
  مقدمه 

Perform 3D با استفاده از این اي است. ي خاص با تمرکز ویژه روي طراحی مقاوم لرزها برنامه
هاي حدي مختلف را به صورت غیر خطی و بر اساس حالت هاي پیچیدهتوان سازهبرنامه می

توانند به صورت استاتیکی و یا هاي غیر خطی میتحلیل.مقاومت و تغییر شکل، تحلیل کرد
در مراحل متفاوت بر سازه  رابارها  همچنین می توان ،دینامیکی روي یک مدل انجام شوند

تواند پس از بار استاتیکی غیر خطی وارد به عنوان مثال، بار دینامیکی زلزله مینمود. اعمال 
   .شود

هاي تواند نسبتهاي قدرتمندي براي طراحی بر اساس عملکرد داشته و میاین برنامه قابلیت
هاي حدي محاسبه کند. ارزیابی عملکرد بر نیاز را براي تمام اجزا و براي حالت /ظرفیت
از دیگر  .شودبه صورت خودکار انجام می FEMA-440 و  ATC-40 ،FEMA-356اساس

. باشدمی ETABS یا SAP2000 يي مدل از برنامههندسهامتیازات این برنامه توانایی بازخوانی 
ها شامل: تیرها، مهاربندها، دیوارهاي برشی(با بازشو)، دال ع مختلفی از الماناز انوا در برنامه

این برنامه از بخش هاي مختلف زیر تشکیل .توان استفاده کردها میکف، میراگرها و جداساز
 شده است : 

 مدلسازي

  ETABS و SAP 2000 يمدل از برنامه بازخوانی هندسه) 1

 تعداد المانا هر بامکان مدلسازي ) 2

 هاي خطی و غیر خطیالمان) 3

 سهولت استفاده از محیط گرافیکی برنامه) 4

 هاي تیر، ستون و مهاربندالمان) 5

 چشمه اتصال وهاي برشی لینک) 6

 دیوارهاي برشی پیچیده با بازشو) 7

 گسیختگی اتصاالت) 8

 دال کف) 9

 میراگرهاي سیال) 10

 جداسازهاي اصطکاکی) 11



  PMM الستیک با اندرکنشمفاصل پ) 12

  P-Delta اثرات) 13

 تحلیل غیرخطی

  (Pushover) تحلیل استاتیکی غیر خطی سه بعدي) 1

 تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی سه بعدي) 2
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 هاي متعددهاي ظرفیت/ نیاز براي زلزلهي نسبتمحاسبه) 4

 هاهاي تغییر شکل یا مقاومت براي انواع الماني ظرفیتمحاسبه) 5

 ي باالنس انرژي براي افت انرژيمحاسبه) 6

 



 هاخروجی

 هاي ظرفیت / نیازترسیم نمودارهاي رنگی نسبت) 1

  FEMA-440 و ATC-40 ،FEMA-356 اينمودارهاي پاسخ بر) 2

 نتایج تاریخچه زمانی مربوط به تغییر شکل، تغییر شکل نسبی و نیروها) 3

 هانمایش تاریخچه زمانی پاسخ نیروها براي گروهی از المان) 4

 نمودارهاي برش و خمش) 5

 هانمایش نیرو براي گروهی از المان) 6

 صورت متحركي تغییر شکل یافته به نمایش هندسه) 7

 نمایش اشکال مودي به صورت متحرك) 8

 ي هیستریزیسنمودارهاي چرخه) 9

 نمودارهاي باالنس انرژي) 10

 
در این کتاب سعی شده تمامی جزییات مربوط به مراحل مختلف  ,فوق  با توجه به توضیحات

 ,تحلیل و در نهایت برداشت نتایج و خروجی ها از نرم افزار به زبانی ساده  ,اعم از مدلسازي 
گویا و در عین حال دقیق ذکر شود. خواننده با مطالعه این کتاب تمامی دستورات و عملگر هاي 
مختلف نرم افزار را فراخواهد گرفت و با اندکی تجربه و شکیبایی می تواند مهارت الزم را کسب 

