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  2جزوه بتن   
دكتر سيد بهرام بهشتي   : تدوين 

  2جزوه بتن   
دكتر سيد بهرام بهشتي   : تدوين 



نماي پرسپكتيو  

قاب معادل

قاب معادل براي پنج طبقه 

روش قاب معادل تحليل يك قاب     
سه بعدي را تبديل به تحليل     

قابهاي دو بعدي شامل دال تيرها  
و ستونها مي نمايد 

روش قاب معادل تحليل يك قاب     
سه بعدي را تبديل به تحليل     

قابهاي دو بعدي شامل دال تيرها  
و ستونها مي نمايد 

از اين روش نه تنها براي تحليل تحت            
بارهاي ثقلي بلكه اگر  ترك خوردگي و            

ديگر عوامل را در سختي اعضا در نظر       
گرفته شود، مي تواند براي تحليل بارهاي              

.  جانبي نيز در نظر گرفت     

از اين روش نه تنها براي تحليل تحت            
بارهاي ثقلي بلكه اگر  ترك خوردگي و            

ديگر عوامل را در سختي اعضا در نظر       
گرفته شود، مي تواند براي تحليل بارهاي              

.  جانبي نيز در نظر گرفت     

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

در صورتيكه به داليل       
عنوان شده در اول  
فصل قبل نتوان از       

روش مستقيم جهت   
تحليل قاب استفاده    

نمود، از روش قاب  
معادل جهت تحليل   

. بهره مي گيريم

در صورتيكه به داليل       
عنوان شده در اول  
فصل قبل نتوان از       

روش مستقيم جهت   
تحليل قاب استفاده    

نمود، از روش قاب  
معادل جهت تحليل   

. بهره مي گيريم

كليات كليات 



تقسيم دال تير به نوارهاي مياني و ستوني در روش قاب معادل       تقسيم دال تير به نوارهاي مياني و ستوني در روش قاب معادل       

l2<l1

. ضرايب مربوطه جهت تقسيم نيز يكسان است. ي و ستوني استفاده مي آنيماز همان روش استفاده شده جهت تقسيم نوار پوششي به نيم نوارهاي ميان
 اعضا  -٣تير - دال-٢ ستونهاي باال و پايين -١:شامل(اء در قاب بدست آمده  فرق آن با روش مستقيم آنستكه در اينجا با قرار دادن سختي معادل اعض 

تير بر اساس سختي مربوطه آنها را بين - مراآز اتصال ستون به دال و سپس تحت بارهاي ثقلي تحليل انجام يافته و با بدست آمدن لنگرها در) پيچشي
.به بر ستونها، مقادير فوق را به نوارهاي مربوطه تقسيم مي نماييم تعادل وابط ستونها و دال تير تقسيم نموده و در نهايت با انتقال آنها بر اساس ر

. ضرايب مربوطه جهت تقسيم نيز يكسان است. ي و ستوني استفاده مي آنيماز همان روش استفاده شده جهت تقسيم نوار پوششي به نيم نوارهاي ميان
 اعضا  -٣تير - دال-٢ ستونهاي باال و پايين -١:شامل(اء در قاب بدست آمده  فرق آن با روش مستقيم آنستكه در اينجا با قرار دادن سختي معادل اعض 

تير بر اساس سختي مربوطه آنها را بين - مراآز اتصال ستون به دال و سپس تحت بارهاي ثقلي تحليل انجام يافته و با بدست آمدن لنگرها در) پيچشي
.به بر ستونها، مقادير فوق را به نوارهاي مربوطه تقسيم مي نماييم تعادل وابط ستونها و دال تير تقسيم نموده و در نهايت با انتقال آنها بر اساس ر

l2>l1
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مقاطع دال تير براي    
ksbمحاسبه  

