

  

  يخ به روش حاالت حديو گلم ير ناودانيانواع برشگ يطراح محاسبه نيروي برشي افقي و برنامه

STUD UNP CMP  

محاسبه  در طول تير (کامپوزيت) را) STUD) و يا گلميخ (UNPناوداني ( مورد نياز برشگيرهاي ن برنامه تعداديا

) را نيز وارد کنيد (عددي غير صفر) آنگاه عالوه بر تعداد، فواصل Lدر صورتي که مقدار طول تير ( کند.ي م

  برشگيرها نيز توسط برنامه محاسبه مي گردد.

مجهول است مقدار آن را صفر وارد کنيد تا اين پارامتر توسط  (�g[)در صورتي که مقدار نيروي برشي افقي 

را  (�g[)نيروي برشي افقي  برنامه و با درخواست اطالعات مسئله محاسبه گردد در غير اين صورت مقدار

  مجهول مي باشد مقدار آنرا صفر وارد کنيد.) (�')مستقيما وارد نماييد. (در اين حالت اگر مقدار ضخامت دال 

را صفر وارد کنيد اين پارامتر توسط برنامه محاسبه مي گردد، در اين  (�	)صورتي که مقدار عرض موثر  در

  ) توسط برنامه درخواست مي گردد.L2و  L1حالت، مقادير عرض دهانه هاي مجاور (

  به مي گردد.اگر مقدار مساحت گلميخ را صفر وارد کنيد اين پارامتر با درخواست قطر گلميخ توسط برنامه محاس

، مقدار رهايبرشگ تئوري فواصلمحاسبه و برشگيرها در نيمه و کل تير  مورد نياز تعداداين برنامه ضمن محاسبه 

حداکثر فواصل برشگيرها را بر اساس بند آئين نامه محاسبه نموده و نمايش مي دهد. (الزم به ذکر است فاصله 

  ، انتخاب نماييد)توسط برنامه محاسبه شده S(MAX( و Sمقدار  ي هر دوا مساويکمتر يستی بابرشگيرها را لزوما 
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 عمران محاسب

  )۹۴(مرداد  :مثال

  

که مجهول است را  (�g[)ابتدا طول تير و ضخامت دال بتنی را وارد نموده و سپس مقدار نيروي برشي افقي 

صفر وارد کنيد تا اين پارامتر توسط برنامه و با درخواست اطالعات مسئله محاسبه گردد. سپس نوع برشگير 

  (ناودانی) را انتخاب نموده و مشخصات آن را وارد کنيد. درنهايت ساير مشخصات درخواستی برنامه را وارد کنيد.

 :پاسخ برنامه

]�g = 684000 

Q8 = 153686 

n = 5 

2n = 10 

#(-�0) = 800 

# = 600 
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 عمران محاسب

  ب اصالحيا نشده با اعمال ضراي مهار شده يدر قابها يفوالد يب طول موثر ستونهايبرنامه محاسبه ضر

COL-GA GB ST  

ب اصالح يضراضمنا  .نمايد يمحاسبه م که مورد نظر باشد قابهارا برای هر گره از  GS يا GRن برنامه دو پارامتر يا

  .دنگرد يم اعمال )FAR END OF BEAM( با درخواست شرايط تکيه گاهی انتهای دور تير و خودکار طوربه ر يت

طبق توصيه آئين نامه به شرح  ر آنيد محاسبه شود و مقاديدار نباريگه گاه يو تک يه گاه مفصليتک يبرا Gمقدار 

 :است زير

G ۱۰ :يه گاه مفصليتک  

G ۱ ردار:يه گاه گيتک  

است  يبحرکت جان يم شود و اگر قاب دارايتنظ BRACED=1 پارامتر شده است يبندکه قاب مهار يدر صورت

  مقدار صفر وارد گردد.

NODE BRANCHES ميينما يرا وارد م ۴ر عدد يشکل ز يبراباشد مثال  يک گره از قاب مي يتعداد شاخه ها: 

  

(تعداد ستونها توسط برنامه  .باشد يم ۲ عدد م که در شکل فوقيينما يرا وارد م BEAMرها يسپس تعداد ت

  ).شود يمحاسبه م

 ES يک وارد کنيد تا را CONSTANT ESپارامتر  ستبا هم برابر ا اعضا همه صورتی که ضريب االستيسيتهدر 

  در نظر گرفته شود. و برابر ثابتهمه اعضا 

  گردد. يک توسط برنامه درخواست ميبه تفک هر ستون Lو  Iمقدار 

   گردد. يک توسط برنامه درخواست مير به تفکيهر ت Lو  Iمقدار 

  :مشخص گرددد يز باي) نريت دور يانتها يه گاهيط تکيا همان شراي( ريت گريد ه گاه طرفيرها نوع تکيت يبرا

۰- CONSOLE (آزاد) ا کنسولي  

۱ - RIGID رداريا گي  
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 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

۲- NODE ا گرهي  

۱۰- JOINT ا مفصلي  

  دارند. ر کنسوليمانند ت يرفتار قايدق ک گره متصل هستنديک مفصل به يکه توسط  ييرهايالزم به ذکر است ت

  :گردد ياستفاده م Kر جهت محاسبه مقدار ياز برنامه زبرای هر ستون،  GBو  GA ريمقاد پس از مشخص شدن

  (حالت ب) ۱۹تمرين تاليفی شماره  :مثال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۸۶  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

COL-EELK ST  

است  يبحرکت جان يم شود و اگر قاب دارايتنظ BRACED=1 پارامتر شده است يبندکه قاب مهار يدر صورت

  مقدار صفر وارد گردد.

  (حالت ج) ۱۹تمرين تاليفی شماره  :مثال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۸۷  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

 شکل و باکس Tشکل،   Iير ورق هايانواع ت يبرا  Ix ،Iy ،rx ،ry ،Sx ،Sy،يبرنامه محاسبه تار خنث

Y-I A R S X  

 و اساس مقطع )R( ونيراسي، شعاع ژ)AS( ، مساحت)Iي (نرسي، ممان ا(())ي االستيک برنامه تار خنثن يا

 :دينما يم براي تير ورقها در حاالت زير محاسبه بطور جداگانهY  و X يمحورها ) را حولS( کياالست

  ها)Yها و Xمقطع جعبه اي متقارن (محور  - ۱

  ها)Xشکل معمولي (محور  Iمقطع  -۲

  ها)Xشکل بال نامساوي (محور  Iمقطع  -۳

  ها)Yشکل معمولي (محور  Iمقطع  - ۴

  ها)Yشکل بال نامساوي (محور  Iمقطع  -۵

  ها)Xمقطع جعبه اي نامتقارن (محور  -۶

  ها)Yمقطع جعبه اي نامتقارن (محور  -۷

  ها)Xشکل (محور  Tمقطع  -۸

  ها)Yشکل (محور  Tمقطع  -۹

پارامترهاي مقطع به تفکيک توسط برنامه درخواست مي گردد. نحوه ورود  پس از انتخاب گزينه مورد نظر،

