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  مهندس محاسب هاي ابتدائی برايگام

 

نماید، نیازمند در اختیار داشتن اطالعات یک ساختمان می مبادرت به طراحیهنگامی که مهندس محاسب 
هاي فاز نقشه(هاي فاز صفر معماري وضعیت همجواریها و نقشه ابعاد زمین، ظیر گزارش مکانیک خاك،ن اياولیه

ي معمار و نیازهاي ي اولیهصفر، اولین نقشه غیر مصوبِ معماري است که بر اساس طراحی مفهومی، ایده
  .باشدمی )]Conceptual Designکارفرما در آن منظور شده است [

معماري یا به عبارتی تفسیر معماري است. در یک کالم، تفسیر  جزئیات اولین قدم در شروع طراحی، شناخت
 مهمی زیر از جمله موارد گردد. مواردمعماري منتج به ایجاد تطابق مابین طرح معماري با سازه و تاسیسات می

  باشد.ضروري میبه این هدف  نیلکه براي  است

ي آنها تریکال را مطالبه نماید و با مطالعهي مکانیکال و الکهاي اولیهدر اولین مرحله محاسب باید نقشه -1
هاي آب گرم و سرد، کانالهاي خروج هوا، محل جانمایی وسایل گرمایشی و هاي الزم براي عبور لولهمحل

ها و اسیسات موتورخانه، سیم کشی، محل نصب کولر و مسیر کانالهاي آن، تعبوري آنهاي لولهمسیر 
بینی کرده مطابقت دهد. در این مرحله ممکن است طرح اولیه را با آنچه معمار پیش مشابهمواردي 

اي مناسب و به مقدار کافی در نقاط ها و رایزرهاي الزم به شیوهمعماري تا حدودي تغییر کند و داکت
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ژ هاي پمپاهاي سپتیک و اتاقکهاي الزم براي چاهکهمچنین باید محلمختلف ساختمان ایجاد گردد. 
ي هاي انتقال آب و چاهک آسانسور در فونداسیون سازه مشخص و به تایید مجموعهنصب پمپ جهت

 معماري و سازه برسد.
عبور  ها است.مورد مهم دیگر در خصوص تطابق معماري، سازه و تاسیسات، ارتفاع مفید سقف -2

ها (در محدوده سقف تواند از روي کف (داخل کف کاذب) یا از زیر تیرتاسیسات بسته به شرایط می
بنابراین باید ضخامت الزم جهت عبور و رواداري این خطوط در کف و  صورت گیرد. هر دو یاو  کاذب)

نکته دیگر اینکه در اغلب موارد برشهاي ارائه  سقف منظور گردد و به تایید مهندس معمار برسد.
اي) بوده و فاقد پوتر ( مقدار آویز تیر از زیر سقف سازه در ناحیه سقف هاي معماريشده در نقشه

ارتفاع خالص کف تا سقف مد نظر معمار بر اساس یک عدد رند بعنوان ضخامت سقف ترسیم شده 
ي قضاوت مهندسی بر پایه تجربیات موثق تواند بوسیلهدر این حالت مهندس محاسب می است.

اعمال  هانقشه درار ضخامت پوتر را با هماهنگی معمار مشابه، ارتفاع حداکثر تیر را تخمین و مقد
 .نماید

پیرامونی  بتنی چنانچه در چهار طرف باکس تیرهاياز موارد مهم دیگر بحث مربوط به باکس پله است.  -3
؛ بدین منظور تا جاي امکان وجود داشته باشد، نباید عرض این تیرها فضاي باکس را محدود سازد

بیرون  بحالت خارج از محور ریزي از محدوده باکس کاهش یابد یا در پالن تیرعرض این تیرها باید 
نیز صادق است و باید ستونها در گوشه  ي بتنیقرار داده شوند. همچنین این مسئله براي ستونها