در فصل چهلم کتاب ن یعالوه بر اافزار به عنوان ابزاري قدرتمند استفاده نماید. و از این نرم 
مثال دستورات و موارد ارائه شده در طول فصول قبلی کتاب به صورت یک سعی شده با ذکر 

قطعا به خواننده و اجراي ان درمحیط برنامه عملی نشان داده شود. مطالعه دقیق این فصل 
اطمینان از توانایی به کارگیري اموخته هاي خود از این نرم افزار  گرامی جهت کسب تجربه و

در خاتمه ضمن سپاسگذاري از دانش پژوهان گرامی خواهشمند است  کمک خواهد کرد .
  نظرات و انتقادات خود را براي ما ارسال نمایند. 

 1389تابستان 

  یاشار زرین قلم  - امیر ساعدي داریان 
amir_saedi_d@yahoo.com                                                                               
yashar_zaringhalam@yahoo.com                                                                    
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 PERFORM-3D    1 راهنماي جامع نرم افزار

 
  فصل اول

   بر نرم افزار یمروري کل

نوار هایی که در هاي مختلف با استفاده از کلیدتوانید از طریق پنجرهمی Performنرم افزار  در
این فصل مرور کلی بر  ته باشید. دراشهاي گوناگون برنامه دسترسی دبه بخشابزار وجود دارد 

  داشته باشید. Performقبل از شروع یادگیري، یک دید کلی از  ه خواهد شد تائم افزار ارانر

  چیدمان کلی نرم افزار 1- 1
  :باشدیبه صورت زیر م  Performحالت کلی چیدمان صفحه نمایش

  
 حالت کلی چیدمان صفحه نمایش 1-1شکل 

 

به صورت زیر  یو غیر خط یخصوصیات اجزاي خط همچنین صفحه نمایش در هنگام تعیین
 ی براي توضیح خصوصیات مورد نیاز وجود دارد.یهاباشد، در این حالت دیاگرامیم
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 صفحه نمایش در حالت مشخص نمودن خواص اجزا 2-1شکل 

 

ها واضح هستند و هاي دیگري هم ظاهر خواهد شد که اکثر آنالبته صفحه نمایش به شکل
موجود و  توضیح ندارد. بهترین روش آموزش این نرم افزار کار کردن با مثال آموزشینیازي به 

  هاي مختلف این برنامه است.تجربه نمودن قابلیت

  هاسازه 2- 1
و مدل سازي نمایید. هر سازه  ها را تنظیمتوانید هر تعداد دلخواهی از سازهدر این نرم افزار می

هاي ها و فایلچگونگی تنظیم سازه مباشد. در فصل دو داشته باید یک نام مختص به خود
  اطالعاتی توضیح داده شده است.

 Start a newهایی به منظور شروع مدل سازي یک سازه جدید (اجراي برنامه گزینه در هنگام
structure( ) و همچنین باز نمودن یک سازه موجودOpen an existing structure( ردوجود دا .

زار کلیک بر روي گزینه هاي موجود در نوار اب یدتوانمی ها از انتخاب یکی از این گزینه پس
توانید از م افزار داشته باشید. البته در صورت تمایل بدین منظور میو مروري کلی بر نر نیدک

  نوار منو نیز استفاده نمایید.
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  : باشند یر ابزار به شرح زیر مموجود در نوا يهاکلید

      شروع یک سازه جدید      

  باز کردن یک سازه موجود                  

 يجار ذخیره تغییرات اعمال شده بر سازه     

 جدید سازه مورد نظر به عنوان یک سازه ذخیره    

 يحذف سازه جار     

 اي موجود راهاي سازهشود که یکی از مثالدر صورتی که یک کاربر مبتدي هستید، توصیه می
. در صورتی که تغییراتی در مثال نماییدباز کنید و آشنایی با نرم افزار را از طریق آن شروع 

، دقت کنید که این تغییرات را ذخیره نکنید و در صورتی که بخواهید موجود ایجاد کردید
) Save as( نیدتغییراتی را بر آن اعمال کنید، آن را به عنوان یک سازه جدید دوباره ذخیره ک

