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פתיחה

.Autodesk Revit-מדריך זה יציג כיצד לבצע אנליזה לרעידות אדמה עבור מודל ב❖

המלא בדגש על Workflow-מתוך הProcessing-במדריך זה נתמקד בשלב ה❖

Advanced Analysis . ההקדמה לשלב זה נמצאת במדריך"SOFiSTiK & Revit Workflow."

.Processing -> Advanced Analysisבמדריך זה יוצג תהליך ה ❖

.מודים של רעידות אדמה–חישוב ערכים עצמיים 1.

.ריסוניםהגדרת 2.

.הגדרת ספקטרום תגובה3.

.הצגת תוצאות4.

https://c7fa56f2-2dd8-4ac6-80db-bcfc2d4c6c09.filesusr.com/ugd/e4da3d_5475916dc9d742e09a41a0cbe14ab9e7.pdf


הגדרת אלמנט קיר 

קירות במבנה מחושבים , בעת ביצוע האנליזה❖

. כאלמנטים משטחיים המחולקים לאלמנטים סופיים

אנו רוצים , כשאנו רוצים להציג תוצאות על קירות

ולא ( כמו עמודים)לראותם על הקיר כאלמנט קווי 

(.כמו תקרות)כאלמנט משטחי 

את האפשרות , לפני האנליזה, Revit-יש לסמן ב, לכן

בחלונית של Design Elementליצירת 

SOFiSTiKStructural Properties.

.SSDלאחר מכן נבצע את האנליזה ברוויט ונפתח את ❖



SSD-פתיחת התוכנה 

 SSDלבחירה בתבנית

מותאמת אישית
ניתן למצוא באתר מגוון  * 

תבניות



SSD-אנליזה לרעידות אדמה 

-בממשק ה( Task)כעת נוסיף משימה ❖

SSDי "ע, לצורך אנליזת רעידות האדמה

לחיצה על מקש ימני בעכבר ולאחר מכן 

"Insert Task."



SSD-אנליזה לרעידות אדמה 

נבחר במשימה , בשלב הבא ייפתח חלון לבחירת משימה אותה נרצה להוסיף❖

“Earthquake” ואז נלחץ על"OK "לאישור.



SSD-אנליזה לרעידות אדמה 

נלחץ עליה . ”Earthquake“כעת תופיע המשימה ❖

.פעמיים כדי לפתוח אותה



(מודים)ערכים עצמיים –" Earthquake"משימת 

בחירת מספר המודים  
לרעידת אדמה אותם  

נרצה לחשב

למסות( שימושי וקבוע נוסף)המרת עומסים 

סימון כדי להתעלם ממודים  
אנכיים מקומיים היכולים  

להתפתח במבנה הגלובאלי



ריסון–" Earthquake"משימת 

הגדרת אחוז ריסון מודלי

ניתן להגדיר ריסון שונה  
לכל קבוצה מותאמת 
אישית של אלמנטים  

במידת הצורך



פעולות–" Earthquake"משימת 

הגדרת הכיוונים לחישוב בחירת השיטה  
לשילוב התוצאות  

בכיוונים השונים

הגדרת הכיוונים  
לחישוב עם או בלי 

אקסצנטריות מקרית

החרגה של קבוצת אלמנטים  
מסוימת מהאנליזה

נתוני המפלסים  
שהתקבלו  

Revitמתוכנת 



ספקטרום תגובה–" Earthquake"משימת 

ספקטרום  
Xתגובה בכיוון 

הגדרת תאוצת  
(m/s^2)הבסיס

פרמטרי הספקטרום המחושבים  
אוטומטית לפי התקן הנבחר  

וניתנים להתאמה אישית לפי 
בחירת המשתמש

פקטור אשר 
יוכפל  

בספקטרום  
I/Kלמשל 

תכנון לפי  
תקן לבחירה



תוצאות–" Earthquake"משימת 

בחירת השיטה  
לסופרפוזיציה  

של המודים

בחירת מספר לאחסון  
מצבי העמסה

בחירת התוצאות  
שאותן המשימה 

ח"תציג בדו



תוצאות–" Earthquake"משימת 

מקש ימני על 
א "משימת ר

ח"ופתיחת הדו

פרק לכל  –ח "פרקי הדו
כיוון פעולה



א אדמה עם עומסים נוספים"מעטפת של פעולת ר

הגדרת שילוב  
העומסים והפקטורים



א אדמה עם עומסים נוספים"מעטפת של פעולת ר

הגדרת ההטרחות להם  
נרצה ליצור מעטפות



קומתיות  תוצאות–" Earthquake"משימת 
סופיסטיק ואקסל

הזזות קומתיות עבור  
כל קומבינציה לדוגמה



הצגת תוצאות והפקת דוחות

כדי ללמוד עוד על כיצד להציג את התוצאות וכיצד להפיק דוחות לאחר האנליזה לרעידות ❖

.  SOFiSTiK Post Processing Workflow: ניתן לצפות במדריך הייעודי לכך באתר, אדמה

.  https://www.sofistik.co.il/tutorials: באתר שלנוTutorialsהמדריך נמצא בדף 

https://www.sofistik.co.il/tutorials


!SOFiSTiKתודה שבחרתם 

וובינרים, באתר שלנו וצפו בעוד הרבה מדריכיםTutorialsהיכנסו לדף ? רוצים ללמוד עוד❖

.www.sofistik.co.il/tutorials: וסרטוני הדרכה מובילים

:  והירשמו לניוזלטר החודשי שלנוSOFiSTiK-הישארו מעודכנים בכל מה שחדש ב❖

https://www.sofistik.co.il/subscribeוקבלו היישר למייל את כל עדכוני התוכנה  ,

!קורסים ועוד, מדריכים

.  https://www.sofistik.co.il/newsletters: הקודמים שלנוהניוזלטריםלצפייה בכל ❖

ניתן , Autodesk-וSOFiSTiKלפניה בכל נושא אחר וכדי לקבל הצעת מחיר על מוצרי ❖

. info@sofistik.co.il: ל"או בדואwww.sofistik.co.il: להשאיר פרטים באתר

http://www.sofistik.co.il/tutorials
https://www.sofistik.co.il/subscribe
https://www.sofistik.co.il/newsletters
http://www.sofistik.co.il/
mailto:info@sofistik.co.il