کاهد که این خارجی باکس قرار داده شوند. بیرون زدگی تیر و ستون از فضاي مفید باکس پله می
 نماید.حمل اساس، ساکنین را با مشکل مواجه میمسئله در موقع 
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  بیرون زدگی تیرهاي اطراف باکس پله
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  راست غلط، چپ صحیح

مهم است. طبق استانداردهاي معماري هر  جانمایی ستونها در محوطه پارکینگ نیز از موارد بسیار -4
متر نیاز دارد؛ عالوه بر این جهت عبور یکطرفه خودرو  5×5/2ماشین براي پارك، فضایی به ابعاد 

متر مورد نیاز است. همچنین هر خودرو جهت ورود و خروج از پارك نباید  3راهرویی با عرض حداقل 
 با خودورهاي دیگر تالقی داشته باشد (حذف پارکینگ مزاحم).

اختالل در عبور خودرو  هاي عبور خودرو باید توجه شود ستونهاي کناري رمپ باعثدر خصوص رمپ -5
) تعیین گردد. همچنین در هر %15ت خودرو (حداکثر نگردد. طول رمپ بر اساس حداکثر شیب حرک

اي باشد که هنگام نقطه از رمپ، ارتفاع آزاد از روي دال رمپ تا زیر عناصر تراز فوقانی باید بگونه
باشد. در خصوص متر می 2/2عبور وسایل نقلیه، سرگیر نشود. حداقل ارتفاع جهت سرگیر نشدن 

اي از قبیل رمپ، تیرها و ستونهاي این موارد کنترلی الزم است مهندس سازه ضخامت عناصر سازه
 پیرامون آنرا به اطالع مهندس معمار بگذارد.

همزمان با موارد فوق، مهندس محاسب پس از آنکه معماري از فاز صفر به فاز یک تبدیل و تقریباً  -6
تمام فضاهاي موجود در معماري را تصور نماید. به عبارتی گویا ساختمان ساخته شده و ، باید نهایی شد

مهندس محاسب باید یکبار از درب وارد آن شده و به تمام فضاها سر بزند! تا آنها را بخوبی حس کند. 
ا، جهت نورگیرها، پارتیشنها، محل داکتها، محل عبور دودکشها، کانالها، آسانسور، پله، پارکینگه

 تاسیسات و غیره بخوبی شناخته شود.
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روي  ]Blockمسدود شده [گذاري پیشنهادي خود را بصورت در آخر محاسب سازه، سیستم تیرریزي و ستون
  گردد.] و در تمام طبقات عدم تداخل با معماري و تاسیسات کنترل میOverlayدهد [نقشه معماري قرار می
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 تغییر شکل االستیک قاب خمشی تحت زلزله مدهاي

  مقدمه: •

ي باال پذیربعلت دارا بودن رفتار مناسب، تامین نیازهاي معماري و شکل بر)(داراي اتصاالت ممان قابهاي خمشی
  گردند.اي محسوب میهاي مطلوب سازهاي) جزو سیستمنامهدر برابر زلزله (به شرط رعایت ضوابط آیین

دهد؛ یکی مد رفتاري تغییر شکل قابهاي خمشی تحت بار جانبی بطور همزمان در دو مد رفتاري مختلف رخ می
) و b-sΔهاي تیر (تغییر شکل برشی حاصل از مجموع تغییر شکل .)fΔ( و دیگري مد رفتاري خمشی )sΔ( برشی

 باشد.باشد و تغییر شکل خمشی ناشی از اثر کاهش و افزایش طول ستونهاي قاب می) قاب میc-sΔستونهاي (
 براي درك بهتر به شکل زیر توجه فرمائید.

