
ل ا�ول
�

  ��ند�ی 

  

  

  

  

ل و ��ا�ی پا� و �و� -دوم����ن 
�ح��

  

  

ج�ی�ید��ر  :�درس
  ��مدرضا ��ر

  ٩٧- ٩٨سال ��م- دا�ه �د

   



2 

 

  

  .با توجه به هندسه و ابعاد نشان داده شده در شکل، مطالب خواسته شده را به دست آورید

 27یز و زاویه اصـطکاك داخلـی   ه اي با ضریب چسبندگی ناچ

  .قبل از شروع به حل، هندسه پل با توجه به پارامترهاي ارائه شده در جدول با اعداد مربوطه رسم شود

ل  -دوم����ن                                            
�ح��

  و �و� پا� و ��ا�ی  

 

با توجه به هندسه و ابعاد نشان داده شده در شکل، مطالب خواسته شده را به دست آورید

ه اي با ضریب چسبندگی ناچپل برون شهري بزرگراهی در استان تهران، خاك ماس

  .سایر موارد مورد نیاز فرض گردد

  .مشخصات پل در ادامه تمرین اول به صورت جدول پیوست می باشد

قبل از شروع به حل، هندسه پل با توجه به پارامترهاي ارائه شده در جدول با اعداد مربوطه رسم شود

 

  محاسبه بارهاي وارد بر کوله

  )از بارگذاري زنده در این سوال صرفنظر گردد

  ) استاتیکی و زلزله
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با توجه به هندسه و ابعاد نشان داده شده در شکل، مطالب خواسته شده را به دست آورید

پل برون شهري بزرگراهی در استان تهران، خاك ماس: فرضیات

سایر موارد مورد نیاز فرض گردد: توضیح .منظور گردددرجه 

مشخصات پل در ادامه تمرین اول به صورت جدول پیوست می باشد

قبل از شروع به حل، هندسه پل با توجه به پارامترهاي ارائه شده در جدول با اعداد مربوطه رسم شود

  کولهبارگذاري و تحلیل  -1

محاسبه بارهاي وارد بر کوله - 1-1

از بارگذاري زنده در این سوال صرفنظر گردد(  بار مرده عرشه -

  عمود بر دیوار نیروي زلزله -

  نیروي ترمز -

استاتیکی و زلزله(فشار جانبی خاك توزیع  -
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لنگرهـا نسـبت بـه نـوك پنجـه      : راهنمـایی 

  .دقت شود در محاسبه لنگر مقاوم، بار مرده دیوار و خاك روي پاشنه فونداسیون لحاظ گردد

مدل پایه در نرم افزار  است تابراي به دست آوردن برخی از پارامترها مانند سختی جانبی و یا نتایج تحلیل الزم 

 یمـ  یکـ تلغ تروص هب هیاپ هب يرصنعود 

در  .اسـتفاده شـود   نرم افزارياز تحلیل بار واحد بر روي مدل 

با دوره تناوب مود اول حاصل از تحلیل مودال نرم افزار 

  .دقت شود که این بار شامل بارهاي باد وارد بر عرشه و پایه می باشد

  .ا بر روي مدل سازه اي اعمال گردیده و سازه تحلیل شود

  ی و باد عرضی به صورت جداگانه 

  رسم دیاگرام نیروي برشی و لنگر خمشی تیر سرستون تحت ترکیب بار شامل بار مرده و زلزله عرضی

  

  ترکیب بار مذکور

ل  -دوم����ن                                            
�ح��

  و �و� پا� و ��ا�ی  

  طراحی در پاي دیوار 

  دیوار طراحی آرماتورهاي طولی و عرضی

راهنمـایی (محاسبه لنگر واژگونی و لنگر مقاوم و ضریب اطمینان مقاومت در برابر واژگـونی  

دقت شود در محاسبه لنگر مقاوم، بار مرده دیوار و خاك روي پاشنه فونداسیون لحاظ گردد

  زیر فونداسیون خاك

  ک طرفه فونداسیون در بر دیوار

  محاسبه لنگر طراحی پنجه و پاشته

  طراحی آرماتورهاي طولی فونداسیون 

  رسم آرماتوربندي دیوار و فونداسیون کوله

  پایه میانی

براي به دست آوردن برخی از پارامترها مانند سختی جانبی و یا نتایج تحلیل الزم 

SAP  شودساخته و بارگذاري.  

