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هرای ایرن انتشرارات، بره استحارارتان       نشر نوآور ضمن ارج نهادن و ودردانی اي اعتماد شما بره كتراب  

سايی و نشر  های مختلف آماده و كارگروهرساند كه همكاران این انتشارات، اع  اي مؤلّفان و مترجمان  می

كرار   كتاب، تمامی سعی و همّت خود را برای ارائة كتابی درخور و شایسرتة شرما فرهیخترة گرامری بره     

های استاندارد یك كتاب خوب، ه  اي نظر  اند كه اثری را ارائه نمایند كه اي حدّاول اند و تالش كرده بسته

 اي نظر كیفیّت شكلی و ساختاری آن، برخوردار باشد. محتوایی و غنای علمی و فرهنگی و ه 

های این انتشارات برای ارائة اثری با كمترین اشكال، باي ه  احتمرال برروي ایرراد     رغ  تمامی تالش وجود، علی بااین

 دیگرر، ایرن   نقر  و اششركال دانسرت. ايسروی     تروان الاامراً مبررّا اي     و اشكال در كار وجود دارد و هیچ اثری را نمی

ای و اخالوی خود و نیا بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّ  خواننردگان گرامری، سرعی     انتشارت بنابه تعهّدات حرفه

هرای   ویژه اي طریب فراخوان به خوانندگان گرامری، ايهرگونره اشركال احتمرالی كتراب      دارد اي هر طریب ممكن، به

 عدی رفع نماید.های ب ها و ویرایش ها را در چاپ منتشرة خود آگاه شده و آن

كه حین ماالعة كتاب با اشكاالت، نواو   راستا، اي شما فرهیختة گرامی تقاضا داری  درصورتی لذا دراین  
اید  و یا ایرادهای شكلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روی خود كتاب انجام داده

اینة انتشارات نوآور، پس اي هماهنگی با انتشرارات،  شدة خود را با ه پس اي اتمام ماالعه، كتاب ویرایش

اید، لارف كررده    ای یادداشت نموده ارسال نمایید، و نیا چنانچه اصالحات خود را بر روی برگة جداگانه

عكس یا اسكن برگة مابور را با ذكر نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمایید، 

های بعدی كتاب اشعمال و اصالح گردد و باعر  هرچره     ها و ویرایش شده و در چاپ تا این موارد بررسی

 پربارترشدن محتوای كتاب و ارتقاء ساح كیفی، شكلی و ساختاری آن گردد.

منظور  نشر نوآور، ضمن ابراي امتنان اي این عمل متعهّدانه و مسئوالنة شما خوانندة فرهیخته و گرانقدر، به

كه اصالحات درست و بجرا باشرند،    این همدلی و همكاری علمی و فرهنگی، درصورتیتقدیر و تشكّر اي 

شدة  رس  ادب و ودرشناسی، نسخة دیگری اي همان كتاب و یا چاپ اصالح  متناسب با میاان اصالحات، به

 نمایرد، و  عنوان هدیه، به انتخاب خودتان، برایتران ارسرال مری    آن و نیا اي سایر كتب منتشرة خود را به

 شود. كه اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدّمة چاپ بعدی كتاب نیا اي يحمات شما تقدیر می  درصورتی

كارهرای شرما    آورندگان كتاب، اي هرگونه پیشنهادها، نظررات، انتقرادات و راه   همچنین نشر نوآور و پدید

ه و مشرتاوانه  عایاان در راستای بهبود كتاب، و هرچه بهترر شردن سراح كیفری و علمری آن صرمیمان      

  نمایند. استقبال می
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 مقدمه

 
 
هرا وابرل    به عنوان یكی اي برنامه كاربردی در تحلیل و طراحی دالها و پی SAFEبرنامه 
های  پی های فعلی این برنامه امكان استفاده اي پرداينده باشد، هر چند در نسخه استفاده می
ها در  بینی نشده است ولی در حال حاضر به عنوان یكی اي پركاربردترین برنامه عمیب پیش

 علوم مهندسی سايه شناخته شده است.
 ای تهیه شده است تا عالوه بر تعمی  حل مسائلمجموعه حاضر در چهار فصل به گونه