  

  :sΔتعیین  •
تعیین و بار دیگر با فرض  c-sΔیکبار با فرض صلب بودن تیر مانند شکل زیر براي تعیین تغییر شکل برشی، 

 باشد.می sΔمجموع این دو پارامتر برابر  گردد.تعیین می b-sΔصلب بودن ستونها 
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  بدست آورد. به سادگی را b-sΔ و c-sΔتوان مقادیر افت می –هاي کار مجازي یا شیب از روش

Δs-c = 
   

Δs-b = 
   

Δs = 
   + 

   

ممان اینرسی ستون، ممان اینرسی بترتیب ارتفاع قاب، مدول االستیسیته فوالد،  Lو  h ،E ،Ic ،Ibدر روابط فوق 
  باشد.تیر و عرض دهانه قاب می

  آورد.توان سختی ستونها و تیر را بدست از روابط فوق می

Ks-c =    ( سختی مجموع دو ستوننکته:  ) 

Ks-b =    

نمایند، سختی معادل برشی قاب یعمل م با یکدیگر با توجه به اینکه سختی تیر با ستونها بصورت فنرهاي سري
  گردد:از رابطه زیر تعیین می

   =      +     
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  :fΔتعیین  •

  بوسیله روش کار مجازي، به سادگی به رابطه زیر خواهیم رسید: خمشی قاببراي ارزیابی تغییر شکل 

Δf =  
    

  نتیجه نهایی: •

  تغییر مکان نهایی افقی قاب برابر است با:

Δ = Δs + Δf =  +  +  

 دستی: تحلیل با روش SAP2000افزار مقایسه نتایج نرم •

  کنید.مدل  SAP2000افزار قاب فلزي یک دهانه یک طبقه با مشخصات زیر توسط نرم

 St-37مصالح: 

 200GPaمدول االستیسیته: 

  متر h( :4( ارتفاع قاب

  متر L( :8( عرض دهانه قاب

  ها: سادهگاهتکیه

 تن 14مقدار نیروي افقی: 
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  افزاريتحلیل نرم -1
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 تحلیل دستی -2

  

Δ = Δs + Δf =  +  +  =  +  + 

 = 2.42 + 1.55 + 0.0087 = 3.98 cm 

  

  

  باشد.میلیمتر می 9/0برابر گردد که اختالف دو روش تحلیلی مشاهده می

  به خاطر بسپاریم: خمشی هايقاب تغییر شکل رابطه زیر را براي نکته دیگر اینکه

  

  

 خمشیتغییر شکل  برشیتغییر شکل 

http://www.structech.ir


 زلزله تحت خمشی قاب االستیک شکل تغییر مدهاي: نام مطلب

 
  تحلیلی - آکادمیک: مطلبگروه  95 خرداد: تاریخ تولید ]Rev. 01[شماره ویرایش:  Blog-AC-ANA-011 :مطلبکد 

 

 6  صفحه      
www.structech.ir 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

کمال تشکر و قدردانی را از بذل  Struc Techگروه 
 توجه و انتخاب شما دارد.

 در مورد این مقاله هاي ارزشمند خود رادیدگاه خواهشمند است نظرات و
 در میان بگذارید. info@structech.irبا ما از طریق ایمیل به آدرس 

  

  کنید. دنبالبراي اطالع از مقاالت و محصوالت جدید، صفحه اینستاگرام را 
 www.instagram.com/structech   

  براي دریافت لینک مقاالت و محصوالت در کانال تلگرام عضو شوید.
 www.telegram.me/structech    

  وبسایت به صفحه فیسبوك بپیوندید.براي اطالع از اخبار و رویدادهاي 
 www.facebook.com/structech.ir   

  

 در قاب خمشی:

تغییر شکل خمشی  >>تغییر شکل برشی    

http://www.structech.ir
mailto:info@structech.ir
http://www.instagram.com/structech
http://www.telegram.me/structech
http://www.facebook.com/structech.ir
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  پایهبخش اول: نکات  - محاسب سازه یک موفقیت در جلسه مصاحبه براي

  
  

مشاور تراز اول  مهندسین با مستمرسال همکاري  10تجارب خود طی  اي ازچکیده در این مطلب قصد داریم
در جلسه مصاحبه جهت  چشمگیر موثر و عملکردي براي ایجاد متقاعد سازي رادر جلسات  موفق يحضورو  کشور