 هشرع لاصتا و یلصفم تروص هب ینایم هیاپ هب يرصنع کت ه

  محاسبه بارهاي وارد بر پایه 

  )از بارگذاري زنده در این سوال صرفنظر گردد

از تحلیل بار واحد بر روي مدل  جانبیبراي محاسبه سختی : توضیح –)طولی و عرضی

با دوره تناوب مود اول حاصل از تحلیل مودال نرم افزار  T=2p(M/K)0.5این قسمت نتیجه محاسبه دوره تناوب دستی از طریق رابطه 

  .محاسبه دستی است Cمالك محاسبات بعدي براي به دست آوردن ضریب 

دقت شود که این بار شامل بارهاي باد وارد بر عرشه و پایه می باشد -

ا بر روي مدل سازه اي اعمال گردیده و سازه تحلیل شودپس از محاسبه بارهاي فوق، به صورت مناسبی این باره

ی و باد عرضی به صورت جداگانه ، زلزله عرضرسم دیاگرام نیروي برشی و لنگر خمشی تیر سرستون تحت بار مرده

رسم دیاگرام نیروي برشی و لنگر خمشی تیر سرستون تحت ترکیب بار شامل بار مرده و زلزله عرضی

  طراحی برشی و خمشی تیر سرستون با توجه به نتایج تحلیل ترکیب بار گام قبلی

ترکیب بار مذکورها تحت وارد بر ستون نیروي برشی و لنگر خمشی ،نیروي محوري

  روکذم راب بیکرت تحت يرانک نوتسمحوري -طراحی برشی و خمشی
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طراحی در پاي دیوار  محاسبه لنگر - 1-2

طراحی آرماتورهاي طولی و عرضی   - 1-3

محاسبه لنگر واژگونی و لنگر مقاوم و ضریب اطمینان مقاومت در برابر واژگـونی   - 1-4

دقت شود در محاسبه لنگر مقاوم، بار مرده دیوار و خاك روي پاشنه فونداسیون لحاظ گردد -)محاسبه شوند

خاكتعیین توزیع تنش   - 1-5

ک طرفه فونداسیون در بر دیوارکنترل برش ی -1-6

محاسبه لنگر طراحی پنجه و پاشته - 1-7

طراحی آرماتورهاي طولی فونداسیون  - 1-8

رسم آرماتوربندي دیوار و فونداسیون کوله - 1-9

پایه میانیبارگذاري و تحلیل  -2

براي به دست آوردن برخی از پارامترها مانند سختی جانبی و یا نتایج تحلیل الزم  در این قسمت،: توضیح

SAPیا  Etabsمانند تحلیل سازه 

هشرع لاصتا هک تسا رکذ هب مزال

   .دشاب

محاسبه بارهاي وارد بر پایه  - 2-1

از بارگذاري زنده در این سوال صرفنظر گردد(  بارمرده عرشه -

  نیروي ترمز -

طولی و عرضی( نیروي زلزله -

این قسمت نتیجه محاسبه دوره تناوب دستی از طریق رابطه 

مالك محاسبات بعدي براي به دست آوردن ضریب . مقایسه شود

-)طولی و عرضی( نیروي باد -

پس از محاسبه بارهاي فوق، به صورت مناسبی این باره: توضیح

رسم دیاگرام نیروي برشی و لنگر خمشی تیر سرستون تحت بار مرده - 2-2

رسم دیاگرام نیروي برشی و لنگر خمشی تیر سرستون تحت ترکیب بار شامل بار مرده و زلزله عرضی - 2-3

طراحی برشی و خمشی تیر سرستون با توجه به نتایج تحلیل ترکیب بار گام قبلی - 2-4

نیروي محوري رسم دیاگرام - 2-5

طراحی برشی و خمشی -2-6

  