  سپس مدل مورد نظر را تغییر دهید.و 

  کلیدهاي نوار ابزار 3- 1
ها مدل سازي و تحلیل وجود دارد که کلیدهاي نوار ابزار براي این حالتدر نوار ابزار دو حالت 
  : به صورت زیر می باشد

                        يوضعیت مدل ساز     

  وضعیت آنالیز و تحلیل    
است که در ادامه توضیح  هاي مربوط به خودشامل تعدادي از گزینههاي فوق ک از حالتیهر 

 شود.داده می

                   )Modeling phase( يوضعیت مدل ساز 4- 1
  :باشندیبه شرح زیر م يموجود در نوار ابزار در وضعیت مدل ساز يهاگزینه
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 Umbrella taskسازه يبرا ی: تعیین اطالعات کل  

  شود. یاین گزینه در نوار ابزار اطالعات مورد نیاز وارد م يرواز کلیک بر پس 

 
 Nodes task:  هاگرهتنظیم  

وابسته به هم  يهامحدودیت ،یها شامل مختصات، شرایط تکیه گاهدر این بخش اطالعات گره
موجود در این بخش بسیار  يها. گزینهشودیوارد م سازه يها(مانند دیافراگم صلب) و جرم

  باشند.یواضح و مشخص م
  

 
 Component properties taskتعیین مشخصات اجزا :  

پذیرد. این قسمت در یدر این بخش صورت م یخطو غیر یخط ياجزا يتعیین مشخصات برا
  باشد.یپیچیده و مهم م تا حدودي يمدل ساز

 
 Element task: هان المانیگزینه تعی  

  گیرد.یها در این بخش صورت م، مکان و مشخصات المانها شامل نوعمشخصات المانتعیین 

 
 Frames task: هاگزینه تعیین فریم  
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از طریق نمایش  تنها توانید سازه رامی  مشکل باشد. شمااست سازه ممکن  يترسیم سه بعد

توانید یاز یک سازه کامل باشد. م بخشیتواند یآن رسم نمایید. یک فریم م یانتخاب يهابخش
تمایل دارید به که را  ياز سازه و یا هر بخش دیگر ینمای ،)ک طبقهکف یپالن یک طبقه (

و به  یبه راحت همچنین صورت مستقل از بقیه سازه مشاهده کنید، در یک فریم قرار دهید.
سازه را به  یش کلو سپس نمای نیدو یا حذف ک یها را تنظیم، معرففریمتوانید میسرعت 

  حالت نمایش فقط یک فریم تغییر دهید.

  
 Load patterns task: يبارگذار يتعیین الگوها  

           ها و همچنین وزن اجزاي سازهالمان و هاگره يبرا يبارگذار يدر این بخش الگوها
)self weight loadشوند. در وضعیت تحلیل (ی) مشخص مanalysis phaseتوانید با ی) م

  ، حالت بار مورد نظر را ایجاد کنید.يبارگذار يترکیب الگوها

  
 Import structure data task: ها،ها، جرماطالعات سازه شامل گره یفراخوان يبرا ياگزینه 

  یها و بارها از یک فایل متنالمان
دیگر ساخته باشید اگر بتوانید  يرا با یک برنامه کامپیوتر ياسازه یکه مدل تحلیل یدر صورت

از  یدتوان میتنظیم کنید،  comma–delimited یاطالعات سازه مورد نظر را در یک فایل متن
  استفاده کنید. Performاز مدل سازه به نرم افزار  یبخش مهم یاین گزینه جهت فراخوان

  
 Drift and deflections task: و انحنا ینسب یتعیین تغییر مکان جانب  

 يهایجایاز این جابه يتعداد باشند.از تغییر شکل سازه می يارزشمند يهاها معیاری جایجابه
م نیز ئقا يسازه ممکن است که از انحناهابزرگ  يهادهانه يرا تعریف خواهید کرد. برا ینسب

  جهت کنترل تغییر شکل استفاده کنید. یبه عنوان مقیاس
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 Structure sections task: در سازه یجهت تعیین مقاطع ياگزینه  

