
www.teklastructures.ir



 هوشمند سازی تیر النه زنبوری

 

 این از باشد می متعارف امری ساختمانی های سازه در زنبوری النه تیرهای وجود
 در مشخصی component اینکه به توجه با تیرها نوع این دقیق مدلسازی  رو

 بر لذا بود خواهد گیر وقت امری دستی مدلسازی صورت در ندارد قرار افزار نرم

 انجام از پس که نحوی به داده آموزش زنبوری النه تیر یک ساخت نحوی شدیم آن

 شود مدل آسانی به تیر دستور یک با فقط سازی هوشمند و  مراحل
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 شامل دو مرحله می باشد مراحل  ساخت و هوشمند سازی

 
ارتفاعی (CPE)همانطور که می دانید پروفیل النه زنبوری :تعریف پروفیل مبنا-1

برابر افزایش 1.5را به IPEارتفاع  بنا براین باید.داردIPEبرابر تیرهای1.5برابر

 (hcpe200=1.5hipe200)دهیم

 

دراین مرحله برش تیر را :ساخت تیر النه زنبوری و هوشمند سازی آن-2

 مدلسازی نموده و آنرا هوشمند می کنیم
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 تعریف پروفیل مبنا النه زنبوری-1

 طی می کنیممسیر زیررا ابتدا 

Modeling-profile-profile catalog 
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 را تایپ می نماییمIPE200نام Filterدر قسمت 

 

را انختخاب می  copy profileراست کلیک کرده و گزینهIPE200برروی
 کنیم

 را تایپ می کنیم(CPE200)نام مورد نظرprofile nameدرقسمت

 

 

 

 برابر می نمایم1.5ارتفاع تیررا  propertyحال در پنجره

 

 

 

 

 را انتخاب تا پنجره بسته شودokوسپس Updateودر آخر گزینه 
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-CPE140مانند مقاطع وبقیه  است شده تعریفCPE200 پروفیل حال
CPE160-CPE180تیر این ارتفاع فقط باشد نظر مد و  نماییم می تعریف را 

 گردد نمی تغییرات دستخوش پارامتر وبقه شود می  برابر 1.5 ها
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 تولید برش تیرو هوشمد سازی آن-2

 

در این مرحله قصد داریم برش تیر را تولید نموده و آن را هوشمند کنیم به نحوی 

که براساس مقطع مورد نظر برش تیر انجام شود و فقط با انتخاب مقطع تیر النه 

 زنبوری تولید شود
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 ابتدا یک تیر به طول یک متر مدل می نماییم
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طرح واجرای سازه های فوالدی  یک )با توجه به پیوست مبحث دهم مقررات ملی 

 (برش در تیر مدل می نماییم

 

یک  شش وجهی می باشد که فاصله برش از روی بال cpe200برش در تیر

ارتفاع مقطع افزایش یافته می باشد 1/6ارتفاع مقطع اولیه و یا 1/4فوقانی و تحتانی

 میلی متر می باشد50که دراینجا برابر
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میلی متری از ابتدای تیر نقاط مربوط به 50در قسمت چپ تیر و فاصله

 برش شش وجهی را با ایجاد کنید

برای کسب اطالعات بیشتر به فصل پنج ازجلد اول کتاب آقای مهندس )

 ( مهران نباتی مراجعه شود
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را اجرا  detailing    cut part     with polygonبا استفاده از دستور

 کنید

   

 بعد از اجرا ابتدا تیر و سپس نقاط را به ترتیب  زیرانتخاب کنید تا  تیر بریده شود

1 

2 3 

4 

5 6 
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 بعد از ایجاد برش اقدام به کپی سازی می نماییم

 را انتخاب می کنیم (array of objects)29برای این کار ابتدا کامپونت

 

 

 

 

 

حال شش ظلعی خطوط برش را انتخاب می نماییم  و دکمه وسط موس را می   

 فشاریم
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 را انتخاب می نماییم 2وسپس نقطه شماره  1در ادامه نقطه شماره 

1 
2 
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 نتیجه به شکل زیر می باشد