مقاطع دال تير براي    
ksbمحاسبه  

 منظور از تكيه گاه شامل   -١
سر ستون و براآت يا  -ستون  

.ديوار مي باشد

 تغيير ممان اينرسي در -٢
امتداد دهانه و در حد فاصل 

دو تكيه گاه منظور شده و بر   
اساس مقطع ترك نخورده 

.محاسبه مي شود

ممان اينرسي دال تير از  -٣
بر تكيه گاه تا مر آز ستون   

از تقسيم ممان اينرسي  
دال تير در بر تكيه گاه به 

 بدست مي  2(c2/l2-1)عدد 
.آيد

 منظور از تكيه گاه شامل   -١
سر ستون و براآت يا  -ستون  

.ديوار مي باشد

 تغيير ممان اينرسي در -٢
امتداد دهانه و در حد فاصل 

دو تكيه گاه منظور شده و بر   
اساس مقطع ترك نخورده 

.محاسبه مي شود

ممان اينرسي دال تير از  -٣
بر تكيه گاه تا مر آز ستون   

از تقسيم ممان اينرسي  
دال تير در بر تكيه گاه به 

 بدست مي  2(c2/l2-1)عدد 
.آيد
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مقاطع دال تير   
ksbبراي محاسبه   

مقاطع دال تير   
ksbبراي محاسبه   



kcمقاطع براي محاسبه سختي ستون       kcمقاطع براي محاسبه سختي ستون       
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:نكات

 طول ستون در باال و   -١
پايين دال بر اساس مرآز به 

مرآز دال محاسبه مي  
.شود

ممان اينرسي در خارج -٢
ناحيه اتصال به دال بر 

مبناي سطح مقطع آلي    
.بتن ترك نخورده است

 تغييرات ممان اينرسي -٣
در حد فاصل بين دو اتصال 

مثل (بايد مد نظر قرار گيرد 
سر ستونها آه تغيير ممان  

اينرسي بصورت خطي   
)است

تير تا زير آن -از باالي دال-٣
ممان اينرسي بي نهايت  

٫است

:نكات

 طول ستون در باال و   -١
پايين دال بر اساس مرآز به 

مرآز دال محاسبه مي  
.شود

ممان اينرسي در خارج -٢
ناحيه اتصال به دال بر 

مبناي سطح مقطع آلي    
.بتن ترك نخورده است

 تغييرات ممان اينرسي -٣
در حد فاصل بين دو اتصال 

مثل (بايد مد نظر قرار گيرد 
سر ستونها آه تغيير ممان  

اينرسي بصورت خطي   
)است

تير تا زير آن -از باالي دال-٣
ممان اينرسي بي نهايت  

٫است
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در شناسايي اعضاء  .ن را به عهده دارد اين اعضا مطابق شكلهاي ذيل وظيفه انتقال لنگر را بين دال تير و ستو عضو پيچشيعضو پيچشي
پيچشي به موارد ذيل بايد توجه شود 

در شناسايي اعضاء  .ن را به عهده دارد اين اعضا مطابق شكلهاي ذيل وظيفه انتقال لنگر را بين دال تير و ستو 
پيچشي به موارد ذيل بايد توجه شود 

متدا دهانهقسمتي از دال آه پهناي آن مساوي پهناي ستون، براآت يا سر ستون در ا    -١

 به همراه عمود در باال و پايين١قسمتي از دال قسمت  -٢

.آند برابر ضخامت دال يا ارتفاع برجسته تير در باال و پايين دال تجاوز ۴ تير عمود بر صقحه قاب به همراه عرضي از دال آه نبايد از  -٣

متدا دهانهقسمتي از دال آه پهناي آن مساوي پهناي ستون، براآت يا سر ستون در ا    -١

 به همراه عمود در باال و پايين١قسمتي از دال قسمت  -٢

.آند برابر ضخامت دال يا ارتفاع برجسته تير در باال و پايين دال تجاوز ۴ تير عمود بر صقحه قاب به همراه عرضي از دال آه نبايد از  -٣
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چرخش در .  است كه به ستون اتصال دارد    CDدر دال تخت چرخش ستون در محل اتصال به دال برابر چرخش انتهاي نوار    
مي توان نتيجه   .  كمتر است  C است چراكه گيرداري در اين نقطه نسبت به       C بزرگتر از چرخش در نقطه     AB از نوار   Aانتهاي 