حتما تمایل  ،دیداشته باش را یجانب يمقاوم در برابر بارها يهااز سیستم يکه تعداد یدر صورت
با  توانیدمی شود. این کار رایها توزیع مبین آندر  یخواهید داشت که بدانید چگونه بار کل

  ها انجام دهید.موجود در این بخش ينیروهاهایی از سازه و کنترل در بخش یتعیین مقاطع

  
 Limit atates task: يحد يهاجهت تعیین حالت ياگزینه  

توانید روند تصمیم یباشد. در صورت استفاده صحیح از این گزینه می این بخش بسیار مهم م
  کنید. يساده ساز ايبه طور قابل مالحظه درباره سازه را يگیر

  
 Inactive elements task: هاگزینه غیر فعال کردن المان  

  یثقل يبارها يها براجهت غیر فعال کردن المان ياگزینه
  )Analysis phase(وضعیت آنالیز و تحلیل  5- 1

  :توان به سه بخش زیر تقسیم نمودیموجود در این قسمت را م يهاگزینه
تحلیل  و يبارگذار يهاها تعریف حالتمربوط به تحلیل سازه که از طریق آن يها) گزینه1

  پذیرد.یسازه صورت م
  د تا رفتار سازه را کنترل کند.ندهیسازه که این اجازه را به کاربر م یجهت ازریاب یهای) گزینه2
درباره عملکرد  يظرفیت که تصمیم گیر - نیازی جهت به دست آوردن نسبت هاي های) گزینه3

  سازند.یم ممکن سازه را
  حالت اول (تحلیل سازه) به شرح زیر  هموجود در نوار ابزار مربوط ب يهاگزینه –بخش اول 

  باشند:می 
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 Load case taskيبارگذاري ها: حالت  
و  یخط یدینامیک ی،خطغیر ی، استاتیکیثقل يبارگذار يهاتوان حالتیدر این گزینه م

  را تعریف نمود. یخطغیر

  
 Run analysis taskتحلیل ي: اجرا  

  از طریق این گزینه اجرا خواهند شد. یو استاتیک یدینامیک يهاتحلیل
سازه) به شرح زیر  یحالت دوم (ارزیاب هموجود در نوار ابزار مربوط ب يهاگزینه - بخش دوم 

  باشند:یم

  
 Mode propertiesي: گزینه خواص مد  

ست آورد، عالوه را به د هامد يهاتوان پریود مدها و همچنین شکلیبا استفاده از این گزینه م
تحلیل طیف پاسخ) در این بخش قابل دسترس ( یخط یدینامیکبر این نتایج حاصل از تحلیل 

  است.

  
 Energy balance taskي: گزینه انرژ  
از این  ي مختلف از طریق سازه،هايانرژي نشان دهنده میزان اتالف جهت ترسیم نمودارها

  شود.یگزینه استفاده م
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 Limit state groups’ taskيحد يهاحالت يها: گروه  

را  يحد يهااز حالت ي) تعداد زیادModelinf phase( يممکن است که در حالت مدل ساز
 يهامورد نظر را در گروه يحد يهاتوانید حالتیبا استفاده از این گزینه م .ده باشیدکرتعریف 

  تر شود.درباره سازه بسیار راحت يمربوطه تنظیم کنید تا پروسه تصمیم گیر

  
 Time history taskی: گزینه تاریخچه زمان  

ي پاسخ مختلف از هاکمیت یمربوط به تاریخچه زمان يهاگراف یخطی غیردر تحلیل دینامیک
 يهایجایمختلف، جابه يهاالمان يهاها، پاسخ، سرعت و شتابياگره يهایجایجمله جابه

همچنین در تحلیل  .باشدیسطح مقطع با استفاده از این گزینه در دسترس م ی و نیروهاينسب
سازه به دست  یجایپاسخ مشابه را در مقابل جابه يهاتوان گراف کمیتیم یخطی غیراستاتیک

  آورد.