راي ب و بکار بستن نکات آن . امید است مطالعه این مطلبنمائیمارائه  مهندس محاسب سازهاستخدام بعنوان 
  .گردد کسب موقعیت شغلیدر راستاي  و روحی یذهن آمادگیموجب  ،قبل از شرکت در جلسهشما 

  مقدمه •

وثر م يجستجو ،شغل ترقی در آن در پی آن واشتغال  جهتالتحصیل براي یک مهندس تازه فارغترین عامل مهم
حصیلی التپس از فارغ مهندسین اغلب باشد.او می هايتوانایی امورد عالقه و مرتبط ب با گرایش هايشغل در میان

کارآموز) در زمینه تحصیلی خود وارد بازار کار شده و به د بعنوان یک کارشناس تازه کار (یا نتواناز دانشگاه می
   .دنارائه خدمات مهندسی بپرداز

 با تالش و مطالعات عمیق تحصیل در طول ،مندي زیاد به طراحی سازهبا توجه به عالقه جوان مهندسین بعضی از
باحث مسازي و اي، مقاوملرزه هاي فوالدي و بتنی، طراحیطراحی سازه ينظر تسلط قابل قبولی در زمینه مباحث به

 ادامه در .باشندمی "محاسب سازه"شغلی با عنوان  موقعیت به دنبال کسب در پی آن رسیده و اي آنهانامهآیین
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عیت و کسب موق موفقیت در جلسه مصاحبه احتمالافزایش جهت  کلیدي نکاتی از مهندسین عزیز براي این گروه
 .ه استدیدگرارائه  شغلی

  

 ]Dress for Success[ ظاهري آراسته و ساده داشتن •

 

  
  

کند. با پوشیدن لباس را به خود جلب می (کارفرما) هکنندلباس اولین مشخصه ظاهري است که توجه مصاحبه
در جهت مطلوب تقویت کنید. انتخاب پوششی  کارفرما با را ، اولین ارتباط تصویري خودتمیز، متناسب و برازنده

  دهد.منظم، هوشیار و محترم جلوه می مهندسیتمیز و در عین حال ساده شما را 
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 حاضر شوید مصاحبه دقیقه زودتر در جلسه 10تنها  •

 

  
  

 ولی توجه داشته باشید که خیلی باشدمطلوب میدقیقه زودتر از زمان مقرر  10حضور شما در جلسه مصاحبه 
در . نخواهد داشتخوبی  پیامبام افتادن است و  سمت از آن دقیقه) به قولی 30ر حاضر شدن هم (مثال زودت

برخورد شما با آنها مورد شوند که شاید نفرات دیگري جهت مصاحبه دعوت میقبل و بعد از شما  اکثر اوقات
  پسند کارفرما نباشد.
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 ]First Impression[ بسیار اهمیت دارد اولین لحظات آشنایی •

 

 

  

هاي هر ارتباطی، هر یک از طرفین با توجه به برداشت اولیه از طرف مقابل، تصویري از وي در در نخستین لحظه
نخواهد بود. پس حتما سعی کنید لحظات اول  ايکار ساده ،کنند که تغییر آن در ادامه ارتباطذهن خود خلق می

  محترمانه برگزار کنید. را با حفظ اعتماد به نفس و آرامش بسیار

 

 کسب اطالعات در مورد شرکت •

 تتحصیالو  مدیراننام روز قبل از زمان مصاحبه از طریق اینترنت یا آشنایان در خصوص تاریخچه شرکت،  چند
کسب نمائید. بسیار مهم است که شما به مطالعه اطالعات عمومی  ت کاملیاطالعا شرکتهاي همچنین پروژه آنها

شما  ییآشنا از بپردازید تاهاي اجرا و ...) (مانند استانداردهاي مربوطه، روشهاي آن شرکت در خصوص پروژه
  .دحاصل گرد اطمینان هاي آن شرکتبا نوع پروژه
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 نامه خود آماده نمائیداي از معرفیمتن خالصه  •