پارامترهاي اين برنامه دقيقا مانند برنامه تار خنثي و اساس مقطع پالستيک مي باشد، در اين برنامه به علت از 

  وارد نماييد. پيش تعريف شده بودن مقاطع جعبه اي (دقيقا مانند ساير برنامه ها) فقط ضخامت يکي از جان ها را

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۸۸  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  )۹۴(بهمن  :۱مثال

 

 :که بعد از انتخاب نوع مقطع، توسط برنامه درخواست مي شوند ترابعاد مقطع بر حسب ميليم

D=220  وBT=100  وTT=10  وTW=10  وBB=150  وTB=10   

  :پاسخ برنامه

�� = 4500 

() = 98.3 

�� = 3363 × 10n 

�� = 366 × 10n 

"� = 86.4 

"� = 28.5 

#� = 276 × 10m 

#� = 48 × 10m 

  .مکنيمحاسبه مي  NAP ZP MP MEاز برنامه  سپس مشخصات پالستيک مقطع را نيز

 :مشخصات پالستيک، محاسبه شودتا  وارد نمودهآنچه قبال ذکر شد مانند دقيقا  رميليمت حسب ابعاد مقطع را بر

K.�. ! = 85 

Zs = 356250 

  

 S⇔Dاز کليد  ۵۸۰۰به اعشار در برنامه ها در ماشين حساب  )()( براي تبديل فرمت اعداد خروجي کسری :نکته

  استفاده کنيد.



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۸۹  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  )۹۵(شهريور  :۲مثال

  

 :که بعد از انتخاب نوع مقطع، توسط برنامه درخواست مي شوند ترابعاد مقطع بر حسب ميليم

D=270  وBF=200  وTF=20  وTW=20  

  :پاسخ برنامه

�� = 9000 

() = 185 

�� = 6667 × 10n 

�� = 1350 × 10n 

"� = 86 

"� = 38.7 

#� = 360 × 10m 

#� = 135 × 10m 

 :محاسبه مي کنيم NAP ZP MP MEسپس مشخصات پالستيک مقطع را نيز از برنامه 

K.�. ! = 225 

Zs = 652500 

�d = 156.6 × 10	C 

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۹۰  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  :طعامق ياز نحوه ورود پارامترها يي ديگرمثالها

  

 :که بسته به نوع مقطع توسط برنامه درخواست مي شوند ترابعاد مقطع بر حسب ميليم

D=280  وBT=180  وTT=30  وTW=20  وBB=240  وTB=50   

  :پاسخ برنامه

�� = 21400 

() = 108.9 

�� = 23904 × 10n 

�� = 7231 × 10n 

"� = 105.6 

"� = 58.1 

#� = 1397 × 10m 

#� = 602 × 10m 

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۹۱  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  :گريمثال د

 

 :که بسته به نوع مقطع توسط برنامه درخواست مي شوند ترابعاد مقطع بر حسب ميليم

H=200  وBF=180  وTF=30  وTW=20 

  :پاسخ برنامه

�� = 16400 

�� = 8798 × 10n 

�� = 6518 × 10n 

"� = 73.2 

"� = 63 

#� = 879 × 10m 

#� = 724 × 10m 

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۹۲  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  :گريمثال د

 

  :که بسته به نوع مقطع توسط برنامه درخواست مي شوند مترابعاد مقطع بر حسب ميلي

D=230  وBF=180  وTF=30  وTW=20  

  :برنامه پاسخ

�� = 9400 

() = 166 

�� = 4412 × 10n 

�� = 1471 × 10n 

"� = 68.5 

"� = 39.5 

#� = 265 × 10m 

#� = 163 × 10m 

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۹۳  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

 يطع فوالدامق انواعي براک يک و لنگر پالستيک، اساس مقطع پالستيپالست يبرنامه محاسبه تار خنث

NAP ZP MP ME  

 Lشکل، T،يليانواع مقاطع مستط يبراک را يک و لنگر پالستيک، اساس مقطع پالستيپالست ين برنامه تار خنثيا

  د.ينما يمحاسبه م و دوبل ي، ناودانZ، يو نامساو يشکل بال مساو I، جعبه ايشکل،  

 :ي برنامهتهايقابل

 هاY ها وX خمش حول محور يبرا کيپالست يمحاسبه تار خنث

 هاY ها وX خمش حول محور يبرا کيمحاسبه اساس مقطع پالست

 هاY ها وX خمش حول محور يبرا کيمحاسبه لنگر پالست

  هاY ها وX خمش حول محور يبرا ک مورد انتظاريمحاسبه لنگر پالست

  )۹۴(مرداد  :۱مثال

  

  :ر به صورتميليمت ابعاد مقطع را بر حسب

D=435  وBT=200  وTT=15  وTW=10  وBB=300  وTB=20  

  .ميريگ يدر نظر م ۲۴۰ زيم فوالد را نيوارد نموده و تنش تسل

  :پاسخ برنامه

K.�. ! = 70 

Zs = 2057500 

�d = 493.8 × 10	C 

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۹۴  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  )۹۵(اسفند  :۲مثال

  

  :ر به صورتميليمت ابعاد مقطع را بر حسب

D=340  وBT=250  وTT=20  وTW=0  وBB=250  وTB=20  

D=300  وBT=0  وTT=0  وTW=10  وBB=0  وTB=0  

  .ميريگ يدر نظر م ۳۶۰و  ۲۴۰ زيم فوالد را نيوارد نموده و تنش تسل

  :پاسخ برنامه

�d	a = 384 × 10	C 

�d	I = 81 × 10	C 

�d = 384 × 10	C � 81 × 10	C = 465 × 10	C 

  

  

  

  

  

  

 

 



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۹۵  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  )۹۸(مهر  :۳مثال

 

  :ر به صورتميليمت ابعاد مقطع را بر حسب

D=550  وBT=300  وTT=30  وTW=10  وBB=200  وTB=20  

  (حول محور قوی) .وارد می نماييم

  :پاسخ برنامه

K.�. ! = 520 

Zs(N) = 3425000 

 :ميکن يم ميها مقطع را به سه شکل مجزا تقسYک جهت خمش حول محور يپالست يمحاسبه پارامترها يبرا

D=300  وBT=0  وTT=0  وTW=30  وBB=0  وTB=0   

D=10  وBT=0  وTT=0  وTW=500  وBB=0  وTB=0   

D=200  وBT=0  وTT=0  وTW=20  وBB=0  وTB=0   

td(�) = 675000 � 12500 � 200000 = 887500 

Ratio =
3425000

887500
= 3.86 

 

 

 

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۹۶  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  :طعامق ياز نحوه ورود پارامترها ديگر ييمثالها

  

  :ر به صورتميليمت ابعاد مقطع را بر حسب

D=280  وBT=180  وTT=30  وTW=20  وBB=240  وTB=50  

  .ميريگ يدر نظر م ۲۴۰ زيم فوالد را نيوارد نموده و تنش تسل

تر و اساس ميليم ۴۴.۶ن مقطع مقدار ييک از پايپالست يها، فاصله تار خنثXخمش حول محور  يبرا :پاسخ برنامه