براي تقويت اين انتقال لنگر از اعضاي پيچشي        . گرفت كه متوسط چرخش در لبه دال بيشتر از چرخش انتهاي ستون است      
در عمل    . نتقل كند   سختي اين تير اگر بي نهايت باشد مي تواند كل لنگر دال را به ستون م              .  استفاده مي شود  ) د(مطابق شكل 

اين عملكرد مي تواند توسط       . به ستون منتقل گردد     تهيه چنين تيري ممكن نيست لذا انتظار داريم لنگر كمتري در طول دال         
چرخش اين ستون معادل برابر    . سب مدل گردد   تعريف ستون معادل كه جايگزين تير پيچشي و ستون مي گردد به نحوه منا          

اين چرخشها در واقع همان نرمي به جهت انتقال لنگر واحد      . چرخش ستون واقعي و متوسط چرخش در طول تير پيچشي است     
تتقال دهيم اين كار توسط چرخش متوسط در      به زبان ديگر چنانچه به خواهيم لنگر واحدي را از دال فوق به ستون ا      . مي باشند 

در واقع به جاي عضو پيچشي و ستون كه مي خواهد چرخش دال را         .  انجام مي گرددCDتير پيچشي بعالوه چرخش در نوار    
سختي معادل چنين    .  ستون وعضو پيچشي است    بگيرد از يك ستون معادل استفاده مي كنيم كه در بردارنده تركيب سختي        

.تعريف مي شود  

چرخش در .  است كه به ستون اتصال دارد    CDدر دال تخت چرخش ستون در محل اتصال به دال برابر چرخش انتهاي نوار    
مي توان نتيجه   .  كمتر است  C است چراكه گيرداري در اين نقطه نسبت به       C بزرگتر از چرخش در نقطه     AB از نوار   Aانتهاي 

براي تقويت اين انتقال لنگر از اعضاي پيچشي        . گرفت كه متوسط چرخش در لبه دال بيشتر از چرخش انتهاي ستون است      
در عمل    . نتقل كند   سختي اين تير اگر بي نهايت باشد مي تواند كل لنگر دال را به ستون م              .  استفاده مي شود  ) د(مطابق شكل 

اين عملكرد مي تواند توسط       . به ستون منتقل گردد     تهيه چنين تيري ممكن نيست لذا انتظار داريم لنگر كمتري در طول دال         
چرخش اين ستون معادل برابر    . سب مدل گردد   تعريف ستون معادل كه جايگزين تير پيچشي و ستون مي گردد به نحوه منا          

اين چرخشها در واقع همان نرمي به جهت انتقال لنگر واحد      . چرخش ستون واقعي و متوسط چرخش در طول تير پيچشي است     
تتقال دهيم اين كار توسط چرخش متوسط در      به زبان ديگر چنانچه به خواهيم لنگر واحدي را از دال فوق به ستون ا      . مي باشند 

در واقع به جاي عضو پيچشي و ستون كه مي خواهد چرخش دال را         .  انجام مي گرددCDتير پيچشي بعالوه چرخش در نوار    
سختي معادل چنين    .  ستون وعضو پيچشي است    بگيرد از يك ستون معادل استفاده مي كنيم كه در بردارنده تركيب سختي        

.تعريف مي شود  

Kec=                     
M

چرخش ستون+ متوسط چرخش تير لبه

)عضو پيچشي+ ستون  (سختي ستون معادل       )عضو پيچشي+ ستون  (سختي ستون معادل      
هر دو تير و ستون به يك اندازه  
مي چرخندو لذا لنگر به نسبت  

.سختي تقسيم مي شود   

جهت انتقال لنگر واحد  θc بعالوه چرخش ستون   θt,avgلذا چرخش ستون معادل برابر چرخش متوسط تير لبه  
مي است آه معادل عكس از طرفي مي دانيم آه چرخشهاي فوق جهت انتقال لنگر واحد فوق همان نر    . است

