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مراحل طراحي سازه 

تهيه نقشه معماری

تعيين سيستم سازه ای

حدس ابعاد اوليه

مدل سازی اعضا

آناليز بدست آوردن نيروها طراحي اعضا

ابعاد  مجدد حدسکنترل NG
Yes

طراحي اتصاالت

جزئيات 

طراحي نهايي و تهيه نقشه



آئين نامه های موجود   
آيين نامه های داخلي 

١٣٧٩، سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور، )آبا(آيين نامه بتن ايران   
هاي ساختماني، سازمان برنامه و بودجه، نشريه شماره کارمشخصات فني عمومي  ،١٣٧٩

آيين نامه های بين اللملي

ACI:   American concrete institute(ACI318-05)
BS :   British standard



بارها بارگذاری

استاتيک  ديناميک 

بارهای ايجادشده
 به علت

 اثرات حرارتي 

بارهای مرده بارهای زنده 

وزن المان های
غيرسازه ای

)نازک کاری(

وزن اجزا سازه ای
)تير و ستون(

بارهای
بهره برداری

بارهای محيطي
...برف و

ضربه ای پيوسته

زلزله باد

. بارهايي که نسبت به زمان و مکان ثابت مي باشند•
 بارهای متغير نسبت به زمان و مکان•



 بارهای مرده
. وزن تمام اجزا دائمي که مکان آن ها نيز ثابت مي باشد  

)ديوارها، سقف، کف، بام، راه پله  (     وزن سيستم سازه ای: مانند
)لوله ها و کابل ها (  الکتريکي –           وزن تاسيسات مکانيکي 

           کف سازی
           بار جانبي خاک         



نمونه ای از بارهای مرده  

آجر

فوالد 

چوب الياف های سيماني 

بتناندودهای گچي

مصالح حجمي  وزن مخصوصمصالح صفحه ایوزن مخصوص



 بارهای زنده
ه لحاظ مقدار و محل تاثير متغير  بارهايي که درنتيجه بهره برداری از ساختمان برآن اعمال مي گردد و ب •

.مي باشد
ازه اعمال مي گردند و نبايد از بارهای زنده برابر با بيشترين نيروهايي که بعد از بهره برداری بر س •

.حداقل بار گسترده اعالم شده در آيين نامه کمتر باشد 
.حداقل بارهای متمرکز نيز در آيين نامه داده شده است •



 نمونه ای از بارهای زنده در آيين نامه    
.مي باشد 1.5 Kpa  کمترين ميزان بار زنده ساختمان های مسکوني

   Kpa 4راهروها و بالکن ها حدودا  
   Kpa 5مکان های عمومي بيشتر از  



نيروی باد  
.سازه اعمال مي گرددبارهای جانبي متغيير که عموما به صورت افقي بوده و از همه جهات بر    

.     نيروی باد به دو صورت فشار و مکش اعمال مي گردد•
وجه رو به باد تحت فشار و وجهت ديگر تحت مکش ، همچنين(

.) درجه نيز تحت مکش مي باشند٣٠بام های شيبدار با زاويه کمتر از 
     اثر باد روی ساختمان های بلند حساس تر مي باشد زيرا مي تواند  •

)مانند يک تير طره قائم .( باعث واژگوني اين ساختمان ها گردد 

.جهت مقابله با نيروی باد ساختمان نياز به مهار جانبي دارد  



عوامل تاثيرگذار روی نيروی باد
)افزايش سرعت باد متناسب با افزايش ارتفاع ( ارتفاع سازه ١.
)هر چه عوارض بيشتر سرعت باد کمتر ( پراکندگي عوارض زميني در اطراف ساختمان٢.
توپوگرافي محيط ٣.
.)دنيروی باد وارده بر سازه با پالن دايره کمتر از پالن مستطيل مي باش( شکل سازه ۴.
)هرچه وسيع تر نيروی باد بيشتر( سطح جانبي روبروی باد ۵.
حفاظت شدن در مقابل نيروی باد۶.