تن.متر و لنگر کيلونيو ۴۴۴ک مقطع مقدار يو لنگر پالستميليمتر مکعب  ۱۸۵۴۰۰۰ک مقدار يمقطع پالست

  باشد. يتر ممتن.کيلونيو ۵۱۱ک مورد انتظار مقطع يپالست

 :ميکن يم ميها مقطع را به سه شکل مجزا تقسYک جهت خمش حول محور يپالست يمحاسبه پارامترها يبرا

D=180  وBT=0  وTT=0  وTW=30  وBB=0  وTB=0   

D=20  وBT=0  وTT=0  وTW=200  وBB=0  وTB=0   

D=240  وBT=0  وTT=0  وTW=50  وBB=0  وTB=0   

td = 243000 � 20000 � 720000 = 983000	--m 

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۹۷  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  :گريمثال د

 

 :به صورت ابعاد مقطع را بر حسب ميليمتر

D=200  وBT=180  وTT=30  وTW=20+20  وBB=180  وTB=30 

  .ميريگ يدر نظر م ۲۴۰ زيم فوالد را نيوارد نموده و تنش تسل

تر و اساس ميليم ۱۰۰ن مقطع مقدار ييک از پايپالست يتار خنث ها، فاصلهXخمش حول محور  يبرا :پاسخ برنامه

تن.متر و لنگر کيلونيو ۲۶۷ک مقطع مقدار يو لنگر پالستميليمتر مکعب  ۱۱۱۴۰۰۰ک مقدار يمقطع پالست

  باشد. يتن.متر مکيلونيو ۳۰۷ک مورد انتظار مقطع يپالست

ست مقطع ي(کاف :از مقادير زير استفاده نماييد هاYخمش حول محور  يک برايجهت محاسبه اساس مقطع پالست

  د!)يدرجه دوران ده ۹۰را 

D=180  وBT=200  وTT=20  وTW=30+30  وBB=200  وTB=20  

  باشد. يم ۹۳۴۰۰۰ن حالت مقدار يک در اياساس مقطع پالست

  مجموع ضخامت هر دو جان وارد شود. استثنائا در اين برنامه به علت از پيش تعريف نشدن مقاطع جعبه اي، بايد

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۹۸  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

 :گريمثال د

 

 :متر به صورتابعاد مقطع را بر حسب ميلي

D=230  وBT=180  وTT=30  وTW=20  وBB=0  وTB=0  

  .ميريگ يدر نظر م ۲۴۰ زيم فوالد را نيوارد نموده و تنش تسل

تر و ميليم ۲۰۳.۹ن مقطع مقدار ييک از پايپالست يها، فاصله تار خنثXخمش حول محور  يبرا :برنامه پاسخ

تر و لنگر متن.کيلونيو ۱۱۴ک مقطع مقدار يو لنگر پالستميليمتر مکعب  ۴۷۸۰۰۰ک مقدار ياساس مقطع پالست

ها کافيست مقطع را به دو شکل مجزا Y(براي محور  باشد. يتر ممتن.کيلونيو ۱۳۲ک مورد انتظار مقطع يپالست

  تقسيم کنيم)

  

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۹۹  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  :مثال

 

 :ر به صورتمقطع را بر حسب ميليمت ابعاد

D=230  وBT=230  وTT=20  وTW=20  وBB=0  وTB=0  

  .ميريگ يدر نظر م ۲۴۰ زيم فوالد را نيوارد نموده و تنش تسل

تر و ميليم ۲۱۰.۹ن مقطع مقدار ييک از پايپالست يها، فاصله تار خنثXخمش حول محور  يبرا :پاسخ برنامه

تن.متر و لنگر کيلونيو ۱۱۶ک مقطع مقدار يو لنگر پالستميليمتر مکعب  ۴۸۶۰۰۰ک مقدار ياساس مقطع پالست

  باشد. يتن.متر مکيلونيو ۱۳۴ک مورد انتظار مقطع يپالست

  ها يکسان است.Yها و Xخمش حول هر دو محور  يک برايبه علت تقارن مقطع، اساس مقطع پالست

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۱۰۰  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  :مثال

  

  :متر به صورتابعاد مقطع را بر حسب ميلي

D=230  وBT=230  وTT=20  وTW=20+20  وBB=0  وTB=0   

  .ميريگ يدر نظر م ۲۴۰ زيم فوالد را نيوارد نموده و تنش تسل

متر و ميلي ۱۶۲.۵ن مقطع مقدار ييک از پايپالست يها، فاصله تار خنثXخمش حول محور  يبرا :پاسخ برنامه

تن.متر و لنگر کيلونيو ۲۰۱ ک مقطع مقداريستو لنگر پالميليمتر مکعب  ۸۳۷۰۰۰ک مقدار ياساس مقطع پالست

  باشد. يتر ممتن.کيلونيو ۲۳۱ک مورد انتظار مقطع يپالست

ست ي(کاف  :نماييد ر استفادهير زياز مقاد  هاYخمش حول محور  يک برايجهت محاسبه اساس مقطع پالست

  د!)يدرجه دوران ده ۹۰مقطع را 

D=230  وBT=230  وTT=20  وTW=20  وBB=230  وTB=20  

  باشد. يم ۱۱۴۶۰۰۰ن حالت مقدار يک در اياساس مقطع پالست

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۱۰۱  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  :مثال

  

  :متر به صورتميليابعاد مقطع را بر حسب 

D=60  وBT=0  وTT=0  وTW=180  وBB=0  وTB=0  

  .ميريگ يدر نظر م ۲۴۰ زيم فوالد را نيوارد نموده و تنش تسل

ر و اساس ميليمت ۳۰ن مقطع مقدار ييک از پايپالست يخنثها، فاصله تار Xخمش حول محور  يبرا :پاسخ برنامه

ک يتن.متر و لنگر پالستکيلونيو ۳۸ک مقطع مقدار يو لنگر پالستميليمتر مکعب  ۱۶۲۰۰۰ک مقدار يمقطع پالست

  باشد. يتر ممتن.کيلونيو ۴۴مورد انتظار مقطع 

ست مقطع ي(کاف :ديياستفاده نما رير زياز مقاد  هاYخمش حول محور  يک برايجهت محاسبه اساس مقطع پالست

  د!)يدرجه دوران ده ۹۰را 

D=180  وBT=0  وTT=0  وTW=60  وBB=0  وTB=0   

  باشد. يم ۴۸۶۰۰۰ن حالت مقدار يک در اياساس مقطع پالست

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۱۰۲  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  يشکل به روش حاالت حد يو قوط يلوله ا يمقاطع فوالد يچشيت پيبرنامه محاسبه ظرف

STEEL TN 

 شکل يقوطو  )PIPE( يلوله ا يمقاطع فوالد ييو نها ياسم يچشيت پيظرف نيو همچن يچشيثابت پ ن برنامهيا

