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با سیستم عرشه  L3و دهانه   با سیستم عرشه دال بتنی با تیر درجا L2با سیستم عرشه دال تخت و دهانه  L1دهانه تشکیل شده است. دهانه  سهپل مورد نظر از  -1

 پوشانده می شود. دوعنصری مرکب

  د در جدول ارائه شده است.ارامترهای مربوط به هر فرپ -2

 اطالعات مورد نیازی که در صورت سوال ارائه نگردیده است، به صورت منطقی فرض گردد. -3

 مراحلی که خط خورده اند، نیازی نیست در این پروژه انجام شوند. -4

هر فرد در طول پاسخ به سواالت کنترل شده پارامترهای  ترسیم گردد.مجدد  با توجه به پارامترهای جدولشکل های مربوطه در ابتدای حل پروژه،  توجه بسیار مهم: -4

 و در صورت تناقض نمره صفر منظور می گردد.
 

 

موقعیتL1 [m]L2,L3 [m]h1 [cm]h2 [cm]b [m]t1 [cm]t2=t3 [cm]d2 [cm]a [cm]hw [cm]bf [cm]tw=tf [cm]D1 [cm]ta1شماره دانشجویی

تهران963131391477105525120401153528060

یزد96247237.511.56610.54525105351003027050

مشهد9632303812579.5502011030105251.57050

بندرعباس96389138.5137710503011535110301.58565

اهواز955049310155.569.5602513045125402.57555

تبریز96409539.513.56.57116035120451154028060

کرمان9540793912.57610503011035105301.59070

ساری95408637.5135710.54035120351153028060

کرج96460539.511669.5553010530100251.58060

شاهرود96504638.511.57.5710553011035105301.59070

قم9652053813.5579.54535115401103527555

شیراز965321310145.5611553512545120402.57555
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  (L1)دهانه الف( طراحی عرشه بتنی با دال تخت 

 محاسبه طول دهانه محاسباتی .1

 متر1برای عرض  لنگر وسط دهانه و برش تکیه گاهی. محاسبه بار مرده و 2

متر دال با درنظرگرفتن 1بار زنده کامیون برای عرض  مربوط به حداکثر لنگر وسط دهانه و برش تکیه گاهیمحاسبه  .3

  اثر ضربه

 متر دال1برای عرض  تانکبار زنده  مربوط به حداکثر لنگر وسط دهانه و برش تکیه گاهی محاسبه .4

  ترکیب بار طراحیتحت حداکثر لنگر وسط دهانه و برش تکیه گاهی محاسبه  .5

 (:ریدال عرشه )مراحل ز یطراح. 6

 کنترل برش  .6-1

 محاسبه آرماتورهای کششی پایین .6-2

 محاسبه آرماتورهای عرضی . 6-3

 محاسبه آرماتورهای حرارتی باال. 6-4

 رسم مقطع عرشه به همراه آرماتورگذاری .6-5
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  (L2)دهانه  با دال و تیر درجا دو عنصری ب( طراحی عرشه بتنی

 طراحی دال بتنی  -1

 محاسبه دهانه محاسباتی -1-1

 بحرانیتحت ترکیب بار  لنگر طراحیمحاسبه تعیین لنگر مرده و زنده با اثر ضربه و  -1-2

  محاسبه میلگردهای کششی -1-3

 محاسبه میلگردهای توزیع -1-4

 محاسبه میلگردهای حرارتی -1-5

 روطراحی دال پیاده -2

 بحرانیتحت ترکیب بار  و محاسبه لنگر طراحیمرده و زنده  محاسبه لنگر بار -2-1

 دال پیاده رومحاسبه آرماتور  -2-2

 رسم مقطع دال با میلگردگذاری -2-3

 

 شاهتیرهاطراحی   -3

 و وسط دهانه ، یک چهارمو محاسبه برش و لنگر در تکیه گاه شاهتیر داخلیبر  واردتعیین بارمرده  -3-1

 و وسط دهانه ، یک چهارمو محاسبه برش و لنگر در تکیه گاه کناریتعیین بارمرده وارد بر شاهتیر  -3-2

 به روش آیین نامه ای داخلیشاهتیر زنده کامیون وارد بر  تعیین بار  -3-3

 و وسط دهانه شاهتیر داخلی یک چهارمبرش و لنگر حداکثر تحت بار زنده کامیون در تکیه گاه،  محاسبه -3-4

 به روش کوربن وارد بر شاهتیر داخلی تانکزنده  تعیین بار -3-5

 و وسط دهانه شاهتیر داخلی یک چهارمدر تکیه گاه،  تانکمحاسبه برش و لنگر حداکثر تحت بار زنده  -3-6

 و وسط دهانه شاهتیر داخلی تحت بار مرده و زنده حاکم یک چهارمارائه جدول برش و لنگر حداکثر در در تکیه گاه،  -3-7

