
 

 بِ ًام خذا

 

 

 تیز بتٌییک طزاحی ( 302
 

 

 هسالِ (1

 ونیم.طساحی  زا یه تیس دوغسگیسداز بتنی خواهیم میدز اینجا 

 آمده اغت. شیس هندغه و بازگرازی دز تصویس

 
 

 

  ؾودزجوع          بسای فهسغت به. 
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 هشخصات هصالح (2

 صفحة اول اغت.هندغه مدل مطابك تصویس 

- 

   ای اغتاندازد زوشه نمونه اغتوانه 28مماومت فؿازی 
         

  √        (9بس اغاظ زابطه مبحث ضسیب ازتجاػی بتن )
        

            تنؽ تػلیم میلگسد خمؿی

                  تنؽ تػلیم میلگسد بسؾی

             نامه طساحی آیین

- 

 دستی طزاحی (3

طساحییی دغییتی ازادییه ؾییده دز اینجییا آنننییا  وامییف نیػییت. امییا هیید  اییین مییتن زا بییسآوزده 

داؾییته باؾیییم. کییسا وییه       خسوجییی طساحییی هیید  اییین اغییت وییه مییسوزی بییس  ونیید.  مییی

 دانیم بسزغی مو به موی آ  صفحات، اش هد  این صفحات، فساتس اغت! می

 یه تیس بسای خمؽ و بسؼ.مسوزی دازیم بس کیػتی طساحی و آنگاه طساحی  ابتدادز 

- 

 ًاهة آییي هزٍری بز𝑨𝑪𝑰𝟑𝟏𝟖 𝟐𝟎𝟎𝟓 

. میلگیسد ممطیغ زا بدغیت آوزییم    یؼنیی مییصا    . زا طساحیی ونییم   اش تییس  ممطیغ یه  خواهیم می

 خواهیم تیس بتنی زا مػلح ونیم. ، تنها میدانیم میاش پیؽ ابؼاد ممطغ زا 

 ؟زا به یاد دازیم    نامة  ؾسط طساحی دز آیینآیا 

 ! به طوز مثال بسای لنگس خمؿی دازیم:بله

       

 وه دز آ :

 : مماومت خمؿی موزد نیاش ممطغ اش آنالیص غاشه تحت بازهای با ضسیب   

 : ضسیب واهؽ مماومت  

 : مماومت اغمی ممطغ   

- 
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 تَضیح

ؾیود ویه دز والیغ وزودی هػیتند بیه بحیث. و        ای نوؾیته میی   هیای پساونیده   دز اینجا ییادآوزی 

 دز بس داؾته باؾند! جامؼی اغاغاً لساز نیػت آموشؼ

ؾییود. اگییس دز یییه ممطییغ  تؼسیییم مییی    میصانییی اش فییوهد بییه ػنییوا      نامییه  دز آیییین

فیوهد( و اگیس بیؿیتس باؾید،      آزمه، فوهد وؿؿی اش این حد ومتیس باؾید، ممطیغ تحیت مػیلح )ویم       ته

ؾیود. هیس ویداز اش ایین دو حالیت زابطیة خیاـ خیودؼ زا          میی  خوانیده ممطغ فوق مػلح )پسفیوهد(  

 دازد.  «هقاٍهت خوشی اسوی» بسای محاغبة

- 

 ضزیب کاّش هقاٍهت

 بػته به میصا  فوهد ممطغ و هندغة ممطغ، غه حالت دازیم: 

ممطغ ونتیسل ؾیده بیا فؿیاز )ویه خیو! نیػیت! ؾىػیت تیسد دازد. ابتیدا بیتن گػیی ته              -1

 پریس نیػت. و ما این زا دوغت ندازیم.( ؾود. هم غیسالتصادی اغت، هم ؾىف می

 با وؿؽ. )وه خو! اغت.(ممطغ ونتسل ؾده  -2

 ممطغ دز ناحیة انتمال. -3

- 

 افزارطزاحی در ًزم 

نامیه زا میو بیه میو زػاییت       ونید ویه بایید بىنید. آییین      افیصاز دلیمیاً همیانطوز طساحیی میی      نسز