هرای مرورد    نامره  آیرین  ها و دالها اي تكنیكهای حل عددی نیرا اسرتفاده شرود،    مبتنی بر پی
 باشد. و مباح  جدید مقررات ملی می ACI-318-14ها شامل  استفاده در حل پروژه

 
 فصل اول:

باشرد، مرواردی اي جملره     ها می این فصل مشتمل بر مبانی تئوری در تحلیل دالها و پی
ای نايك و ضخی ، شناخت نیروهای داخل و خرارج صرفحه، انرواع    شناخت المانهای صفحه

ا، انواع دالها، انواع تركیبات بارگذاری، اصرول طراحری تیرهرا در رفترارخمش، بررش و      ه پی
 پیچش خواهد بود. 

 
 فصل دوم:

ای برای یك سیست  واب خمشی بتنری   های شبكه در این فصل به تحلیل و طراحی پی
هرا   سرايی  ای در انرواع مردل   های شربكه  به صورت گام به گام با تحلیل بر رفتار مختلف پی

 پرداخته شده است، این گامها عبارتند اي:
 SAFEو انتقال نیروهای بدون ضریب به نرم افاار  ETABSتحلیل سايه در  -8گام 

 اولیه كف پی تعیین ابعاد -9گام 
 SAFEو انتقال آن به نرم افاار  AUTOCADترسی  سايه پی در نرم افاار  -4گام 

 تعریف مشخصات مصالح پی -5گام 
 یف مشخصات مقاع پیتعر -5گام 
 العمل بستر تعریف ضریب عكس -6گام 
 ترسی  و اختصاص خواص تعریف شده به مدل -7گام 
 نامه طراحی تعیین آیین -1گام 
 كنترل سايه پیبارطراحی و تعریف تركیبات بار مشاهده تركیبات  -8گام 
 آنالیا سايه پی -80گام 
 كنترل تنش يیر پی -88گام 
 يیر پیكنترل نشست  -89گام 
 ترسی  نوارهای طراحی -84گام 
 كنترل برش یك طرفه -85گام 
 كنترل برش دو طرفه )پانچ( -85گام 
 تعیین مقادیر آرماتور در سايه پی -86گام 
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 فصل سوم:

های گسترده برای یك سیست  دوگانه بتنی به صورت گام  در این فصل به تحلیل و طراحی پی
های فشاری پرداخته شده است، در ایرن فصرل نكرات     ترده با شمعبه گام با تحلیل بر رفتار پی گس

 ها پرداخته شده است كه شامل: مربوط به روشهای مختلف دیوارهای برشی و اثر آن بر روی پی
)پیش فرض نرم افراار(   Beam propertiesسايی، تحلیل و طراحی پی گسترده با خاصیت  مدل -

 برای دیوارهای برشی
 برای دیوارهای برشی Wall propertiesو طراحی پی گسترده با خاصیت سايی، تحلیل  مدل -
 

 فصل چهارم:
در فصل چهارم به نكات مربوط به مدل سايی دالها اي وبیل تعیین ضخامت دال، تعیین خیرا و  

 طراحی آرماتورهای خمشی یا برشی پرداخته شده است.
 دو روش استفاده شده است كه شامل: در تعیین خیا دالها اي

 مقررات ملی ساختمان 8و مبح   ACIمحاسبات خیا بر اساس روابط ساده شده  -
 SAFE انحنا در -محاسبات خیا بر اساس معادالت منحنی لنگر -

همچنین در این فصل به نحوه تعیین و محاسبه دو عامل تاثیرگذار در خیا دراي مدت واعرات  
 های بتنی پرداخته شده است كه عبارتند اي: سايه
 شود. يمان در اثر تنش ثابت ایجاد می با گذشتیده خاش كه پد -
 پدیده افت كه باكاهش حج  بتن در طول يمان حاصل خواهد شد. -

سايی و تكنیكهای حل عددی در محاسبات بررش پرانچ ویرژه     در بخش دیگر این فصل بر مدل
 دالهای تخت اشاره شده است.