  



  

a b h1 h3 t1 b t2 d s L L1 L2 D a' b' dc bf f hf

 طول دهانه عرشه

تک عنصري 

 طول دهانه عرشه

دوعنصري
ارتفاع کوله ارتفاع پایه

 ضخامت عرشه تک

عنصري

 عرض عرشه تک

عنصري

 ضخامت دال

عرشه دوعنصري

 عمق شاهتیر

عرشه

 فاصله

شاهتیرهاي عرشه

طول تیر 

سرستون

فاصله ستون 

از لبه

فاصله ستونهاي 

پایه
قطر ستون

عمق تیر 

سرستون

عرض تیر 

سرستون

ضخامت دیوار 

کوله

عرض 

فونداسیون
طول پنجه

ضخامت 

فونداسیون

9420443 900 1400 600 700 55 860 20 120 150 650 100 225 120 70 130 70 420 210 100

9420453 750 1150 650 650 45 1040 20 105 180 770 120 265 110 80 120 75 455 228 110

9420603 800 1200 700 600 50 980 20 110 170 730 120 245 100 80 110 80 490 246 120

9422533 850 1300 750 550 50 860 20 115 150 650 100 225 100 70 110 85 525 264 130

9423483 1000 1500 800 500 60 830 20 130 145 630 100 215 90 70 100 90 560 282 140

9424813 950 1350 500 800 60 860 20 120 150 650 100 225 140 70 150 60 350 174 80

9425623 900 1250 800 500 50 920 20 110 160 690 110 235 90 70 100 90 560 282 140

9447103 750 1300 750 550 40 920 20 120 160 690 110 235 100 70 110 85 525 264 130

9427353 950 1100 700 700 55 1040 20 105 180 770 120 265 120 80 130 80 490 246 120

9327153 850 1150 650 650 55 1070 20 110 185 790 130 265 110 80 120 75 455 228 110

9428593 800 1350 600 600 45 890 20 115 155 670 110 225 100 70 110 70 420 210 100

9329713 1000 1400 600 550 55 860 20 125 150 650 100 225 100 70 110 70 420 210 100

9431383 900 1500 650 500 50 860 20 130 150 650 100 225 90 70 100 75 455 228 110

9431903 800 1300 700 800 45 950 20 120 165 710 110 245 140 80 150 80 490 246 120

9432273 1100 1400 750 500 60 890 20 130 155 670 110 225 90 70 100 85 525 264 130

9434623 1050 1300 800 550 60 950 20 125 165 710 110 245 100 80 110 90 560 282 140

9434783 800 1100 500 700 45 1010 20 110 175 750 120 255 120 80 130 60 350 174 80

9436553 850 1500 800 650 55 800 20 135 140 610 100 205 110 60 120 90 560 282 140

9436673 950 1300 750 600 55 950 20 125 165 710 110 245 100 80 110 85 525 264 130

9436803 900 1450 700 550 55 890 20 130 155 670 110 225 100 70 110 80 490 246 120

9439733 1000 1250 650 500 60 1040 20 110 180 770 120 265 90 80 100 75 455 228 110

9441083 700 1250 600 800 40 1010 20 115 175 750 120 255 140 80 150 70 420 210 100

9441513 1150 1350 600 500 55 950 20 120 165 710 110 245 90 80 100 70 420 210 100

9442893 750 1500 650 550 45 830 20 130 145 630 100 215 100 70 110 75 455 228 110

9443623 850 1400 700 600 50 890 20 125 155 670 110 225 100 70 110 80 490 246 120

9443963 800 1350 750 550 50 950 20 120 165 710 110 245 100 80 110 85 525 264 130

9602523 950 1150 800 500 60 1100 20 110 190 810 130 275 90 90 100 90 560 282 140

هندســه �ــ� �ــل مشخصــات عرشــه مشخصــات �ا�ــه م�ــا��  مشخصــات کولــه

شماره دانشجو