سوابق  کارفرمابراي همین شما باید براي  شودی شما بصورت کامل مطالعه نمیدر اغلب موارد رزومه ارسال
 نمائید. ارائه در شروع جلسهبصورت خالصه  را خودها و مهارتهاي کاري و توانایی ،تحصیلی

معطوف هماهنگ با نوع کار آن شرکت است  که مرتبط و هاییدر معرفی خود بیشتر روي بخشکه  کنیدتوجه 
  ربط خودداري نمائید.و از عنوان نمودن تجربیات بی شوید

  

 باشیدسواالت احتمالی آماده  طرح براي •

 

  
  

 .مائیدنآماده پاسخگویی به سواالت محتمل خود را آن شرکت  نوع فعالیتبا توجه به  ،مصاحبهتنظیم قرار بعد از 
که شرکت مربوطه در زمینه طراحی پل و ابنیه فنی فعالیت دارد حتما مباحث مقدماتی  متوجه شدیداگر  به فرض

اثبات حضور ذهن شما بخش  هاي باربر آنها را مطالعه نمائید.انواع پل و سیستم طراحی پل شاملتحلیل و 
  کند. اي از خیال کارفرما را آسوده میعمده
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 سخن آخر •

 

  
لب موفق به ج جلسه طول دراما  انتخاب نشدید راي آن موقعیت در آن لحظهببه این نکته توجه کنید که اگر شما 

 رکتتوسط آن ش بعدياطالعات تماس شما براي فرصتهاي شغلی  ،شده باشید (گان) کنندهمصاحبهمطلوب  نظر
بیشتر  و کسب موقعیت شغلی فکر نکنید. پس تنها به اي نزدیک با شما تماس گرفته خواهد شدحفظ و در آینده

  به ایجاد اثري مطلوب از خود نمائید. متمرکزخود را  هدف

اي مهالزحاز استخدام با تقدیم وقت و عمر گرانبهایتان در قبال حق پسقرار است شما بیاد داشته باشید که 
ه احبه عزت نفس و اعتماد بقلیل با تمام قوا به پیشبرد منافع حقوقی آن شرکت بپردازید. پس در جلسه مص

و در صورت استخدام با انگیزه و پشتکاري مثال زدنی به پیشبرد اهداف آن شرکت  از دست ندادهنفس خود را 
  مشغول شوید.  

توسط شرکتهاي  در بخش دوم این مطلب به ارائه مجموعه سواالت فنی که در مصاحبه از مهندس محاسب سازه
 .پرداخته خواهد شد ده،شپرسیده  مختلف مهندسین مشاور
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  در دیوارهاي برشی پر طرفدار طرح چیدمان سهمقایسه 

  

 مقدمه •

به مانند تیرهاي عریض شوند. این دیوارها دیوارهاي برشی بتنی اغلب در ساختمانهاي اسکلت بتنی دیده می
سمت فونداسیون هدایت ه ب مختلفکه بارهاي جانبی ناشی از زلزله یا باد را از طبقات  باشندعمودي می

میلیمتر متغیر بوده و  400تا  150با توجه به ارتفاع ساختمان از این دیوارها نمایند. بطور متداول ضخامت می
  یابند.گسترش میآخر  طبقه بصورت پیوسته از روي فونداسیون تا سقف

تونها عموما س در این حالت شوند کهدیوارهاي برشی در دو انتهاي خود با ستونهاي ساختمان یکپارچه میبعضی از 
  وظیفه انتقال بارهاي ثقلی و دیوار وظیفه انتقال بارهاي جانبی را برعهده خواهد داشت. المانهاي مرزي)یا همان (
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 هايدهند و جابجاییافزایش چشمگیري میی خود محور طول دیوارهاي برشی مقاومت و سختی سازه را در راستاي
هاي چینش مدل از پر کاربردترین مدل سه دهند. در این مقاله به بررسیسازه را بطور قابل توجهی کاهش می

  پرداخته شده است. ] Mid-Rise[ با ارتفاع متوسط هايدیوار برشی در پالن ساختمان

  