 آوزده ؾده اغت.افصاز  نسز       طسیمة طساحی دز وند.  می

ونید تنهیا میلگیسد وؿؿیی زا طساحیی ونید. اگیس محیدودیت ابؼیاد وجیود            بسنامه ابتدا غؼی می

 .خواهد ؾدداؾته باؾد و میلگسد وؿؿی بسای تحمف لنگس وافی نباؾد، میلگسد فؿازی طساحی 

 تز یِ هقذار خَدهاًی

هیم  اؼ زا  اغیم ونید.   تییس زا طساحیی میی         متیس   متیس نییم   فسض هیس نییم   دز حالت پیؽ

تییس زا دز   ییه ه ممطیغ اش  یی خیب.  تیس بگیویم، ایػیتگاه خسوجیی.      یا دلییك گرازد ایػتگاه طساحی.  می

هیس تسوییب بیاز بیه      ،هیا  تسوییب بیاز   تمیاز بیسای   افیصاز  ونید؟ نیسز   افصاز که واز می گیسیم. نسز نظس می
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بیؿیتسین بیسؼ،    بیؿیتسین لنگیس منفیی،    ،مثبیت  آوزد ویه بیؿیتسین لنگیس    بدغت میی  صوزت جداگانه،

 وند.  ها طساحی می بسای هسوداز اش این حالتآنگاه بیؿتسین پینؽ کمدز اغت. 

ونیید.  زا بییه غییاشه اػمییال مییی             یییه بییاز دیگییس بگییویم. مییثاً تسویییب بییاز  

ؾیود، دز ممطیغ میوزد نظیس، بیسؼ       . ولتی این بیاز بیه غیاشه اػمیال میی     گیسیم یه ممطغ زا دز نظس می

اگیس ػویو میوزد نظیس     . و ؾیود، پیینؽ ممىین اغیت تولیید ؾیود       خمیؽ تولیید میی   ، ؾیود  تولید می

 زاتیاؼ موجیود، ممطیغ     بیسای آیید و   غیسانجاز بسنامیه میی    غتو  باؾد، نیسوی محیوزی هیم دازییم.   

 وند. طساحی می

 طزاحی

ممطییغ یییه لنگییس مثبییت )میلگسدهییای پییایین دز وؿییؽ( بیؿییینه دازد، یییه لنگییس منفییی  یییه

ؾیود. بیا لنگیس منفیی      طساحیی میی  باه دز وؿیؽ(. بیا لنگیس مثبیت میلگسدهیای پیایین       بیؿینه)میلگسد 

 میلگسدهای باه.

 آید: یه غوال پیؽ می

 وند؟ افصاز که می اگس میلگسد بیؿینه زا بگرازیم و ممطغ جوا  ندهد، نسز

 وند. دوبله آزمه طساحی میافصاز  نسز

- 

 چٌذ ًکتِ

آزمیه ؾیود. دز ضیمن، بهتیس آ  اغیت ویه تیه         آید وه نییاش بیه دوبلیه    بػیاز وم پیؽ می -1

 آزمه طساحی گسدد.

 توا  به طساحی یا ػدز طساحی میلگسد فؿازی پی بسد. اش زوی ممادیس نػبت فوهد می -2

- 

 طزاحی دستی 

 گیسیم. ایػتگاه طساحی زا ابتدای غمت کپ تیس دز نظس می

 نیسوهای داخلی بیؿینه دز این ممطغ اینطوز اغت:

 تسویب باز بحسانی ممداز نوع نیسوی داخلی

                      لنگس خمؿی مثبت
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               لنگس خمؿی منفی

                    بسؼ

 ونیم. دز ادامه، تیس زا طساحی می

- 

 طزاحی تیز هستطیلی

    √   
 |  |

      
   

 

 وه دز مثال حاضس

                

      √     
         

               
          

 ػمك بلون فؿازی اغت.  وه 

 ًکتِ هْن

 لٌگققز خوشققی و هقاٍهققت بققتي وعققزم هقطقق   و هقطقق  هققَ ز عوقق بییه  ػمییك بلییون تیینؽ

)البتیه بیه جایگیاه میلگیسد ییا همیا  ػمیك میو س ممطیغ           بػتگی دازد. به میصا  میلگسد بػتگی نیدازد. 