اگر است  Kt∑ /1 ها تيرنرميبعالوه  kc∑/1 ها  ستون نرمي برابر Kec/1 نرمي ستون معادل يعني   .سختي است
.  مي شود kc∑ بسيار آمتر از   Kecسختي عضو پيچشي آوچك باشد    

ستون-قاب با تير ) الف

ديوار-قاب با دال  ) ب

ستون-قاب با دال )ج

ستون و عضو پيچشي) ج



kta  =          سختي پيچشي افزايش يافته
به علت تير موازي  

Is =   ممان اينرسي دال به عرضl2 و 
l2hf(ضخامت دال 

3/12(

Isb =    ممان اينرسي دال همراه تير به
 l2عرض 

تير و ستون   -سختي دال    
)عضو پيچشي+  ستون( معادل 

تير و ستون   -سختي دال    
)عضو پيچشي+  ستون( معادل 
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سختي عضو پيچشي   سختي عضو پيچشي   
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در دالهاي با      ( به تير متصل باشد     l1اگر تيري در امتداد طولي     
، قسمت اعظم لنگرهاي منفي بطور مستقيم و          )تير بين ستونها  

در اين . بدون دخالت تير پيچشي به ستون منتقل مي شود         
 كمتر از مقدار واقعي حساب شده و لذا با نسبت            Kecحالت   

Isb/Is  كه   .  تصحيح مي شودIsb    لنگر لختي دال با تير است 
.  استl2 لنگر لختي دال خالي به عرض      Isو  

تقسيمات مقطع بر     
اساس بزرگترين 

  انجام مي   Cمقدار 
به فصل    (شود 

گذشته مراجعه  
)  شود

نتقل كنيم لذا    در واقع ما تير پيچشي را بكار برديم تا لنگر را به راحتي به ستون م              
اين است كه ما    چنانچه تير در امتداد دال باشد به انتقال لنگر فوق كمك كرده و مثل             

بدين ترتيب به جهت وارد كردن اثر فوق  سختي         . تير پيجشي فوق را تقويت كرده ايم      
. دهيمپيچشي تير عمود در راستا را بر اساس سختي دال تير به دال افزايش مي  



= سهم ستون بااليي از لنگر نامتعادل      

= سهم ستون پاييني از لنگر نامتعادل       
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ستون معادل  ستون معادل  

  =Kec عضو + ستون ( سختي ستون معادل
(پيچشي

=Kc   سختي خمشي ستون واقعي 

=Kct  سختي پيچشي تيرهاي پيچشي 
امتداد عرضي

=Kb  سختي خمشي دال تير 

  =Kec عضو + ستون ( سختي ستون معادل
(پيچشي

=Kc   سختي خمشي ستون واقعي 

=Kct  سختي پيچشي تيرهاي پيچشي 
امتداد عرضي

=Kb  سختي خمشي دال تير 
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روشهاي كامپوتري    روشهاي كامپوتري    
دل رياضي از قاب    ممطابق شكل مقابل  

فوق ساخته شده و سپس توسط نرم      
افزار مناسب بر اساس سختي هاي       

بقيه مراحل    . معادل تحليل انجام مي شود    
شامل تقسيم لنگرها به لبه ستون و       

نوارهاي ستوني و مياني مطابق روش       
گذشته است    

دل رياضي از قاب    ممطابق شكل مقابل  
فوق ساخته شده و سپس توسط نرم      
افزار مناسب بر اساس سختي هاي       

بقيه مراحل    . معادل تحليل انجام مي شود    
شامل تقسيم لنگرها به لبه ستون و       

نوارهاي ستوني و مياني مطابق روش       
گذشته است    



بارگذاري متناوببارگذاري متناوب
  همانطور آه در تيرهاي چند دهانه ديديم، براي محاسبه بيشترين مقادير                               
بي    لنگرهاي مثبت و منفي ، چندين شكل پخش بار زنده در دهانه مورد ارزيا                                       

:در ارتباط با دالهاي دو طرفه آبا  چنين تصريح مي نمايد آه                                 .  قرار مي گرفت      