 رعایت نکات کلی در جانمایی دیوارهاي برشی •
ق نطبم ،تا جاي امکان مرکز هندسی ساختمان بر مرکز هندسی مجموع دیوارهاي برشی در دو جهت متعامد .1

 ایجاد نگردد. باشد تا لنگرهاي پیچشی بزرگ در ساختمان

مرکز هندسی هر دیوار تا جاي امکان از مرکز هندسی ساختمان فاصله داشته ، 1ضمن رعایت مورد  .2
 بی مقاومت کند.باشد تا در برابر پیچش سازه بخو

احتراز گردد. زیرا موجب توزیع تنش شدید و غیر یکنواخت  هااز تعبیه دیوار برشی در پیرامون بازشو .3
 د.شودر ناحیه اتصال بین دیوار و دال کف می

ده ش ایجاد لنگر بسیار زیادي در پاي دیوار در این حالتپرهیز گردد. از تعبیه دیوار برشی با طول کم  .4
 د.شوو منجر به افزایش بی دلیل آرماتور در آن ناحیه از فونداسیون می

  

 طرح چیدمان دیوار سهمعرفی  •

طول  بصورت کلی رعایت شده و طبقه 5در یک ساختمان  اشاره شد، باال ي که درموارد مقایسه، براي انجام
از  مزبور طرح سه پرسپکتیو در شکل زیر .انتخاب شده است متر 10مساوي و برابر  Yو  Xدیوارها در دو جهت 

  چیدمان دیوار نشان داده شده است.

  

  
  

  
1 2 3 
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 دیوارهاي برشی متقارن در هسته مرکزي: 1مدل 

  
  

  

  

  

  

  

  

:1مدل   

1 
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 دیوارهاي برشی متقارن پیرامونی: 2مدل 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

:2مدل   

2 
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 متقارن معکوس پیرامونیدیوارهاي برشی : 3مدل 

  
  

 مدلهاعملکرد مقایسه  •
 مقاومت در برابر پیچش سازه .1

هر چه مکان هندسی دیوارها به مرکز هندسی سازه نزدیک تر باشد توان ،  نکات کلیدر ذکر شده  2طبق بند 
ضعیف بوده و از لحاظ مقاومت در برابر پیچش  1گردد. پس مدل مقابله آن با لنگرهاي پیچشی ضعیف تر می

  دهند.مقاومت تقریبا برابر و قابل قبولی را از خود نشان می 3و  2مدل 

 محوري ستونها در تراز پایهنیروي  .2

داراي بیشترین نیروهاي محوري در  1و مدل  کمترینتحت زلزله داراي  3، مدل گرفتهتحقیقات انجام  طی
  ].1باشند [ستونهاي طبقه اول خود می

:3مدل   

3 
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توان توجیه نمود که ساختمان تحت نیروي جانبی مانند تیر طره تحت خمش عمل صورت میاین مسئله را بدین 
 .(مانند توزیع تنش خمشی در تیر) کنندجذب میکه ستونهاي خارجی آن بیشترین نیروهاي محوري را  کندمی

شده و کاهش حال با جانمایی دیوارها مابین ستونهاي خارجی، سهم اعظم نیروها از طریق دیوارها منتقل 
 دهد. ستونها رخ می محوري چشمگیري در مقدار نیروي

 در تراز پایه برشی ستونهانیروي  .3

. براي ستونهاي خارجی، کمترین ستونهاي داخلی و خارجی متفاوت بدست آمده است برايمدلها  دراین مقدار 
 2و  3، 1ترتیب در مدلهاي کمترین برش ب رخ داده و براي ستونهاي داخلی 1و  2، 3برش بترتیب در مدلهاي 

  ایجاد شده است.