  
 Hysteresis loop taskسیهیسترز يها: چرخه  

 يس را برایهیسترز يهاچرخه یخطدر تحلیل دینامیکی غیر یدتوانیم قسمتاز این ه با استفاد
 يهامفصل يبرا یبه عنوان مثال چرخه ممان خمش( .داییاالستیک ترسیم نمي غیراجزا
  )ستیک مختلف در مقابل دوران مفصلپال
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 Moment and shear diagrams taskممان و برش يها: دیاگرام  

را ترسیم  یبرش يو نیرو یممان خمش يهادیاگرام ،ها و دیوارهاتیرها، ستون ياین گزینه برا
نیز نمایش        را تغییر یافته يهاها جزییات شکلتیرها و ستون يبرا اینعالوه بر کند. یم
  دهد.یم

ظرفیت)  -نیاز  يهاحالت سوم (نسبت هموجود در نوار ابزار مربوط ب يهازینهگ –بخش سوم 
  باشند:می  به شرح زیر

  
 General push-over taskورآنمودار پوش  ی: گزینه کل  

توان با یهمچنین نقطه عملکرد سازه را ممی دهد. ظرفیت و نیاز را  يهایاین گزینه منحن
مختلف تخمین نقطه عملکرد پوش آور را  يهااین گزینه روش استفاده از آن تخمین زد.

  دهد.یپوشش م

  
 Target displacement taskگزینه نقطه عملکرد :  

و تغییر مکان هدف را در  ظرفیت را ترسیم نمود یتوان منحنیفاده از این گزینه نیز مبا است
البته گزینه  تخمین زد. FEMA356خطی با به کاربردن روش ضرایب ی غیرکیتحلیل استات

  ف نشده است.ذاین گزینه از نرم افزار ح یبه دالیل ولینیز این قابلیت را داشت  یقبل

  
 Usage ration task :يکاربرد يهانسبت  

را در مقابل زمان،  يکاربرد يهانسبت يهااین گزینه گراف يحد يهاهر تحلیل و حالت يبرا
  کند.یو ضریب بار ترسیم م ینسب ییجاجابه
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 Combinations and envelopes taskگزینه ترکیب و پوش :  

را بر  يکاربرد يهامختلف را ترکیب نموده و نسبت يهاتوان نتایج تحلیلیدر این گزینه م
مختلف ترکیب تخمین زد و همچنین در صورت  يهااساس مقادیر ماکزیمم با استفاده از روش

  نمود. يآمیز ها رنگآن يکاربردي هاها را بر اساس نسبتتمایل المان

  یمات مربوط به جهت دیدظتن 6- 1
کنترل جهت دید در پایین قسمت سمت چپ صفحه نمایش وجود دارد. این  يابزار الزم برا

 ابزار در شکل زیر نشان داده شده است.

تغییر جهت دید  ايمشاهده کرد، بر يدر پالن و در هر زاویه عمود یتوان سازه را از هر جهتیم
یه مربوطه را د یا زاوکرتعیین جهت محورها استفاده  يموجود برا ياست از نمودارها ینیز کاف

از  یتوانید یکیمنیز مورد نظر وارد نمود. براي تغییر فاصله تصویر پرسپکتیو  يدر کادرها
را انتخاب و یا این که عدد مربوطه را در کادر مورد نظر  5 – 3 – 2 – 1پیش فرض  يهافاصله

را  Cancel حفظ حالت موجود دکمه يو برا Ok اعمال تغییرات دکمه يوارد کنید. در پایان برا
 انتخاب نمایید.

  
 یمات مربوط به جهت دیدظتنکادر مربوط به  3-1شکل 

  

 ي زیرهادکمه يقرار دارد که دارا  Standard Viewsبه نام يادر قسمت پایین این بخش ناحیه
  :باشدیم
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 Basic در جهت دید داده باشید با  يکند. اگر تغییریفرض نمایش را ظاهر م: حالت پیش

  توان به حالت اولیه بازگشت.یفشردن این دکمه م
 Plan – H1- H2يهانمایش پالن یا نما در جهت ي: برا H1  وH2 می ها استفاده از این گزینه

  .شود

 گزارشات  7- 1

  گزارشات چاپ شده  7-1- 1
گزارشات چاپ شده را داشته توانید  ي مدل سازي میي تحلیل و هم در مرحلههم در مرحله

