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هدف:
در این درس دانشجویان با اصول تحلیل و طراحی اجزای سازهای مختلف بکار رفته در سازههای بتن مسلح بر اساس
ضوابط آییننامه بینالمللی  ACI318M-14آشنا میشوند .عالوه بر طراحی المان های منفرد نظیر تیرر و سرتون،
دانشجویان با فلسفه طراحی ،انواع سیستمهای سازه ای ،نحوه مدلسازی ،و طراحری یرس سرازه وا بری برا بکرارگیری
نرمافزاهای موجود نظیر  SAP2000آشنا میشوند.
موضوعات:


خصوصیات مکانیکی بتن
مقاومت فشاری و بررسی اثرات عمر ،سرعت بارگذاری ،بارگذاری دو و سه محوره بر روی آن ،نمودار تنش-
کرنش ،مدول االستیسسته ،ضریب پواسون ،افت ،خزش ،مقاومت کششی



خصوصیات مکانیکی فوالد
انواع میلگردهای ساده و آجدار ،نمودار تنش-کرنش ،سایزهای استاندارد ،میلگردهای شاخه ،کالف ،و
شبکه



فلسفه طراحی سازههای بتن مسلح
اهداف طراحی ،مراحل طراحی سازه ،تبریف حاالت حدی ،حاالت حدی نهایی ،حاالت حدی
خدمتپذیری ،حاالت حدی خاص ،طراحی به روش حاالت حدی ،روشهای طراحی ،مفاهیم حاشیه
ایمنی ،عدم طبیت بارگذاری و مقاومت ،انواع بارهای وارد به سازه ،ترکیبات بارگذاری و ضرایب بار،
مفاهیم مقاومت مورد نیاز ،مقاومت طراحی ،و ضرایب کاهش مقاومت



خمش
مرور رفتار تیرهای االستیس ،لنگر ترکخوردگی ،رفتار تیر بتن مسلح تحت خمش خالص در مراحل
مختلف بارگذاری ،ضوابط تحلیل تیرها بر اساس سازگاری کرنش ،شکست نرم و ترد تیرها ،نمودار لنگر-
انحنا ،ضوابط طراحی تیرها ،تیرهای با میلگرد مضاعف ،تیرهای بالدار



برش
مرور رفتار تیرهای االستیس تحت برش ،کانتور تنش کششی در تیرها ،انواع ترک در تیرها ،انواع
شکستهای برشی تیرها ،مقاومت برشی مقطع بتنی ،ضوابط طراحی برشی



تنش چسبندگی ،طول مهار و قطع میلگرد
تنش چسبندگی ،مقاومت چسبندگی ،انواع شکستهای ناشی از نیروی چسبندگی ،طول مهار میلگرد
کششی ،طول مهار میلگرد فشاری ،البهای استاندارد ،ضوابط وصله و طع میلگردهای خمشی در تیرها



پیچش
مرور رفتار تیرهای االستیس با مقاطع داریرهای ،مستطیلی و جداره نازک تحت پیچش ،پیچش
ترک خوردگی ،پیچش آستانه ،پیچش تبادلی و سازگاری ،مدل خرپایی ،ضوابط طراحی میلگردهای برشی
و طولی ،ترکیب برش و پیچش ،ترکیب خمش و پیچش ،ضوابط میلگردگذاری



خدمتپذیری و تغییر شکل تیرها
حاالت حدی خدمتپذیری ،انواع ترکها در سازههای بتنآرمه ،ضوابط کنترل عرض ترکخوردگی در
تیرها ،ممان اینرسی موثر تیرها ،تغییرشکل آنی تیرها ،تغییرشکل بلند مدت تیرها ،ضوابط کنترل
تغییرشکل تیرها



نیروی محوری
انواع ستونها ،مقاومت اسمی ستونها تحت فشار و کشش محوری ،مرکز پالستیس ،ضوابط طراحی
ستونها تحت بار محوری
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