 باشد.حداقل می 3نتیجتا میانگین برش در کل ستونها در مدل 

 لنگر خمشی ستونها .4

آن جانمایی شده است؛ کمترین مقدار لنگر در  متقارن در هسته مرکزي بصورت که دیوارهاي برشی 1مدل در 
  ].1پاي ستونها مشاهده شده است [

مرتبط نمود. قرار دادن دیوارهاي برشی در مرکز  1توان به فاز تغییر شکل ساختمان مدل علت این امر را می
ساختمان را در برابر تغییر شکل سازه موجب افزایش مقاومت ساختمان در برابر تغییر شکل برشی شده و 

  گردد.ایجاد میا کمترین لنگرهدر پاي ستونها  1سازد. به همین علت در مدل می ضعیفخمشی 

  

از  را "هزلزل تحت خمشی قاب االستیک شکل تغییر مدهاي"ساختمان، مقاله جهت آشنایی با فازهاي تغییر شکل 
  لینک زیر مطالعه کنید:

http://structech.ir/?p=666  

 

 سختی سازه در برابر تغییر مکان جانبی .5

 طی است. 3و  2باشد که داراي اختالف مشهودي نسبت به مدل می 1تغییر مکان جانبی متعلق به مدل کمترین 
  :]1[ باشدمدل مطابق جدول زیر می 3براي  5طبقه  مطالعات انجام گرفته جابجایی

  3مدل   2مدل   1مدل   
  9/14  4/12  9/9  ام (میلیمتر) 5جابجایی طبقه 
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دیوارها  3و 2، سختی سازه افزایش چشمگیري داشته اما در مدل 1عملکرد برشی دیوارها در مدل  فاز بعلت
  .است موجب نرم تر شدن سازه شده داشته که عملکرد خمشی فاز

 گیرينتیجه •

با چیدمان  2 طرح، مشابهچینش دیوار برشی در یک سازه  طرح سهبین  موارد عنوان شدهبا توجه به جمیع 
 .شده استبعلت مقاومت مناسب در برابر پیچش و سختی قابل قبول برگزیده  پیرامونیمتقارن 

 

  مراجع:

1- www.ijera.com/special_issue/AET_Mar_2014/CE/Version%20%202/G3538.pdf  
2- www.esatjournals.net/ijret/2014v03/i09/IJRET20140309055.pdf  
3- https://www.irjet.net/archives/V2/i4/Irjet-v2i440.pdf  
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  ]Transfer Slab[گامهاي طراحی دال انتقال 

  

  مقدمه •

 دهاي نسبتا بلندر ساختمان است که زیادبا سختی نسبتا یک صفحه ضخیم بتنی  ]Transfer Slab[ دال انتقال
 دال انتقال در یک ساختمان اغلب بکارگیري دلیلبار طبقات روي خود را به سیستم زیر خود دارد. وظیفه انتقال 

وجود تغییرات عمده در مختصات و تعداد ستون گذاري بین بخش باالیی و پایینی دال انتقال است. بطور مثال 
ها اشد نیاز است که دهانهبهایی که طبقات پایین آن پارکینگ یا طبقه همکف آن لژ مخصوص میدر ساختمان

بزرگتر شوند یا حتی تمام ستونهاي داخلی حذف گردد. بر این اساس در این مدل ساختمانها باید نیروهاي بخش 
  فوقانی اعم از ثقلی و جانبی توسط دال انتقال بصورت معقولی به بخش تحتانی منتقل گردد.
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 بارگذاري دال انتقال •

 ربسیا گردد اما اضافه شدن آن در سازهطراحی میاي سازهمتداول اگر چه طراحی دال انتقال مانند سایر اعضاي 
و  را تحمل روي خود طبقه15تا  10بار  هاي اجرا شدهسازهبطور معمول این المان در  .باشدمی برانگیز چالش
  .کندمی منتقل

باشد مخصوصا براي دیوارها و ستونهایی که از تراز دال به پایین میمسئله اصلی محاسبه نیروهاي وارد به دال  
 کند، بارگردد، از آنجایی که دال مانند فنر االستیک عمل میوقتی یک ستون روي دال قطع می شوند.قطع می