)BOX( بعد بزرگتر و کوچکتر  ،يجهت کنترل الغر شکل يدر مقاطع قوطالزم به ذکر است  .کند يرا محاسبه م

  د.گرد يم حيتصح (جا به جا وارد کردن توسط کاربر) و در صورت لزوم نييمقطع به طور خودکار توسط برنامه تع

 )۹۴(مرداد  :۱مثال

  

  .وارد کنيدنيز سپس ابعاد و ضخامت جدار مقطع و مشخصات مصالح فوالدی را و  دهتخاب کرابتدا نوع مقطع را ان

 :پاسخ برنامه

k%B = 144 

C = 450797 

T8 = 64.9 × 10C 

��T8 = 0.9T8 = 58.4 × 10C 

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۱۰۳  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  )۹۵(شهريور  :۲مثال

  

  کرده و سپس ابعاد و ضخامت جدار مقطع و مشخصات مصالح فوالدی را نيز وارد کنيد.ابتدا نوع مقطع را انتخاب 

 :پاسخ برنامه

k%B = 130 

C = 1164767 

T8 = 152 × 10C 

��T8 = 0.9T8 = 136 × 10C 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۱۰۴  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  يحد حاالت روش به باکس و شکل I مقاطع يبرا ونديپ ريت يبرش تيظرف محاسبه برنامه

V LINK BEAM  

و  ونديپ ريت ييو نها ياسم يت برشيظرف ،مقطع ر مشخصاتيو سا) eوند (ير پيکردن طول تبا وارد  ن برنامهيا

بدار يضر يمحور يرويکه ن يدر صورت .دينما يمحاسبه م جعبه اي و شکل I مقاطع يبرانوع رفتار تير پيوند را 

(PU) که پارامتر  ين در صورتيهمچن د.يآن را صفر وارد کن است پارامتر زيناچ مقدار آن اير وجود ندارد و يدر ت

AW به طور خودکار توسط  آنبا اخذ مشخصات  بسته به نوع مقطع د تايمجهول است مقدار آن را صفر وارد کن

شوند  يوند به کار برده مير پيکه به عنوان ت يمقاطع ،مبحث دهم طبقالزم به ذکر است  برنامه محاسبه شود.

  باشند. يد فشرده لرزه ايبا

 :مثال

نکه يو با فرض ا IPE330از مقطع  -,	80وند به طول ير پيک تي ييو نها ياسم يت برشيمحاسبه ظرف يبرا

 :ميباشد دارمگاپاسکال  ۲۴۰م فوالد يو تنش تسل نيوتنکيلو ۱۸۴وند ير پيبدار در تيضر يمحور يروين

  :باشد ير ميشرح زت پاسخ برنامه به يرا وارد نموده، در نها IPE330از جدول اشتال مشخصات مقطع 

�
 = 2302.5 

]d = 331560 

�d = 193 × 10C 

SHEAR ACT 

]i = 331560 

4�]i = 0.9]i = 298404 

  

  

  

  

  

  

  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۱۰۵  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  يشکل و باکس به روش حاالت حد  Iير ورق هايت رها ويانواع ت يت برشيبرنامه محاسبه ظرف

VN STEEL  

و مقاطع  (I-MADE)ر ورقها يت ) وI-ROLLEDاشتال ( نورده شده مقاطعيي و نها ياسم يت برشيظرفاين برنامه 

(با يا بدون وجود سخت کننده جان)  .) را در همه حاالت ممکن طبق آئين نامه محاسبه مي نمايدBOXجعبه اي (

  را نيز وارد کنيد (عددي غير از صفر) برنامه در حالت طراحي و کنترل عمل مي کند. VUدر صورتي که مقدار 

  :۱مثال

متري استفاده شده است. در صورتيکه هيچ سخت کننده اي در جان  ۸ل در يک دهانه ساده تيرورق مقاب -۵۰

تيرورق غير از تکيه گاه ها قرار داده نشده باشد، در طراحي به روش ضرايب بار و مقاومت، مقاومت طراحي 

�k) برشي مقطع به کداميک از مقادير زير نزديکتر است؟ = 240	�!�)  

  

۱ (740 kN  

۲ (2280 kN  

۳ (540 kN  

۴ (485 kN  

�Eفرض شکل و با  Iبا انتخاب گزينه تير ورق  = 2 × و سپس وارد کردن ابعاد مقطع، پاسخ نهايي  ���	�10

  )حسب نيوتن و ميليمتر وارد ميشوند.(تمامی اعداد در برنامه های فوالد و بتن بر  :برنامه به شرح زير خواهد بود

O� = 0.203 

]i = 526472 

Φ�]i = 0.9]i = 473824 



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۱۰۶  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  )۹۴(بهمن  :۲مثال

 

�k فرض شکل و با Iبا انتخاب گزينه تير ورق  = ابعاد مقطع، پاسخ  آنگاه وارد نمودن) و دهم بق مبحثاطم( 5.8

  )حسب نيوتن و ميليمتر وارد ميشوند(تمامی اعداد در برنامه های فوالد و بتن بر  :استنهايي برنامه به شرح زير 

O� = 0.955 

]i = 737824 

Φ�]i = 0.9]i = 664042 

  )۹۵ (شهريور :۳مثال

  

�k شکل و با فرض Iبا انتخاب گزينه تير ورق  = (مطابق مبحث دهم) و آنگاه وارد نمودن ابعاد مقطع، پاسخ  7.8

  (تمامی اعداد در برنامه های فوالد و بتن بر حسب نيوتن و ميليمتر وارد ميشوند) :نهايي برنامه به شرح زير است

O� = 1 

]i = 1137600 

Φ�]i = 0.9]i = 1023840 
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 عمران محاسب

 )1پيوست (

 ۳-۳اساس مقطع پالستيک پروفيل هاي جدول اشتال براي خمش حول محور 

  