  بتػگی دازد.(

 آوزیم. ػمك بلون تنؽ زا بدغت می بیؿینة

            

 وه

          

            (
  
     

  
)               

 وه بسای مثال حاضس دازیم

                           
 دز نتیجه:

       
اش زابطیة شییس مییصا  میلگیسد میوزد      دز صوزت بسلساز بود  ؾسط باه ویه بسلیساز نییص هػیت،     

نییاش بیه میلگیسد فؿیازی بیود ویه بیسای        ،         ؾید،   آیید: )اگیس ػىیع میی     نیاش بدغت میی 



6 

 

افیصاز هػیت ویه دیگیس اینجیا       بدغت آوزد  میلگسد فؿازی زوابطی مانند زوابی  شییس دز منیوال نیسز    

 نم.(و تىساز نمی

   
  

   (  
 
 )

 

 وه بسای مثال حاضس دازیم

   
       

       (    
     

 )
          

 این اش خمؽ.

- - - - - 

 ونیم. زا طساحی می های بسؾی میلگسدحاه 

 بسآوزد ظسفیت بسؾی بتن:

   
 

 
√  

                           

 یا

       √  
                           

 بسای مثال حاضس دازیم:

 مماومت بسؾی اغمی بتن:

   
 

 
√                             

 مماومت بسؾی بتن ممطغ:

                           
 حدودؼ زا دز ذهن داؾته باؾید.

بایػیتی میلگسدهیای    بیالی زا میی  ونید.   زا بیتن تحمیف میی   اش نیسوی بسؾیی ضیسیبداز   یه ممداز 

 د. اش زواب  محاغبة میلگسدهای بسؾی دازیم:نبسؾی تحمف ون

  

 
 

        

     
 

 وه بسای مثال حاضس دازیم:
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- 

 

 

 

 

 افزار هقایسِ با ًتیجِ طزاحی ًزم

 
 بینیم وه واماً یىػا  اغت. می

- - - - - 
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 ایتبز افزار ًزم (4

صیوزت        افیصاز   غیاشی، بازگیرازی، تحلییف و طساحیی بیا اغیتفاده اش نیسز        مدل ادامه،دز 

 پریسد. می

- 

 ًاهِ ٍ تزکیب بارآییي 

ونییم. تسوییب بیاز غیاشگاز بیا ایین        بیسای طساحیی اغیتفاده میی              نامیة   اش آیین

 نامه کنین اغت: آیین

                  

- 

 هعزفی بتي 

 ونیم. انت ا! می     هما  اول، واحدها زا 

 ؾود. بتن مطابك ؾىف مؼسفی می

 
- 
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  تیزهعزفی 

 

 
- 

 تزسین هذل 

 ونیم. تیس زا زغم می

 ونیم. دو غمت تیس زا گیسداز می
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- 

 هعزفی حاالت بار 

ز مؼسفیی  ایین نىتیه زا بگیویم ویه: د     حاهت باز مسده و شنده اش پیؽ تؼسییم ؾیده اغیت. تنهیا    

 )مطابك ؾىف( گرازیم. می  باز، ضسیب باز مسدة ػوو زا 

وییسدیم و دز لػییمت اصییاا مؿ صییات ضییسیب  البتییه بهتییس آ  بییود وییه تیییس زا انت ییا! مییی

 دادیم. اؼ زا صفس می وش 

 
- 

 بارگذاری 

 ؾوند: بازهای مسده و شنده اینطوز اػمال می
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- 

 تحلیل 

 آید. نیسوهای داخلی بدغت میشنیم.  دومة تحلیف زا می

- 

 ِهزٍر ًیزٍّای داخلی ٍ هقایس 

 ونیم. می مؿاهدهلنگسهای تیس زا 
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 هقایسِ یک ًوًَِ

 کنین اغت: لنگس خمؿی وغ  تیس ناؾی اش باز مسده گػتسده بسای تیس دوغس گیسداز،

  
   

  
 

            

  
        

 افصاز یىػا  اغت. نتیجة نسزوه دلیماً با 

- 

 تٌظیوات طزاحی 

 ونیم. نامه زا مؼسفی می آیین

 
- 

 طزاحی 

 دهد. میافصاز ػمف طساحی زا انجاز  سزندز این مسحله 

کییه میییصا   دوغییت دازیییم، افییصاز بگییوییم وییه تیییس مییا وییه بییه نییسز وییازی بىنیییم. باییید یییه