 چنانچه نحوه قرار گرفتن بارهاي زنده آامٌال روشن باشد، قاب بايد                                       ١-٧-١۵-۶
٫براي اين وضعيت بارگذاري تحليل و طراحي شود                    

 چنانچه نحوه قرار گرفتن بارهاي زنده آامٌال روشن نباشد ولي                                   ٢-٧-١۵-۶
 آمتر باشد، يا در              kg/m2 ۵٠٠مقدار بار زنده از سه چهارم بار مرده و هم از                             

صورتي آه ماهيت بارهاي زنده چنان باشد آه تمام دهانه ها هم زمان                                           
ه ها      بارگذاري شوند، قاب بايد براي بار زنده نهايي همزمان روي تمام دهان                                  

.تحليل و طراحي شوند         

  ٢-٧-۶-١۵ و  ١-٧-۶-١۵ در صورتي آه هيچيك از شرايط بندهاي                        ٣-٧-١۵-۶
در اين صورت         .  برقرار نباشد، بارگذاري متناوب روي دهانه ها الزامي است                              

نه   براي تعيين حداآثر لنگر خمشي مثبت در يك دهانه بايد آن دهانه و دها                                  
هاي مجاور بعدي را به طور يك در ميان با سه چهارم بار زنده نهايي                                         

همچنين براي تعيين حداآثر لنگر خمشي منفي روي يك تكيه                          .  بارگذاري آرد       
يي   گاه بايد دهانه هاي مجاور آن تكيه گاه را با سه چهارم بار زنده نها                                        

.بارگذاري آرد       

 لنگرهاي خمشي مورد استفاده در طراحي قطعات در هيچ حالت                                     ۴-٧-١۵-۶
  نبايد آمتر از لنگرهاي خمشي ايجاد شده در قاب، تحت اثر بارهاي زنده                                      

.نهايي روي تمام دهانه باشند            

  همانطور آه در تيرهاي چند دهانه ديديم، براي محاسبه بيشترين مقادير                               
بي    لنگرهاي مثبت و منفي ، چندين شكل پخش بار زنده در دهانه مورد ارزيا                                       

:در ارتباط با دالهاي دو طرفه آبا  چنين تصريح مي نمايد آه                                 .  قرار مي گرفت      
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  ٢-٧-۶-١۵ و  ١-٧-۶-١۵ در صورتي آه هيچيك از شرايط بندهاي                        ٣-٧-١۵-۶
در اين صورت         .  برقرار نباشد، بارگذاري متناوب روي دهانه ها الزامي است                              

نه   براي تعيين حداآثر لنگر خمشي مثبت در يك دهانه بايد آن دهانه و دها                                  
هاي مجاور بعدي را به طور يك در ميان با سه چهارم بار زنده نهايي                                         

همچنين براي تعيين حداآثر لنگر خمشي منفي روي يك تكيه                          .  بارگذاري آرد       
يي   گاه بايد دهانه هاي مجاور آن تكيه گاه را با سه چهارم بار زنده نها                                        

.بارگذاري آرد       

 لنگرهاي خمشي مورد استفاده در طراحي قطعات در هيچ حالت                                     ۴-٧-١۵-۶
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.نهايي روي تمام دهانه باشند            
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اگر در تحليل انجام شده  قاب شرايط الزم براي     •
تحليل بروش مستقيم را دارا است و مجموع       

لنگرهاي منفي و مثبت دهانه از لنگر استاتيك آل     
بزرگتر در آيد، در اين صورت مي توان لنگر منفي و    
لنگر مثبت را به يك نسبت طوري آاهش داد آه     

٫مجموع آنها مساوي لنگر استاتيك آل گردد  

اگر در تحليل انجام شده  قاب شرايط الزم براي     •
تحليل بروش مستقيم را دارا است و مجموع       

لنگرهاي منفي و مثبت دهانه از لنگر استاتيك آل     
بزرگتر در آيد، در اين صورت مي توان لنگر منفي و    
لنگر مثبت را به يك نسبت طوري آاهش داد آه     