t�(,-
m) IPBV t�(,-

m) IPB t�(,-
m) IPBL t�(,-

m) INP  t�(,-
m) IPE 

۲۳۶  ۱۰۰  ۱۰۴  ۱۰۰  ۸۳  ۱۰۰  ۲۲.۷  ۸۰  ۲۳.۹  ۸۰  

۳۵۱  ۱۲۰  ۱۶۵  ۱۲۰  ۱۱۹  ۱۲۰  ۳۹.۷  ۱۰۰  ۳۹.۴  ۱۰۰  

۴۹۴  ۱۴۰  ۲۴۵  ۱۴۰  ۱۷۳  ۱۴۰  ۶۳.۵  ۱۲۰  ۶۰.۷  ۱۲۰  

۶۷۵  ۱۶۰  ۳۵۴  ۱۶۰  ۲۴۵  ۱۶۰  ۹۵.۲  ۱۴۰  ۸۸.۳  ۱۴۰  

۸۸۳  ۱۸۰  ۴۸۱  ۱۸۰  ۳۲۵  ۱۸۰  ۱۳۶  ۱۶۰  ۱۲۴  ۱۶۰  

۱۱۳۵  ۲۰۰  ۶۴۳  ۲۰۰  ۴۲۹  ۲۰۰  ۱۸۷  ۱۸۰  ۱۶۶  ۱۸۰  

۱۴۱۹  ۲۲۰  ۸۲۷  ۲۲۰  ۵۶۸  ۲۲۰  ۲۴۹  ۲۰۰  ۲۲۱  ۲۰۰  

۲۱۱۷  ۲۴۰  ۱۰۵۳  ۲۴۰  ۷۴۵  ۲۴۰  ۳۲۳  ۲۲۰  ۲۸۵  ۲۲۰  

۲۵۲۴  ۲۶۰  ۱۲۸۳  ۲۶۰  ۹۲۰  ۲۶۰  ۴۱۱  ۲۴۰  ۳۶۷  ۲۴۰  

۲۹۶۶  ۲۸۰  ۱۵۳۴  ۲۸۰  ۱۱۱۲  ۲۸۰  ۵۱۳  ۲۶۰  ۴۸۴  ۲۷۰  

۴۰۷۸  ۳۰۰  ۱۸۶۹  ۳۰۰  ۱۳۸۳  ۳۰۰  ۶۳۱  ۲۸۰  ۶۲۸  ۳۰۰  

۲۹۲۷  ۳۰۵/۳۲۰  ۲۱۴۹  ۳۲۰  ۱۶۲۸  ۳۲۰  ۷۶۱  ۳۰۰  ۸۰۴  ۳۳۰  

۴۴۳۵  ۳۲۰  ۲۴۰۸  ۳۴۰  ۱۸۵۰  ۳۴۰  ۹۱۳  ۳۲۰  ۱۰۱۹  ۳۶۰  

۴۷۱۸  ۳۴۰  ۲۶۸۳  ۳۶۰  ۲۰۸۸  ۳۶۰  ۱۰۷۸  ۳۴۰  ۱۳۰۷  ۴۰۰  

۴۹۸۹  ۳۶۰  ۳۲۳۲  ۴۰۰  ۲۵۶۲  ۴۰۰  ۱۲۷۴  ۳۶۰  ۱۷۰۲  ۴۵۰  

۵۵۷۱  ۴۰۰  ۳۹۸۲  ۴۵۰  ۳۲۱۶  ۴۵۰  ۱۴۸۰  ۳۸۰  ۲۱۹۴  ۵۰۰  

۶۳۳۱  ۴۵۰  ۴۸۱۵  ۵۰۰  ۳۹۴۹  ۵۰۰  ۱۷۱۲  ۴۰۰  ۲۷۸۷  ۵۵۰  

۷۰۹۴  ۵۰۰  ۵۵۹۱  ۵۵۰  ۴۶۲۲  ۵۵۰  ۲۳۹۴  ۴۵۰  ۳۵۱۲  ۶۰۰  

۷۹۳۳  ۵۵۰  ۶۴۲۵  ۶۰۰  ۵۳۵۰  ۶۰۰  ۳۲۳۵  ۵۰۰      

۸۷۷۲  ۶۰۰  ۷۳۲۰  ۶۵۰  ۶۱۳۶  ۶۵۰  ۴۲۲۹  ۵۵۰      

۹۶۵۷  ۶۵۰  ۸۳۲۷  ۷۰۰  ۷۰۳۲  ۷۰۰          

۱۰۵۳۹  ۷۰۰  ۱۰۲۲۹  ۸۰۰  ۸۶۹۹  ۸۰۰          

۱۲۴۸۸  ۸۰۰  ۱۲۵۸۴  ۹۰۰  ۱۰۸۱۱  ۹۰۰          

۱۴۴۴۲  ۹۰۰  ۱۴۸۵۵  ۱۰۰۰  ۱۲۸۲۴  ۱۰۰۰          

۱۶۵۶۸  ۱۰۰۰                  
  



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۱۰۸  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

  

  تمرين هاي تاليفي جهت آمادگي

  آزمون محاسبات نظام مهندسي

  

  عدد ۲۰ :تعداد سواالت

  متوسط و سخت :سطح سواالت

  دقيقه ۳۰ :برنامه ها زمان استاندارد حل با

  درصد ۱۰۰ :حدنصاب مطلوب

  

  ).قابل حل می باشند ی ماشين حساببا برنامه ها تمرين ديگر نوع و هزاران ها تمريناين (همه  

  

درصد وزن موثر طبقه زيرين  ۹۰ه سيستم قاب خمشي فوالدي، وزن موثر هر طبقطبقه با  ۶در يک ساختمان  - ۱

باشد آنگاه  Vgمتر و برش طبقه اول (برش پايه) برابر  ۳.۵خود مي باشد. اگر ارتفاع طبقات يکسان و مقدار آن 

 :طبقه ششم در دو حالت زير (kg)مطلوب است نيروي جانبی 

ميانقابي و اجزاي سازه اي رعايت نشده و آناليز نرم افزاري براي محاسبه دوره فاصله مناسب بين اجزاي  -الف

  تناوب سازه انجام نشده است.

فاصله مناسب بين اجزاي ميانقابي و اجزاي سازه اي رعايت شده و آناليز نرم افزاري، دوره تناوب سازه را  -ب

  ثانيه تخمين زده است. ۱.۲مقدار 

  :پاسخ الف

kg=0.243Vg  

  :اسخ بپ

kg=0.264Vg  

 عمران محاسب



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۱۰۹  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

ميليمتر که ساخت آن به صورت درجا و از شن و ماسه  ۳۵۰ميليمتر و ارتفاع  ۳۰۰در يک تير بتني به عرض  -۲

مگاپاسکال، مقاومت  ۲۰سبک و در شرايط محيطي شديد خواهد بود در صورتي که مقاومت فشاري مشخصه بتن 

مگاپاسکال باشد. مطلوب است طراحي  ۴۰۰ي طولي و مقاومت مشخصه فوالدها ۳۴۰مشخصه فوالدهاي عرضي 

کيلونيوتن متر؟ (خاموت پيچشي را به صورت  ۱۰) براي تحمل لنگر پيچشي برابر AXميلگردهاي طولي مقطع (

  ميليمتر در نظر بگيريد.) ۱۰۰با فواصل سفره هاي  ۸يک تنگ بسته مربعي شکل معمولي از آرماتور نمره 

  ميليمتر مربع فوالد طولي پيچشي عالوه بر فوالد طولي خمشي مورد نياز است. ۳۷۰مقدار  :پاسخ

 ۴۰۰ميليمتر قرار گرفته است اگر بعد افقي ستون  ۴۵۰يک ستون بتني در لبه يک پي منفرد با عمق موثر  -۳

) براي اينکه برش �Nستون (ميليمتر باشد حداکثر بار ضريبدار قابل اعمال به اين  ۳۰۰ميليمتر و بعد عمودي آن 

مگاپاسکال در نظر  ۲۵دوطرفه پي همچنان جوابگو باشد چه مقدار است؟ (مقاومت فشاري مشخصه بتن پي را 

گرفته و از اثر مثبت فشار خاک بر روي افزايش نيروي محوري قابل تحمل ستون در جهت اطمينان صرفنظر 

  کنيد.)