در بیشتر موارد در مرحله اد پرینتر وجود دارد.اي با نمباشید. در هر کدام از این مراحل دکمه
مدل کردن، این دکمه در نزدیکی انتهاي راست نوار ابزار قرار دارد. در موارد اندکی این دکمه 

ي پرینتر را فشار ، دکمهخواهد داشت. جهت پرینت گرفتن اطالعاتقرار اطالعاتی در فرم 
و این بدان معناست که یا  د از اطالعات پرینت بگیریدتوانیدهید. اگر دکمه غیر فعال باشد نمی

  وجود ندارد. هاامکان پرینت گرفتن از این داده ي مورد نظر هنوز کامل نشده است و یاداده
  را انتخاب کنید.  Printer setup يگزینه Fileاز منوي  ي صفحه و جهت آن،جهت تغییر اندازه

  ي نتایج در یک فایل ذخیره 7-2- 1
توانید نتایج را در یک فایل متنی براي کارهاي مختلف ، می)Analysis phase( تحلیل بخشدر 

                  را در قسمتتاریخچه زمانی  توانید نتایجعنوان مثال، میه ذخیره کنید. ب
History Time هاي کاربردي را در قسمت و نسبتUsage Ratio  .سپس ذخیره کنید        

  نتایج را پردازش کنید. )Spread Sheetصفحه گسترده ( يبا یک برنامه یدتوانمی 
در انتهاي سمت راست نوار ابزار قرار دارد. اگر این دکمه فعال باشد (در این  ي فایلدکمه

در فایلی ذخیره کنید. براي این کار اسمی براي این توانید نتایج حاضر را صورت سبز است) می
شود، این فایل خطوط سر فصلی دارد که فایل و تعدادي اطالعات دیگر از شما پرسیده می

  دهند.محتویات آن را توضیح می

1 -7-3 Echo File  
ن وجود داشته باشد ه طور کامل در آي مدل کردن باگر پرینت گزارشی را بخواهید که مرحله

هاي مدل کردن عنی گزارشی که کل مدل تحلیلی را توصیف کند) باید به تمامی قسمت(ی
از هم هاي جدا تهیه کنید و سپس این پرینت ي پرینتبیشترتعداد هر قسمت یک یا  ازو  بروید

این کار در تنظیم گزارش به شما امکان آزادي عمل . را به صورت گزارشی واحد درآورید
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این است که از  توانید انجام دهیدوقت گیر است. کار دیگري که می بسیاردهد اما بیشتري می

  استفاده کنید. Perform-3D Echoفایل 
در فایل را این اطالعات  کند،اي را پردازش میاطالعات سازه Perform-3Dی که جایاز آن
Echo ه آسانی تفسیر ها ب گرچه تفسیر این دادهمتنی است.  فایلیک این فایل  کند. ذخیره می
شود. پرینت گرفته شده نیست اما توضیحات کاملی از سازه و بارگذاري آن را شامل می شگزار
 Windows WordPadي توانید این فایل را امتحان کنید مثًال از برنامهمی صورت تمایلدر 

  استفاده کنید و از آن پرینت بگیرید.
  ها مراجعه کنید.و فایلها ها، پوشهسازه 2فصل ، به Echoبراي اطالع از محل قرارگیري فایل 

  هاي نتایج دسترسی مستقیم به فایل 7-4- 1
مختلفی جهت پردازش نتایج تحلیل در اختیار شما قرار  ابزارهاي Perform-3Dبا استفاده از 

  نتایج را در  اکثر بتوانید این امکان را فراهم می کند که Perform-3D همچنین، گیردمی
ذخیره کنید.  )Spread Sheetصفحه گسترده ( يهاي متنی جهت پردازش با یک برنامهفایل

هاي پردازش خاصی از پردازش نیاز داشته باشد که در این گزینه نوعالبته ممکن است که به 
     هاي نتایجمی توانید مستقیمًا به فایلبه چنین موردي برخورد کردید،  اگر موجود نباشند.

