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در ادامه درس «طراحی سازههای بتن مسلح  »1با کد  ،20231در این درس دانشجویان با اصول تحلیل طراحلی
ستونهای کوتاه بلند ،دالها ،دیوارهای برشی ،پیها بر اساس ضوابط آییننامه بینالمللی  ACI318M-14آشنا
میشوند .دانشجویان در این درس با نحوه تحلی طراحی ساختمانهای بتنمسلح با بکارگیری نرمافلاار ETABS
طراحی دال ها با بکارگیری نرمافاار  SAFEآشنا میشوند .در صورتیکه زمان کافی جلود داشلته باشلد ،ضلوابط
طراحی لرزهای اجاای بتن مسلح بر اساس آییننامه  ACIبه صورت خالصه ارائه میگردد.
موضوعات:


ستونهای کوتاه
رفتار نهایی ستونها تحت بار محوری با خر ج مرکایتهای متفا ت ،منحنی اندرکنش ستونها ،خمش د
محوره ،ر ش بار معکوس برسلر ،ر ش برسلر-پارم ،جائیات صله میلگردهای طولی ستونها



ستونهای بلند
مر ری بر تئوری کمانش ستونها ،ضرایب طول موثر در قابهای مهارشده مهارنشده ،تعیین ضریب طول
موثر برای ستونهای قابهای بتن مسلح ،لنگرهای ثانویه ،آنالیاهای مرتبه ا ل مرتبه د م ،معیارهای
تعیین ستون کوتاه بلند ،ر ش بارگنمایی لنگر برای طراحی ستونهای بلند



دالها
معرفی انواع سیستمهای سقف ارائه معایب ماایای آنها ،آنالیا طراحی دالهای یکطرفه ،تعاریف نوار
ستونی میانی در دال های د طرفه ،آشنایی با ر شهای تحلی دالهای د طرفه با ر ش مستقیم ر ش
قاب معادل محد دیتهای کاربرد آنها ،برش پانچ ،ضوابط میلگردگذاری دالهای د طرفه ،آنالیا
طراحی دالهای د طرفه با نرمافاارهای المان محد د نظیر SAFE



دیوارهای برشی
معرفی انواع دیوارهای سازه ای ،رفتار دیوارهای برشی کوتاه بلند ،انواع دیوارهای برشی از لحاظ شک ،
ضوابط طراحی دیوارهای برشی مستطیلی



پیها
انواع پیها ،تحلی تنش خاک زیر پیهای منفرد ،ضوابط طراحی پیهای تک ،ضوابط طراحی پیهای
ترکیبی

 ضوابط دیوارهای برشی،یژه




ضوابط لرزهای
 ضوابط قابهای خمشی متوسط،انواع سیستمهای مقا م در براب ر بار جانبی
متوسط یژه
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