  

  کيلونيوتن ۱۱۷۰ :پاسخ

متر باشد  ۵ساخته شده است. اگر طول عضو  ST52ميليمتر از فوالد  ۶ي با ضخامت جدار يک مقطع فوالد - ۴

  مقاومت پيچشي نهايي (طراحي) اين مقطع در حاالت زير چه مقدار است؟

  ميليمتر ۵۰۰در  ۴۰۰مقطع قوطي شکل به ابعاد  -الف

  ميليمتر ۴۰۰مقطع لوله اي شکل به قطر خارجي  -ب

  متر کيلونيوتن ۲۸۷ :پاسخ الف

  کيلونيوتن متر ۲۸۴ :پاسخ ب

ميليمتر و ضخامت  ۳۵۰۰يک صفحه ستون فوالدي مطابق شکل زير در مرکز يک پي منفرد مربعي به ضلع  -۵

ميليمتر باشد  ۴۰۰ميليمتر و بعد عمودي آن  ۵۰۰ميليمتر قرار گرفته است اگر بعد افقي صفحه ستون  ۵۰۰

مال به ستوني که در مرکز صفحه ستون قرار گرفته براي اينکه ) قابل اعPgحداکثر نيروي فشاري ضريبدار (



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۱۱۰  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

مقاومت اتکايي تکيه گاه بتني همچنان جوابگو باشد در حاالت زير چه مقدار است؟ (مقاومت فشاري مشخصه 

  مگاپاسکال مي باشد.) ۲۰بتن پي 

  در حالتي که لنگر خمشي در ستون موجود نمی باشد. -الف

در پاي ستون موجود  yوتن متر لنگر خمشي ضريبدار براي خمش ستون حول محور کيلوني ۱۰۰در حالتي که  -ب

  باشد.

  

  کيلونيوتن ۴۴۲۰ :پاسخ الف

  کيلونيوتن ۲۹۲۰ :پاسخ ب

ميليمتر که تحت نيروی محوري  ۳۳۵و عمق موثر  ۴۰۰ميليمتر، ارتفاع  ۳۰۰در يک تير بتني به عرض  -۶

Kgکششي به مقدار  = 100�K  جهت مسلح  ۱۲قرار گرفته در صورتي که از يک خاموت مثلثي با ميلگرد نمره

ميليمتر باشد مطلوب است ظرفيت برشي طراحي  ۲۰۰سازي برشي تير استفاده شده باشد و فاصله سفره ها نيز 

  مگاپاسکال است.) ۳۴۰مقاومت مشخصه فوالدهای عرضی  مگاپاسکال و ۲۵تير؟ (مقاومت فشاري مشخصه بتن 

  

  کيلونيوتن ۱۴۶ :پاسخ

ميليمتر در يک قاب با شکل پذيري  ۴۰۰ميليمتر و بعد عمودي  ۳۰۰يک ستون بتني مستطيلي با بعد افقي  -۷

مگاپاسکال و مقاومت مشخصه فوالدهاي  ۲۵زياد قرار گرفته است. در صورتي که مقاومت فشاري مشخصه بتن 

کثر فواصل ممکن بين سفره ها از هم براي اين ستون باشد خاموت ويژه ناحيه بحراني را با حدا ۳۴۰عرضي 

  در نظر بگيريد.) ۱۲و قطر خاموتها را  ۲۵طراحي کنيد؟ (شرايط محيطي را شديد، قطر ميلگردهاي طولي را 

H

B
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 :پاسخ

  شاخه عمودي) ۳ميليمتر مربع ( ۳۱۰خاموت ويژه عمودي 

  شاخه افقي) ۵ميليمتر مربع ( ۴۷۵خاموت ويژه افقي 

ميليمتر در يک قاب با شکل پذيري زياد قرار گرفته است. در صورتي  ۵۰۰بتنی دايره اي به قطر يک ستون  -۸

باشد حداکثر فواصل  ۳۴۰مگاپاسکال و مقاومت مشخصه فوالدهاي عرضي  ۲۵که مقاومت فشاري مشخصه بتن 

د، قطر ميلگردهاي گام دورپيچ هاي ويژه ناحيه بحراني براي اين ستون چه مقدار است؟ (شرايط محيطي را شدي

  ميليمتر در نظر بگيريد.) ۱۲و قطر ميلگرد دورپيچ را  ۲۵طولي را 

  ميليمتر است. ۶۰حداکثر گام دورپيچ حدودا  :پاسخ

ميليمتر مربع محاسبه شده است. در  ۱۴۰۰در يک تير کنسول با بتن معمولي، ميلگرد کششي مورد نياز  -۹

بدون پوشش اپوکسي جهت ميلگردهاي فوقاني استفاده شود و  ۲۲ه عدد ميلگرد نمر ۴صورتي که در اين تير از 

ميليمتر باشد مطلوب است حداقل بعد ستون متصل به اين تير براي تامين طول مهاري مناسب با  ۴۰کاور بتن 

مقاومت مشخصه فوالدهاي  مگاپاسکال و ۲۵فرض استفاده از قالب استاندارد؟ (مقاومت فشاري مشخصه بتن 

  اپاسکال است.)مگ ۴۰۰طولي 

  ميليمتر است. ۴۵۰حداقل بعد ستون دقيقا  :پاسخ

متر در قابي مهاربندي  ۴يک ستون بتني که مربوط به طبقه اول ساختماني تجاري مي باشد به طول آزاد  -۱۰

ميليمتر باشد و در دو انتهاي  H=300ميليمتر و بعد عمودي آن  B=500شده مفروض است اگر بعد افقي ستون 

��gو لنگر خمشي ضريبدار غير هم جهت با مقادير ستون، د = 100�K.-  و�g� = 200�K.-  موجود

(مقاومت  :کيلونيوتن قرار داشته باشد آنگاه مطلوب است ۱۰۰۰باشد و ستون تحت نيروي فشاري ضريبدار 

  مگاپاسکال مي باشد.) ۲۵۰۰۰مگاپاسکال و مدول االستيسيته بتن  ۲۵فشاري مشخصه بتن 

  

  نوع رفتار ستون در راستاي تاثير لنگرها؟ (کوتاه يا الغر) -الف

  اگر ستون الغر است ضريب تشديد لنگر و لنگر نهايي تشديد يافته را محاسبه کنيد؟ -ب

  ستون الغر است. :پاسخ الف
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  کيلونيوتن متر مي باشد. ۲۳۰و مقدار لنگر نهايي تشديد يافته  ۱.۱۵ضريب تشديد لنگر  :پاسخ ب

از  IPE200ميليمتر و تيرهاي فوالدي  ۸۰يک تير دو سر ساده با مقطع مرکب، شامل دال بتني به ضخامت  -۱۱