د. با کمتر شدن ضخامت دال انتقال، بار محوري چنین ستونهایی نیز کمتر بایکمتري در آن ستون جریان می
  یابد.افزایش می تا پی، شود و در این حالت توزیع نیروها در ستونهاي امتداد یافتهمی

بعدي با تحلیل استاتیکی فرض بر این  3مورد دیگر در نظر گرفتن روش اجرا در مدلسازي است. در مدلسازي 
بصورت تدریجی با  شود. در حالیکه در واقعیت بارهااست که تمام بارها بصورت همزمان به کل سازه وارد می

ساختمان تا لحظه آخر اجرا و گیرش  طبقات گردد. براي مثال اگر تمامساخته شدن کف به کف طبقات اعمال می
  بندي شده باشد، نتایج تحلیل فوق دقیق خواهد بود.مهار و شمع ،نهایی بتن
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گیرد که موجب نادیده گرفتن مورد تحلیل قرار میدر حالت دیگر دال انتقال بصورت خارج شده از سازه و مجزا 
  گردد.اثر باز توزیع نیروها در دال می

  
  گردد:در ادامه چند استراتژي مرسوم براي تحلیل دال انتقال ارائه می

 دال انتقال به روش سنتی تحلیل: 1استراتژي  •

در این حالت دال بعالوه شود. در این روش اثر تغییر شکل دال روي باز توزیع نیروهاي اعضا نادیده گرفته می
هاي ساده مدل گاهگردد و ساپورتهاي زیر دال بصورت تکیهبصورت مجزا از سازه خارج شده و بارگذاري می

پذیري ستونهاي ساپورت شده و دیاگرام برش و خمش دال را از دقت خارج طافگردد که موجب حذف اثر انعمی
  سازد.می

بار متمرکز میانی که ناشی از  دو کز رخ نخواهد داد. در شکل زیردر این رویکرد تغییراتی در شدت بارهاي متمر
  شرایط مرزي تحتانی خود ثابت خواهند ماند.د، فارق از نباشبارهاي محوري ستونها می
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کنند. اما باید در نظر داشت که نیروهاي می استقبالو محافظه کاري بیشتر  سهولتطراحان از این روش به جهت 

 آنها قویا تحت مقدار در اصل نیروهاي داخلی ستونهاي باال بوده که گردد، می اعمال کاربري که توسط متمرکز
گردد که در مثال عددي حل شده با استراتژي فوق در شکل زیر مشاهده می باشد.تاثیر سختی کل سازه می

  هاي میانی برابر شده است.گاهواکنش تکیه

  

  

 بعدي 3 صورتدال انتقال به  تحلیل: 2استراتژي  •

گردد. در شکل زیر نیروي محوري در این روش کل سازه بهمراه دال انتقال بصورت یکپارچه مدل و بارگذاري می
باالي دال نمایش داده شده است. مطابق شکل ستونی که در زیر امتداد ندارد داراي نیروي کمتري ستونهاي 

نکته مهم این است که هر چقدر ضخامت دال  اند.نیروهاي بیشتري را جذب کرده طرفین شده و ستونهاي ممتد
  گردد.انتقال کمتر شود تفاوت نیروهاي حاصل از استراتژي اول با دوم شدیدتر می
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 گیرينتیجه •

تر که منتج به طرحی اقتصاديتر بوده توان گفت استراتژي دوم داراي نتایج دقیقبا مقایسه نتایج عددي می
  رود.تر باشد، دقت نتایج استراتژي اول باالتر میتر و صلبهمچنین هر چه دال انتقال ضخیم. گرددمی

ه باشد و باید توجشایان ذکر است مقاله عنوان شده تنها با هدف آشنایی کلی طراحان با چنین سیستمی می
سیار پر چالش بوده و فرآیند اي طبق تجربه بداشت که بکارگیري چنین سیستمی در ساختمان از منظر سازه

 باشد.هاي درگیر در طراحی پروژه میهاي متعدد بین تمامی دیسیپلینطراحی آن نیازمند برگزاري ورکشاپ
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