بیه میلگسدهیای محیدود    پیریسی بیه مییصا  میلگیسد بػیتگی دازد.       دانیم وه ؾیىف  پریس باؾد. می ؾىف

نامیه ضیوابطی ازادیه داده ویه      دانییم ویه آییین    و میی هیا بػیتگی دازد و غییسه.     وننده یا هما  خیاموت 

ی مؼسفیی  پیریس  نامیه غیه غیطح ؾیىف     پریس خواهید ؾید. دز آییین    اگس آنها زػایت ؾود، غاشه ما ؾىف

 ؾده اغت. مؼمولی. متوغ . ویطه.

ونییم ویه دز ییه غیاختما  ووتیاه، بیا لیا! غیاده بیا دییواز بسؾیی             تیس موزد نظس ما، فسض می

پیریسی اش تییس نیدازیم. جیوز دیگیس بگیوییم، لیساز نیػیت          لساز دازد. به بیا  دیگس، هیی  انتظیاز ؾیىف   
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ی غیاختما  زا مػیتهله ونید. دز نتیجیه،     هیای فساازتجیاػی انیسضی بازهیای جیانب      تیس ما با تغییسؾیىف 

 هما  هی !یؼنی پریسی مؼمولی. وه تمسیباً  پریسی موزد نظس ما، ؾىف ؾىف

 افصاز. زویم غساؽ نسز می

 .اغتپریس مؼمولی  گوییم وه تیس موزد نظس ما ؾىف ونیم. و می تیس زا انت ا! می

 
 شنیم. میونیم. و دومة طساحی زا  بازها زا دزغت می غپع تسویب

- 

 هزٍر ًتایج طزاحی 

 ونیم. ولیه می        بس دومة 

 
 ؾود. پنجسه شیس باش می
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 وافی اغت نگاهی به لػمت طساحی دغتی بیانداشیم.

ؾیود. هید     میی  هوییدا با مسوز کیػتی این پازامتسهیا تیا حیدودی کیػیتی ایین اػیداد بیس میا         

این متن هم مسوزی بس کیػتی این اػداد بیود. ایین زا اش آنیسو ػیسض ویسدز ویه بسزغیی بیؿیتس ایین          

 اش هد  این متن خازج اغت. اػداد 

ؾید، ییه    پیریسی متوغی  طساحیی میی     تنها یادآوز ؾوز وه اگس به طوز مثیال تییس بیسای ؾیىف    

یافیت و دیگیس ضیواب      گیاه ادامیه میی   پنجم میلگسد خمؿی وغ  تیس دز دو غیمت تییس تیا زوی تىییه     

 باؾد. اش این دغت وه متاغفانه اش حدود هد  این متن خازج می

 .ؾوداؼ زجوع  به منابغ مسبوطه بهتس اغت

- - - - - 

 افزار سپ ًزم (5

- 

 خالی!

- - - - - 

 آباکَس افزار ًزم (6

- 



15 

 

       افصاز اجسای محدود بػیاز لدزتمند  نسز

 خالی!

- - - - - 

 ٍ هزاج  هٌاب  (7

- 

 اًتشارات ًَیسٌذُ / هتزجن عٌَاى

هییای بتنییی دز   هییا و نىییات طساحییی غییاختما    زوؼ

      

 نؿس ػلم ػمسا  حسي باجی

 وشازت مػىن هقزرات هلی آزمه های بتن طسا و اجسای غاختما   ی 9مبحث 

- - - - - 

 لیٌکستاى (8

- 

 Address عٌَاى

 www.kelardasht-ea.ir وانو  مهندغین وازدؾت

 www.iransaze.com مهندغی ػمسا غایت 

- - - - - 

 

 پایا .

- - - - - 

 )ػوو وانو  مهندغین وازدؾت( حامد احمدی

www.hamed2400.blogfa.com 
hamed2400@gmail.com 

- - - - - 

 

 

 ّزکِ عیب دگزاى پیش تَ آٍرد ٍ شوزد

 گواى عیب تَ پیش دگزاى خَاّذ بزد. )سعذی(بی
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