متر مفروض است. تعداد برشگيرهاي مورد نياز در کل دهانه اين  ۴متر و طول دهانه  ۱.۵به فواصل  ST37نوع 

مگاپاسکال و مدول االستيسيته بتن  ۲۵(مقاومت فشاري مشخصه بتن تير در حاالت زير چند عدد مي باشد؟ 

  مگاپاسکال مي باشد.) ۲۵۰۰۰

  ميليمتر ۲۰) به قطر ST52برشگير گلميخ ( -الف

  ميليمتر ۷۵به طول  ۶برشگير ناوداني نمره  -ب

  عدد برشگير گلميخ در طول تير ۱۲مجموعا  :پاسخ الف

  عدد برشگير ناوداني در طول تير ۱۰مجموعا  :پاسخ ب

ميليمتر که در دو وجه متقابل براي عملکرد مناسب در قاب خمشي  ۴۰۰بعي شکل به ضلع ستون بتني مر -۱۲

ميلگرد) در صورتي که کاور  ۶عدد ميلگرد طولي و جمعا  ۳متوسط، مسلح شده است مفروض است (هر وجه 

ظرفيت خمشي ميليمتر در نظر بگيريم،  ۳۰ميليمتر و قطر ميلگردهاي طولي را  ۱۰ميليمتر، قطر خاموتها  ۴۰بتن 

)M@) و ظرفيت محوري (N@ مقاومت فشاري مشخصه بتن) همزمان اين مقطع را در حاالت زير محاسبه کنيد؟ (

  مگاپاسکال است.) ۴۰۰مقاومت مشخصه فوالدها  مگاپاسکال و ۲۵

  در حالت باالنس (متوازن) -الف

  ميليمتر e=400در حالت خروج از مرکزيت  -ب

  :پاسخ الف

  کيلونيوتن ۹۹۳ظرفيت محوري 

  کيلونيوتن متر ۲۹۷ظرفيت خمشي 

 :پاسخ ب

  کيلونيوتن ۷۲۴ظرفيت محوري 

  کيلونيوتن متر ۲۸۹ظرفيت خمشي 

 ۲در پايين مقطع و  ۲۸عدد ميلگرد نمره  ۳ميليمتر از  ۳۰۰در يک تير بتن آرمه مستطيلي شکل به عرض  -۱۳

ميليمتر و  ۶۵در باالي مقطع استفاده شده است در صورتي که عمق موثر فوالد فشاري  ۱۲عدد ميلگرد نمره 
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قطع را در حاالت زير محاسبه ) اين م@Mميليمتر باشد ظرفيت خمشي طراحي ( ۳۳۵عمق موثر فوالد کششي 

  مگاپاسکال است.) ۴۰۰مقاومت مشخصه فوالدها  مگاپاسکال و ۲۵کنيد؟ (مقاومت فشاري مشخصه بتن 

  تحت لنگر خمشي مثبت :الف

  تحت لنگر خمشي منفي :ب

  کيلونيوتن متر ۱۶۷ :پاسخ الف

  کيلونيوتن متر ۲۹ :پاسخ ب

ميليمتر جهت انتقال نيروي يک ستون فوالدي به شالوده در  ۵۰۰در  ۵۰۰يک صفحه ستون فوالدي به ابعاد  -۱۴

باشد حداقل ضخامت کف ستون در دو حالت زير چه قدر  ST37نظر گرفته شده است. در صورتي که نوع فوالد 

g!باشد تا بتوانيم به ستون، نيروي فشاري ضريبداري معادل  = 1080�K  وارد نماييم؟ (سيستم سازه در هر

  اده مي باشد.)دو جهت، قاب س

  ميليمتر ۲۰۰در  ۲۰۰ستون جعبه اي به ابعاد  :الف

 IPE200ستون دوبل به هم چسبيده از پروفيل  :ب

 (مي بايست از لچکي جهت کاهش ضخامت مورد نياز کف ستون استفاده نمود.) 30mm :پاسخ الف

 (مي بايست از لچکي جهت کاهش ضخامت مورد نياز کف ستون استفاده نمود.) 34mm :پاسخ ب

متر که بال فشاري آن در وسط  ۳.۴به طول  ST37ساخته شده از فوالد  IPE300يک تير دو سر ساده  -۱۵

دهانه مهار شده است چه مقدار بار مرده خطي بدون ضريب (بار سرويس) را مي تواند تحمل کند؟ (هر دو معيار 

  برش و خمش را در نظر بگيريد.)

  کيلونيوتن بر متر را ميتواند تحمل کند. ۶۷و بار مرده بدون ضريب  ۹۴اين تير حداکثر بار مرده ضريبدار  :پاسخ

متر، عرض جان  ۵مقدار فوالد کششي الزم براي مسلح کردن يک تير دو سر گيردار بتني به طول دهانه  -۱۶

ميليمتر که به صورت درجا در کارگاه ساختمانی ساخته شده و تحت بار گسترده  ۴۳۵ميليمتر و عمق موثر  ۴۰۰

�Dخطی بدون ضريب (بار سرويس) معادل  = 60kN/m  وL� = 14kN/m يرد در حاالت زير چه قرار مي گ

  مگاپاسکال می باشد.) ۴۰۰مگاپاسکال و مقاومت مشخصه فوالد  ۳۵مقدار است؟ (مقاومت فشاري مشخصه بتن 

  تير مستطيلي شکل :الف

  ميليمتر مي باشد) ۶۰۰مستطيلي (عرض موثر بال  شکل با فرض رفتار Tتير  :ب

  ميليمترمربع فوالد کششی برای لنگر منفی ۱۴۶۸ ميليمترمربع فوالد کششی برای لنگر مثبت و ۷۰۲ :پاسخ الف
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  ميليمترمربع فوالد کششی برای لنگر منفی ۲۲۰۲فوالد کششی برای لنگر مثبت و  ميليمتر مربع ۶۹۳ :پاسخ ب

ميليمتر که تحت نيروی برشی حداکثر به مقدار  ۴۴۰ميليمتر و عمق موثر  ۴۰۰در يک تير بتني به عرض  -۱۷

]g = 300�K  جهت مسلح  ۱۲قرار گرفته در صورتي که از يک تنگ بسته مربعي شکل معمولي از آرماتور نمره

 ۲۰سازي برشي تير استفاده شده باشد مطلوب است فاصله سفره ها از يکديگر؟ (مقاومت فشاري مشخصه بتن 

 مگاپاسکال است.) ۳۴۰مگاپاسکال و مقاومت مشخصه فوالدهای عرضی 

  ميليمتر است. ۱۱۰فره ها حداکثر فاصله س :پاسخ

برشی از طول يک تسمه که (با اعمال نيرويی در جهت افقی) تحت اثر کشش خالص می باشد در شکل زير  -۱۸

ميليمتر بوده  ۱۰ميليمتر و ضخامتش  ۴۰۰ميليمتر، عرض آن  ۸۰۰نشان داده شده، در صورتی که طول آزاد تسمه 