 

 

 

 

 

 با  دوبارکلیک کردن بر کامپونت آنرا به شکل زیر تنظیم می کنیم

www.teklastructures.ir



 حال نوبت به تعریف کامپونت می نماییم

 مسیرزیر را دنبال می کنیم

 

 

Detailing            component            

                                         custom component 
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را برروي  Typeدر پنجره محاوره اي گشوده شده با توجه درایجاد قطعه هستم 

part  مانندتنظیم مي كنیم ونام خاصي را براي آنCPE قرار مي دهیم و در در را

یادداشت مي Descriptionصورتي كه بخواهیم توضیحاتي به آن نسبت دهیم در

 را انتخاب مي نماییمNextنماییم و گزینه 
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در مرحله دوم تیرها به همراه کامپونت را با درگ کردن از راست به چپ انتخاب 
 را انتخاب می نماییمNEXTمی نماییم و گزینه 

www.teklastructures.ir



را انتخاب Finishو در آخردو نقطه ابتدا و انتهای تیر را انتخاب نموده وگزینه 

دقت چون در حال مدلسازی تیر هستیم باید دو نقطه انتخاب نماییم  و اگر .می نماییم

 می خواستیم ستون مدل نماییم یک نقطه کفایت می نمود
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حال کامپونت تولید شده است اما هوشمند نمی باشد که در مرحله بعدی 

درابتدا مشخص باید نمود  کدام پارامترها . قصد هوشمند سازی آنرا داریم

 باید هوشمند شوند

 هوشمند سازی طول تیر-1

 برش بر اساس مقطع تنظیم شود:هوشمند سازی برش تیر-2

بتوانیم مقاطع مختلف استفاده نماییم :تعریف پارامتر مقاطع-3
 ......و  CPE140-CPE160-CPE180-CPE200مانند
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یعنی اینکه با انتخاب نقاط ابتدا وانتها طول تیر به :هوشمند سازی طول تیر-1

 صورت خودکار تنظیم شود

 editهوشمند سازي ابتدا كامپونت را انتخاب  وبا راست كلیك كردن گزینهبراي 
custom component   كنیمرا انتخاب مي 

 در نمای سه بعدی قرار می گیریم
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 هوشمند سازي طول تیر-1

 را انتخاب مي كنیمcomponent planesابتدا از منوي كركره اي 

 

 

 

سپس نقطه مرجع ابتدا را انتخاب مي كنیم سپس با راست كلیك كردن 
را انتخاب مي كنیم حال موس را به Bind to planeوانتخاب گزینه

ابتدا پارت نزدیك میكنیم كه مشاهده مي شود به رنگ صورتي به حالت 

انتخاب در مي آید حال صفحه صورتي را انتخاب مي كنیم این كار 

رابراي انتهاي تیر نیز انجام مي دهیم این كار سبب مي شود كه طول تیر 

 به انتخاب نقاط ابتدایي و انتهایي وابسته شود
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 هوشمند سازی برش تیر-2

همانطور که درابتدا گفته شدباید برش را طوری هوشمند نماییم که براساس مقطع 
می نماییم و Bindتنظیم شود که برای حصول این امر ابتدا نقاط را به شرح ذیل

 در بعد فواصل ایجاد شده رابه به ارتفاع تیر نسبت می دهیم

ارتفاع مقطع 1/6فاصله ایجاد شده)می کنیمbindرا به روی بال فوقانی6و5نقاط

 (تیر 

ارتفاع مقطع 1/6فاصله ایجاد شده)کنیممی bindتحانیبه روی بال را 2و3نقاط

 (تیر 

 می کنیمbindوسط تیربه را 1و4نقاط

 

 

 

 

1 

2 

4 

3 

6 5 
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 نتیجه به شکل زیر است

 

 

 

 

 

 
از                4-1از                  و نقاط6-5-3-2دقت نماید برای نقاط

برای یک برش سمت چپ انجام داده و بقیه برش ها bindعمل )استفاده می شود 

 (به صورت خودکاراز روی آن کپی می شوند
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همانطور که می دانید عالوه بر فواصل عمودی  نقاط باید فواصل افقی آن ها  از 