Perform-3D  دوتاییهاي دسترسی مستقیم هاي نتایج غالبًا فایلفایلداشته باشید. دسترسی 
ها باید طول رکورد و محتویات هر جهت استفاده از این فایل .هستند (رشته هاي بایت ساده)

  رکورد را بدانید. 

  نکات مهم 8- 1
هاي تحلیل مدلکند که بتوانید فراهم میبراي شما  این امکان را Perform-3Dاستفاده از 

و نتایج را پردازش کنید تا در نهایت بتوانید قضاوت  کردهها را تحلیل غیرخطی بسازید، آن
ئیات ي جزمتوجه خواهید شد که نیازي نیست که اطالعات زیادي درباره .طراحی داشته باشید

انجام رت اتوماتیک تحلیل را کامًال به صو Perform-3Dکه  خطی داشته باشید چراتحلیل غیر
اساس تغییر  تر است و طراحی بررفتار غیرخطی از رفتار خطی بسیار پیچیده می دهد. البته

رفتار با ي مفید از برنامه باید باشد. جهت استفادهشکل با طراحی براساس مقاومت متفاوت می
  .آشنا باشیدخطی و طراحی براساس عملکرد ي غیرسازه

دستیابی به یک شبیه سازي کامًال دقیق از رفتار  ل سازهبه خاطر داشته باشید که هدف از تحلی
قضاوت طراحی به ما کمک کنند. وقتی مورد است که در  ینیست، بلکه رسیدن به اطالعات سازه

ي دقیقی از شود، ممکن است تصور شود که این مدل، نمونهکه یک مدل تحلیلی درست می
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ه نیست و البته نیازي هم نیست که باشد. مدل گون ولی به احتمال زیاد این ي اصلی است،سازه
توان ه دهد و نه بیشتر، ولی میئد که اطالعات خوبی جهت طراحی ارادقیق باش در حديباید 

که مدل تحلیل چقدر دقیق است، همیشه تقریبی  گفت که نتایج تحلیل صرف نظر از این
  هستند.
اي جهت تصمیم و صرفًا وسیله نیستهدف نهایی ی طر داشته باشید که تحلیل به تنهایبه خا

هاي تاریخچه، را ترسیم کرده هاتغییر شکلبدین منظور خواهید توانست است که بهتر گیري 
هاي ترسیم شکلاین  از .تهیه کنید را هیسترزیسهاي و چرخههاي المانی ها و پاسخگرهزمانی 
ي ر نهایت، تصمیم گیري بر پایه. البته داستفاده می شودبراي کنترل رفتار مدل تحلیلی   شده

 باشد.تقاضا می –هاي ظرفیت شرایط حدي و نسبت

  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل دوم

 هاها و فایلپوشهها، سازه

باید تعدادي  Perform-3Dیک سازه است. براي هر سازه در  Perform-3Dیک مدل تحلیلی
تحلیل کنید، باید در هاي زیادي بسازید و جایی که ممکن است سازهفایل درست کنید. از آن

ه می ئها اطالعاتی داشته باشید. در این فصل مطالبی در این مورد ارامورد سازماندهی فایل
  ها آشنایی دارید.) و فایلdirectoriesهاي ویندوز (شود، البته فرض بر آن است که با پوشه
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  ذخیره کردن و باز کردن یک سازه  2-1
  ها و برنامه هاي سازهپوشه 1- 2-1

Perform-3D ) به صورت پیش فرض در پوشه ویندوزdirectoriesشود:نصب می ) زیر  
C:\Programfiles\Computers and Structures\Perform\ Perform-3D\ Program   

 Program Folderاید، اسم آن را اگر در هنگام نصب برنامه پوشه دیگري را انتخاب کرده
 بگذارید. 