 تانکمحاسبه سهم باربری تیر کناری از بارزنده کامیون و  -3-8

و تانک وارد بر شاااهتیر کناری با اساات اده از نساابت سااهم باربری زنده کامیون  باربرش و لنگر حداکثر تحت تعیین  -3-9

 شاهتیر داخلیشاهتیر کناری نسبت به 

 و وسط دهانه شاهتیر کناری تحت بار مرده و زنده حاکم چهارمیک گاه،ارائه جدول برش و لنگر حداکثر در در تکیه -3-10

و وسااط دهانه چهارم یکگاه، از میان تیر داخلی و کناری( و محاساابه برش و لنگر طراحی در تکیه)بحرانی انتخاب تیر  -3-11

 برای تیر بحرانی تحت ترکیب بار طراحی 
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 حداکثر خمشطراحی تیر بحرانی برای  -3-12

عالوه  شکل طراحی گردد. محل یک چهارم دهانه نقطه قطع تئوری منظور شده و آرماتورهای خمشی Tتیر بصورت  توضیح: 

 برای این نقطه نیز محاسبه گردد.  بر وسط دهانه

 )ضوابط حداقل و حداکثر خاموت و فواصل خاموتها کنترل گردد( طراحی تیر بحرانی برای برش -3-13

ضی و طولی  -3-14 سم مقطع عر شان  به همراه آرماتورگذاری تیرر ضوح ن شی به و شود که محل قطع میلگردهای خم )دقت 

 داده شود(

 

 (L3ج( طراحی عرشه مرکب دو عنصری )دهانه 

عرشه سوم نبوده و از  مجدد انجام شود. )نیازی به تحلیل ( مراحل بعدی7-3از مرحله )توجه به نتایج به دست آمده با 

 تحلیل مرحله قبل است اده شود(نتابج 

 تیر مرکبطراحی  -1

تار خنثی و محاسبه پارامترهای هندسی و مکانیکی مقطع مرکب )عرض موثر بال، اساس مقطع پالستیک،  1-1

)... 

مقطع مرکب با فرض توزیع پالسااتیک و کنترل فرفیت خمشاای با لنگر محاساابه فرفیت خمشاای اساامی  1-2

 حداکثر وارد بر تیر

 کنترل فرفیت برشی تیر 1-3

 برش گیرهاطراحی  -2

 به عنوان برشگیر 10در صورت است اده از ناودانی محاسبه فاصله برش گیرها  2-1

 

 Abutment 1 ج( طراحی کوله

 . محاسبه بارهای وارد بر کوله1

 بار مرده عرشه

 فونداسیون پاشنه بار مرده دیوار و خاک روی 

 عمود بر دیوار نیروی زلزله

 ( و زلزلهفشار جانبی خاک )استاتیکی 

 )جهت طراحی دیوار( طراحی در پای دیوار  . محاسبه لنگر2

 . طراحی آرماتورهای قائم )خمشی( دیوار 3

 ی آرماتورهای افقی دیوار بر اساس ضوابط حداقل آرماتور دیوارها مبحث نهمطراح. 4
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تعیین توزیع تنش طراحی زیر  ووارد بر فونداسااایون )نسااابت به محور مرکزی فونداسااایون( نهایی لنگر محاسااابه . 5

 طراحی پنجه و پاشتهفونداسیون و محاسبه لنگر 

 طراحی آرماتورهای فونداسیون . 7

 و فونداسیون رسم آرماتورگذاری دیوار. 8

 

 P1 د( طراحی پایه میانی

 . محاسبه بارهای وارد بر پایه 1

 مرده عرشه بار 1-1

شی از بار 1-2 شه واکنش نا شاهتیرهای کناری و داخلی به ) زنده عر شی  سبات، حداکثر نیروی بر سهولت محا جهت 

به روی تیر سرستون اعمال گردد. از منظور کردن واکنش نیروی زنده عرشه  bصورت نیروهای متمرکز از طرف عرشه 

a .صرف نظر گردد) 

 نیروی ترمز 1-3

 )طولی و عرضی( نیروی زلزله 1-4

 وارد بر عرشه و پایه نیروی باد )طولی و عرضی( 1-5

 )درنظر گیری بار زنده نیاز نیست( )در محل اتصال تیر به ستون(  ستونوارد بر تیر سرطراحی  . محاسبه لنگر2

  . محاسبه آرماتور خمشی و برشی تیر سر ستون3

در محل اتصال  برای هر یک از بارهای محاسبه شده . ارائه جدول نیروی محوری، برشی، لنگر خمشی عرضی و طولی4

 ستون به فونداسیون

 برای نیروی محوری و لنگر خمشی عرضی )ناشی از نیروهای جانبی عرضی(ترکیب بارهای ه ت گانه محاسبه . 5

 تحت نیروی محوری و لنگر خمشیطراحی ستون . 6

 . طراحی ستون برای برش7

 