 یکدیگرنیز باید تعین شود

 قرار می گیریمend viewابتدا درنمای

 یک صفحه کمکی را با انتخاب سه نقطه از گوشه مقطع ترسیم می نماییم
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درنمایfront viewقرار می گیریم 

 

 

 
صفحه کمکی را انتخاب نمود و با عملmoveآن را بروری نقطه یک منتقل می نماییم 

 

 

 

 

 

 با دوبار کلیک کردن بر روی صفحه کمکی  وتنظیم آن به ذیر آنرا آهنربایی می نماییم 
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می نماییم  نتجه را درشکل  bindبه ترتیب به صفحه کمکی  6تا1حال تمام نقاط

 زیر می بینیم
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 یک نقطه )دراین قسمت با انتخاب کامپونت برش و انتخاب  نقاط آنرا نیز

 

 

   می نماییم bind (به صفحه کمکی و نقطه دیگر را به سر تیر
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 ها انجام شده است و باید فواصل ایجاد شده را طوری به مقطع مرتبط نمایمbindحال تمامی 

بر part از زیر شاخه  profile propertiesابتدا مقطع را انتخاب نموده و در قسمت  

راست کلیک  می نمایم دقت نمایید دوگزینه ظاهر می شود که به تشریح آن می heightروی

 پردازیم

Copy value:مقدارعددی را وارد مینماید و قابلیت هوشمند سازی را ندارد 

Copy reference: دارد و با تغییر را وارد مینماید و قابلیت هوشمند سازی را مقدار پارامتری

 مقطع به صورت خودکار مقدار آن نیز تغییر می نمایید
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 راباز می کنیم variablesپنجره 

50می باشد بنا براین          300مقدارارتفاع تیر = 300 ÷ 6   

                 200 =  300  ÷ 1.5                  

                 100 =  300  ÷ 2 

 profile شاخه زیر ازheight روی بر کلیک راست با را 300مقدار
properties  قسمت در partگزینه انتخاب و پنجره در Copy 

referenceدرپنجره و نموده جاگذاری فوق فرمولهای ودر آورده بدست را 

variablesدهیم می قرار 
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 نتیجه به صورت شکل ذیر می باشد

www.teklastructures.ir



 نوبت به هوشمند سازی برش از لحاظ تعداد و فواصل  می رسد 

 spacing _ value _ typeمسیر روبه رو دنبا نمود  و 

 را  همانند شکل تنظیم می نماییمnumber _ off _ arraysو

 

 

 برابر ارتفاع مقطع قرار می دهیم

قرار می دهیم 100برابر عدد  
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این )كنیماضافه مي variableبه پنجره یک پارامتر addحال با استفاده از دكمه 

 (پارامتر جهت تعریف مقطع می باشد که پس از تنظیم به شکل زیر می باشد
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 را از طریق پنجره و به شکل ذیل به مقطع ارتباط می دهیمP1حال پارامتر

 بر کردن کلیک راست با
 آنراadd equation وانتخابprofileروی

 دهیم می قرار p1برابر
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 کار تمام است حال پنجره                                           را بسته و با 

 

 

 تغییرات را قبول می نماییمyesانتخاب گزینه 
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حال کامپونت هوشمند شده است ودر صورتی که بر روی آن کلیک کنید به شکل 

زیر ظاهر می شود وبرای استفاده از آن فقط مقطع را معرفی نموده و به راحتی 
 Select objects inاز آن استفاده نمود و درصورتی که از گزینه 

component (انتخاب اجزای کامپونت ) می توان به راحتی مشخصات از

 را تغیر داد... شماره گذاری و-جمله متلایر
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 در را خود نظرات داریم درخواست محترم ازخوانندگان تشکر ضمن آخر ودر

 مطلب این با رابطه
 نمایند ارسالhoseinjavanmardi36737@gmail.comبه

 

 

 

 پایان

www.teklastructures.ir


