
 نام خدابه 

  

  و خمش در دالها برش  06/11/86  پايان ترمامتحان   2طراحي سازه هاي بتن آرمه 

  .فقط استفاده از جزوه كالسي مجاز مي باشد

  .از هر گونه استفاده از مسئله حل شده اجتناب ورزيد

  .جهت حل مسائل استفاده كنيد DDMاز روش 

  .باط با استراتژي حل مسئله در ابتدا حل مسئله ارائه نماييدتوضيح مختصري در ارت

  بهشتي: موفق باشيد

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

ا توجه به ساير اطالعات داده شده، ب. نشان مي دهد بدون تير لبه پانل گوشه دال تخت يك طبقه مياني راشكل زير   -1

 .موارد زير را محاسبه كنيد

 در پانل حداقل ضخامت دال بر اساس كنترل خيز-الف

  در اطراف ستون گوشه مستقيم و برش

طراحي كنترل برش ناشي از خروج از مركزيت و   - ب

   .چنانچه الزم باشد ،سر ستونابعاد 

در وسط  نوار ستوني فوالدهاي خمشي مثبت  - ت

 دهانه و منفي در مجاورت ستون گوشه در نوار

  .)ب(بند  با مشخصاتنشان داده شده  پوششي

f'c=28 MPa, fy=400 MPa   4    =بار زنده kN/m
2
 

kN/m 1.5    =بارنازك كاري    
2
   

متر               3.5 =ارتفاع طبقه     ميليمتر  400x400= تونهاابعادس

 kN/m3 25= وزن حجمي بتن آرمه

  .انتخاب كنيد Φ14ميلگردها را از نوع   

  اثر بارگذاري متناوب نيز بايستي بررسي گردد: توجه

  

با تير ساختمان  كفمربوط به مقابل  شكل پالن -2

مشخصات طراحي به شرح زير  . بين ستونها است

  :مطلوبست .است

 A-2محاسبه مقدار برش و پيچش در لبه ستون  -الف

☻} {  

تعيين لنگر منفي طراحي خمشي تير مجاور ستون  در  -ب

  محل قسمت الف 

                          40x60) : سانتيمتر(ابعاد تيرها 

 40x40) : سانتيمتر(ابعاد ستونها 

       m  3:ارتفاع طبقه 

  سانتيمتر 18: ضخامت دال  

                        25) : مگا پاسكال(روزه بتن  28مقاومت 

  300) : مگا پاسكال(مقاومت تسليم فوالد 

kN/m( 3.0: و ديوارهاي داخلي  بار مرده حاصل از نازك كاري
2(  

  )kN/m( 8.0:  بار ديوارهاي خارجي                )kN/m2( 3.5: زنده طبقات سربار

 kN/m3 25= وزن حجمي بتن آرمه

  

  نوار طراحي
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