٫مجموع آنها مساوي لنگر استاتيك آل گردد  
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كاهش بارهاي حاصل از تحليل        كاهش بارهاي حاصل از تحليل        

تحليل دالهاي دو طرفه براي بارهاي جانبي  تحليل دالهاي دو طرفه براي بارهاي جانبي  

استفاده نمود، مي توان قاب سه .. ن پرتال و  چنانچه قاب داراي نظم مناسبي باشد آه به توان از روشهاي تقريبي چو    -١
.بعدي را به قابهاي دو بعدي تبديل نمود

بايد از سختي آاهش يافته براي دال تير جهت در نظر گرفتن ترك      .  چنانچه به خواهيم از روش دقيق استفاده نماييم  -٢
 ضرب مي گردد و سختي ستون را بر   ٢۵/٠در اين حالت سختي دال تير ها در . خوردگي در اثر بارهاي ثقلي استفاده نمود   

. اساس مقطع ناخالص بتني محاسبه مي آنيم

.چنانچه تير موجود باشد به آنها داد بهتر است لنگرهاي حاصل از تحليل هاي باال فقط به نوار ستوني و يا   -٣

  ٫ مجاز نيستجانبي استفاده از دال تخت براي سيستم مقاوم در برابر بار  -۴
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 ساخته  IIلي با خاك نوع      مربوط به يك ساختمان اداري سه طبقه در شهر تهران مي باشد كه در مح                      صفحه بعد    پالن 
.مشخصات طراحي به شرح زير است         . شده است  

 70x40) : سانتيمتر    (ابعاد تيرهاي داخلي      
60x40)  : سانتيمتر    (ابعاد تيرهاي كناري      

45x45)  : سانتيمتر    (ابعاد ستونها  
  25)  : سانتيمتر    ( ضخامت ديوار برشي      
  70)  : سانتيمتر   (ضخامت فونداسيون  

20) :  مگا پاسكال ( روزه بتن      28مقاومت   
300) : مگا پاسكال( مقاومت تسليم فوالد        

بار مرده حاصل از نازك كاري         
) كيلو نيوتن بر متر مربع                (5/2: و ديوارهاي داخلي  

وزن سطح ديوارهاي خارجي   
) كيلو نيوتن بر متر مربع                (1/ 5: پيرامون با در نظر گيري بازشوها            

) كيلو نيوتن بر متر مربع                (5/2: بار مرده پلكان        
) كيلو نيوتن بر متر مربع                 (5: سر بار زنده پلكان        
) كيلو نيوتن بر متر مربع                 (5/3: سريار زنده طبقات       

) كيلو نيوتن بر متر مربع               (5/1: سر بار زنده پشت بام         
:خواسته پروژه     

تعيين ضخامت دال      -1
EFMآناليز و طراحي قابها براي بار ثقلي با استفاده از روش                    -2

و خمش محاسبه لنگرهاي نامتعادل در ستونها             تير براي برش          -شامل طراحي دال   
 و يك چشمه با روش ضرايب       DDMكنترل لنگرهاي حداقل يك نوار كناري و مياني با روش                  -3
) در صورت نياز با كاهش سربار        (  محاسبه نيروهاي محوري ستونها بر اساس سطح بارگير              -4
 محاسبه پيچش سازگاري در يك تير لبه و محاسبه آن                   -5
2800محاسبه بارهاي زلزله طراحي بر اساس آيين نامه           -6
6آناليز قاب به روش پرتال براي بار جانبي بند                    -7
 با اضافه شدن بارهاي جانبي  4 و  2 ستون بند    - تير    -طراحي دال  -8

:نكته 
. براي تمرين سري سوم الزم مي باشد      2و1 براي نوار مياني و كناري آكسهاي        3-2-1حداقل انجام بند   

. نماييد در صورت كمبود اطالعات موارد را محاسبه يا فرض نموده و درپروژه ذكر                         
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پروژه و تمرين  پروژه و تمرين  
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