 :مطلوب است ST37تعبيه شده باشد، با فرض فوالد  M24شماره و سوراخ هايی در آن برای عبور پيچ هايی با 

 کنترل الغری؟ :الف

  محاسبه مقاومت کششی طراحی؟ (ضريب تاخير برش را يک فرض کنيد) :ب

  

  الغری تسمه در حد مجاز می باشد. :پاسخ الف

  کيلونيوتن می باشد. ۸۶۴مقاومت کششی طراحی  :پاسخ ب

 ) تيرها حول محور موثر (قوی)، نصف ممان اينرسیIورتی که ممان اينرسی (در قاب فوالدی شکل زير در ص -۱۹

�ستونها حول هر دو محور بوده (� = 2�Eو ضريب االستيسيته همه اعضا با هم برابر باشند آنگاه مطلوب است (:  

  تعيين نوع قاب؟ :الف

 Eو  Dو  Cو  Aبرای گره های  Gمحاسبه پارامتر  :ب

 EFو  CDو  AB) برای ستونهای Kمحاسبه ضريب طول موثر ( :ج
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  قاب مهاربندی نشده (با حرکت جانبی) است. :پاسخ الف

  می باشد. ۱۶و  ۶.۶و  ۱.۸و  ۶.۶به ترتيب برابر  Eو  Dو  Cو  Aبرای گره های  Gپارامتر  :پاسخ ب

 می باشد. ۲.۰۳و  ۱.۹۵و  ۲.۷۳برابر به ترتيب  EFو  CDو  AB) برای ستونهای Kضريب طول موثر ( :پاسخ ج

طبقه با سازه ای از نوع قاب خمشی فوالدی متوسط به همراه مهاربندی واگرای ويژه در شهر  ۲مدرسه ای  - ۲۰

متر  ۳.۵تن بوده و ارتفاع طبقات نيز  ۲۰۰تن و وزن موثر طبقه بام  ۳۰۰اراک قرار دارد. اگر وزن موثر طبقه اول 

 است.) IIثانيه و نوع خاک تيپ  ۰.۶(زمان تناوب اصلي سازه ناشی از تحليل ديناميکی  :باشد آنگاه مطلوب است

  ضريب زلزله؟ :الف

  ساختمان؟ (g[)برش پايه  :ب

  طبقه بام؟ (kg)نيروی جانبی  :ج

  ۰.۱۲۵ :پاسخ الف

  تن ۶۲.۵ :پاسخ ب

  تن ۳۵.۷ :پاسخ ج

  

پاسخ هاي نهايي ضمن محاسبه دستي، توسط چند تن از براي اين تمرين ها، حل تشريحي ارائه نخواهد شد اما 

  اساتيد عمران کنترل شده اند. همچنين اعداد نهايي توسط برنامه هاي ماشين حساب مجددا کنترل گرديده اند.

  :تھيه و تنظيم توسط

  یسعيد سيدعليخان

B

C

A

F

E

D



ح ف  برای ماشين حساب های کاسيون ي عمرامحاسبات يبرنامه ها يراهنما                                     ۱۱۶  هص

 

  

 www.civilcalculator.ir)         وبگاه عمران محاسب (ارائه دهنده جزوات آموزشي و برنامه هاي محاسباتي عمران براي ماشين حساب هاي کاسيو

 عمران محاسب

 فهرست كاربردي (برنامه هاي اصلي)

  تاليفیتمرين   صفحه  برنامه کامل نام  رديف  تاليفیتمرين   صفحه  برنامه کامل نام  رديف

۱  A SH REC-COL ۷   ۲۳  ۷تاليفی  XP YP SH-COL ۵۱  مثال دارد  

۲  A SP CIR-COL ۹   ۲۴  ۸تاليفی  C-EQ ۵۲  مثال دارد  

۳  AS REQ BEAM ۱۰   ۲۵  ۱۶تاليفی  FU-VU-EQ ۵۷   ۲۰و  ۱تاليفی  

۴  LD LDH LDC ۱۴  ۲۶  مثال دارد  P.L LOADING ۶۷  مثال دارد  

۵  LD LDH ASREQ ۱۶   ۲۷  ۹تاليفی  UNIT CONVERT ۶۸  مطابق جدول  

۶  LD LDC GROUP ۱۷  ۲۸  ۵و  ۴ف مشابه ردي  AN AE PN ۶۹   ۱۸تاليفی  

۷  M CR CONC ۱۸  ۲۹  مثال دارد  BASE-PLATE ۷۱   ۱۴و  ۵تاليفی  

۸  MR NORMAL ۱۹  ۳۰  مثال دارد  FP-MAX B-PL ۷۲   ۵تاليفی  

۹  MR COMPRESS ۲۱   ۳۱  ۱۳تاليفی  BEAM ANALYSE ۷۳   ۱۵تاليفی  

۱۰  MR-T NORMAL ۲۲   ۳۲  ۸مشابه رديف  BEAM DESIGN ۷۴   ۳۱مشابه رديف  

۱۱  NR MR SH-COL ۲۳   ۳۳  ۱۲تاليفی  COL ANALYSE ۷۵  مثال دارد  

۱۲  COLUMN LONG ۲۵   ۳۴  ۱۰تاليفی  COL DESIGN ۷۷  ۳۳ مشابه رديف  

۱۳  SI CONC-COL ۲۷   ۳۵  ۳۸مشابه رديف  COMPACT LRFD ۷۸  مثال دارد  

۱۴  K CONC-COL ۲۸  ۳۶  مثال دارد  COMPOSITE MN ۸۰  مثال دارد  

۱۵  SIGMA-MAX QM ۳۰  ۳۷  مثال دارد  STUD UNP CMP ۸۲   ۱۱تاليفی  

۱۶  TS ANA L-BAR ۳۳   ۳۸  ۲تاليفی  GA GB ST-COL ۸۴   ۱۹تاليفی  

۱۷  TS V-BA L-BA ۳۶  ۳۹  مثال دارد  K STEEL-COL ۸۶   ۱۹تاليفی  

۱۸  VC 1DR PUNCH ۳۸   ۴۰  ۳تاليفی  I A R S X-Y ۸۷  مثال دارد  

۱۹  VR ANALYSE ۴۲   ۴۱  ۶تاليفی  NAP ZP MP ME ۹۳  مثال دارد  

۲۰  VR DESIGN ۴۷   ۴۲  ۱۷تاليفی  TN STEEL ۱۰۲   ۴تاليفی  

۲۱  VU+TS L-BAR ۴۸   ۴۳  ۲۲مشابه رديف  V LINK BEAM ۱۰۴  مثال دارد  

۲۲  VU+TU L-BAR ۴۹  ۴۴  مثال دارد  VN STEEL ۱۰۵   ۱۵تاليفی  

  

  ت.ها قابليت و امکانات گوناگون اس ی جامع است که هر يک نيز شامل ده تعداد کل برنامه ها بيش از پنجاه برنامه