فشار وارده از طرف باد رابطه مستقيم دارد با مجذور سرعت باد 



 نيروی زلزله  

به علت حرکت جانبي زمين و تمايل ساختمان به حفظ وضيت خود،   
. سازه دچار خرابي و واژگوني مي گردد  

 نيروی ناشي از نشست و حرارت   
به علت تغييرات درجه حرارت و همچنين نشست غيريکنواخت فونداسيون 

.تنش هايي در سازه ايجاد مي گردد



:آيين نامه های مورد استفاده در ايران به قرار زير مي باشد 

۵١٩  آيين نامه ساختماني  •

•US Building code)(UBS

 گردآوری International Building code(2000)جديدترين نسخه اين دو آيين نامه در •
.شده است





(WSD) طراحي به روش تنش مجاز     

تنش موجود تنش مجاز 
Fa

بتن : 
 
فوالد :

.ريب مي باشند  تنش های موجود تنش های ايجادشده بر اثر بارهای سرويس بدن اعمال ض     

. تقليل مي يابد (FS)تنش مجاز توسط ضريب اطمينان 

 داليل مناسب نبودن روش تنش مجاز برای طراحي سازه های بتن
 

عدم قطعيت در بارهای مرده و زنده وارده  
درنظر نگرفتن اثرات خزش و جمع شدگي  

وابسته بودن ضريب اطمينان به نوع و شکل سازه 



:روش حدی نهايي   
(U) تنش مقاوم   تنش وارده

مقاومت طراحي  =  (Ø ( مقاومت اسمي مصالح   ضريب کاهنده مقاومت     

 داليل استفاده از ضريب کاهش مقاومت 
   
تغيير در مقاومت مواد و اندازه اعضا در طول عضو ١.
عدم قطعيت در روابط طراحي   ٢.
عدم قطعيت در ميزان شکل پذيری سازه   ٣.
اهميت سازه۴.

گردد استفاده نمي گردد و کاهش مقاومت مستقيما در مقاومت مصالح وارد مي      Ø  در آيين نامه آبا از ضريب 





ضرايب ايمني در آيين نامه ايران    
 روش حدی نهايي    -١ 
:ايمني در دو مرحله اعمال مي گردد  .باشند مي ايمني جزيي ضرايب نوع از ضرايب اين  
تخاب شده ودر بسته به ميزان عدم قطعيت در برآورد بار، اين ضريب بزرگتر از واحدان   : (Yf) ضرايب تشديد بار -١

.مقادير بارها ضرب شده و سپس با هم ترکيب مي گردند  
 

(U)نيروی وارده = بار سرويس * ضريب تشديد = بار ضريبدار :             ترکيب بار

:درصورت اثر بار باد يا زلزله:                                   حالت عمومي       
U=1.25DL+1.5LL                       U=0.8(1.25DL+1.5LL±1.5W,E)

                                                     U=0.85DL±1.2W,E                
 :(H)         فشار جانبي خاک 

    U=1.25DL+1.5LL+1.5H
 U=0.85DL+1.5H              

ترکيب های کامل بارگذاری
در آبا ذکر شده است



والدمقادير کوچکتر از واحد مي باشند که در مقادير مشخصه مقاومت بتن و ف : ضرايب کاهش مقاومت. ٢
.ضرب مي گردند

ضريب کاهش مقاومت بتن  =  0.6                                                                                   
0.85= ضريب کاهش مقاومت فوالد                                                                                 

تنش مجاز طراحي     = ضريب کاهش مقاومت                             مقاومت مصالح 

 روش حالت بهره برداری-٢
ای سرويس و مقايسه آن با مقادير مجازکنترل سازه در اين حالت براساس محاسبه تغييرشکل و عرض ترک تحت باره  

.مقادير ضرايب تشديد بارها و کاهش مقاومت واحد است. مي باشد

DL+LL=                                                                 بار وارده         



ACI 318-05 ,(Ø (ضريب کاهش مقاومت  

ضريب کاهش مقاوت با توجه به نوع کاربری
و در فشار يا کشش بودن ) ستون ، تير(عضو

.عضو تعيين مي گردد 

:به عنوان مثال
:روش کنترل ممان خمشي  

Mu =   ممان ماکزيمم وارده                    
Mn =  ممان اسمي مقاوم                      
Ø                   ضريب کاهش مقاومت  =

Mu < Ø Mn