  شود:صب برنامه درست میپوشه زیر هم در هنگام ن
C:\Programfiles\Computers and Structures\Perform\ Perform-3D\ Structures   

بگذارید. اگر به همین  )Default Structures Folderها (پوشه پیش فرض سازهاسم این پوشه را 
کنید، در این پوشه قرار خواهد اي را ذخیره میشکل مراحل را انجام دهید، وقتی که سازه

 ، نامشود که نام آناي درست می، پوشهDefault Structures Folderگرفت، براي هر سازه در 
پوشه زیر قرار خواهد دارید، این سازه » structure -1«سازه است. مثًال اگر یک سازه به نام 

 داشت:
C:\Program files\Computers and Structures\Perform\ Perform-3D\Structures\ 
structure -1  

شلوغ شود. Default Structures Folder هاي زیادي درست کنید، ممکن است که اگر سازه
به عنوان مثال  بسازید. User Structures Folderتوانید براي خودتان براي رفع این مشکل می

  Structures Folder یکباید تعداد زیادي سازه دارید،  Aي اي به نام پروژهاگر در پروژه
Project-A  Userبسازید. آدرس این پوشه احتماالً به صورت زیر خواهد بود: 

C:\Program files\Computers and Structures\Perform\ Perform-3D\ Structures 
\Project-A  

 و یا 
C:\ Program files\Computers and Structures\Perform\ Perform-3D\ Project-A  

  توانید انتخاب کنید.خواهید، میها را که میهر کدام از این آدرس

  ذخیره کردن یک سازه  2- 2-1
 Default Structures Folder آن را در می توانید براي اولین بار یک سازه کردن ذخیره در

           (گزینه  User Structures Folderرا انتخاب کنید.) و یا در » Default«ي (گزینه
»User Defined «ي را انتخاب کنید.) قرار دهید. اگر گزینهUser Defined کنید، را انتخاب می

را فراخوانی نمایید. (که این کار  یآدرس پوشه را تایپ کنید و هم این که آدرس می توانیدهم 
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پوشه درست  اي وجود ندارد، وقتی سازه را ذخیره کردید، اینتر است) اگر هنوز پوشهمرسوم

طور اتوماتیک ه اید، دوباره ذخیره کنید، این سازه باي را که قبًال ذخیره کردهاگر سازه می شود.
  در این پوشه ذخیره می شود.

ي جدید ذخیره ، سازه را به نام دیگري و به عنوان یک سازهSave Asتوانید با استفاده از می
  تغییر نام آن براي یک سازه، استفاده نکنید.کنید. براي این کار، از کپی کردن پوشه و 

  بازکردن یک سازه  3- 2-1
را خواهید » User«و » Default«ي کنید، بازهم دو گزینهوقتی که سازه موجودي را باز می

قرار دارند،  Default Structures Folderهایی که در ، سازه»Default«ي گزینه انتخاب . باداشت
کنید. براي تنظیم توانید این جدول را براساس اسم و یا تاریخ د. میمی شون در جدولی لیست

را بزنید. (یا به  Openي بازکردن یک سازه، روي اسم آن در جدول کلیک کنید و سپس دکمه
توانید نام ، هم می»User« يگزینهانتخاب  با کلیک کنید.) دو بارجاي این کار روي اسم آن 

              انتخاب باآن را فراخوانی کنید.  ،کردن browsپوشه را تایپ کنید و هم این که با 
Structures Folder User راه سومی  شوند.هاي موجود در آن به طریق مشابه لیست میسازه

، این گزینهانتخاب با است. » Recent«ي هم براي این منظور وجود دارد و آن استفاده از گزینه
. این راهی است که معموالً در نمایان می شود  باشدي اخیر میسازه 10جدولی که شامل 

  بیشتر موارد از آن استفاده خواهید کرد.

  Echoمحل قرارگیري فایل  2-2
باشد. محل قرارگیري این فایل به اي، بارگذاري و تحلیل میهاي سازهشامل داده Echo.txt فایل

  زیر است.صورت 
اي با این هم حاوي پوشه Structure Folderدارید، » Strcture-1«اي به نام فرض کنید که سازه

کنید، آدرس آن به صورت زیر استفاده می Default Structure Folderنام خواهد بود. اگر از 
  خواهد بود:

C:\ Program files\Computers and Structures\Perform\ Perform-3D\ Structures\ 
Strcture-1\Series-A  

ها، فایل این پوشه حاوي تعداد (و معموالً تعداد زیادي) فایل است که یکی از این فایل
Echo.txt  برايAnalysis Series باشد.می  