كال نیست و معیار اصلی در اصول تحلیرل و  به هر حال تدوین مباح  این مجموعه عاری اي اش
مهندس  انباشد، در پایان اي آوای ها و مباح  مقررات ملی می نامه ها بر مبنای آیین طراحی در سايه

كه بايخوانی این مجموعه را به عهرده گرفتنرد و    پور و مهندس محسن محجوبی شناس محسن حب
 نمای . نی مینقاه نظرات فنی خود را بیان نمودند تشكر و ودردا

 دریافت نظرات و پیشنهادات جامعه مهندسی عمران موجب ودردانی و سپاسگااری است.
 

 مهدی ترابی 



 

 اول فصل
 SAFEمبانی تئوری در 

 

 
 شامل:

 ها های ساحی در دالها و پی مروری بر رفتار المان -
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 کلیات 1-1

گرافیكری جهرت تحلیرل و طراحری      ای در محیاری  به عنوان یك برنامه تحلیل رایانه SAFEبرنامه 
باشد، اما آنچه كه باید مورد توجره وررار    می استفاده گاهی مشخ  وابل المانهای ساحی با شرایط تكیه

های عل  مكانیك خاك و مقاومت  و ماابب با داده گیرد این است كه نتایج بدست آمده باید تفسیر شود
هرا و   های مختلف نحوه تحلیرل و طراحری پری    پروژه مصالح منابب باشد، در مجموعه ارائه شده با ارائه

 شود. دالها پرداخته می
سايی، تحلیل و طراحی سايه اصلی، سايه پی و سرايه خراك نیراي بره حرداول       با توجه به اینكه مدل

شود ضوابط ارائه شده در مباح  مقررات ملی ماالعه و  می باشد، توصیه می دانش عل  مكانیك جامدات
 سايی شود. لسپس اودام به مد

 

 محورهای محلی در المانهای پوسته 2ـ1

)مثبت و منفی(، سراح   9)مثبت و منفی(، ساح  8شش وجه مختلف المان پوسته با نامهای ساح 
محورهای محلی در سیست  مختصات المانهای  8-8شوند. ماابب شكل  می )مثبت و منفی( نامگذاری 4

 اند. پوسته نشان داده شده

 
 ه المان پوستهشش وج 0-0شکل 

 

 انواع رفتار در المانهای سطحی 1ـ1

 توان اي رفتارهای يیر استفاده نمود: می در تعریف مقاع یك المان ساحی،
: در این رفتار تنها نیروها و یرا لنگرهرای درون صرفحه برر صرفحه       (Membrane)الف( رفتار غشایی 

 شوند. می ای تحمل المان ناشی اي كشش یا فشار درون صفحه
 : رفتار خمشی تنها نیروها و لنگرهرای خمشری خرارج اي صرفحه را تحمرل      (Plate)( رفتار خمشیب
 Thick)و یا صفحات ضخی   (Thin plate)توان اي صفحات نايك  می بندی رفتار خمشی كند، در فرمول می

plate)  .استفاده نمود 
ی و خمشی خواهد برود. در ایرن   : رفتاركامل پوسته اي تركیب دو رفتار غشای (Shell)پ( رفتار پوسته



 SAFE 00نی تئوری در فصل اول/ مبا 

 

رفتار سه درجه آيادی انتقرال و سره درجره آيادی دوران در سیسرت  مختصرات مرجرع وجرود خواهرد داشرت.          
 و یرا صرفحات ضرخی     (Thin plate)تروان اي صرفحات نرايك     مری  كامرل  رفترار پوسرته  بندی  همچنین در فرمول

(Thick plate) بنردی یرا    المانهای بار رفترار پوسرته نیراي بره تقسری       استفاده نمود، اليم به ذكر است جهت تحلیل
بندی المانهای ساحی با رفترار پوسرته بسریار مناسرب      باشد، المانهای مربع شكل در تقسی  می بندی همان مش

 شود. درجه و نسبت یك حاصل می 80است تا جایی كه نتایج بهتری برای المانهای چهارضلعی با ياویه 
شرود، ولری در    برشری در نظرر گرفتره نمری    هرای   ك اثرات تغییرر شركل  بندی صفحات ناي در فرمول

هرای   گرردد. برر اسراس توصریه     مری  برشری لحراظ  هرای   بندی صفحات ضخی  اثرات تغییر شركل  فرمول
ها اگر ضخامت اي حدود یك ده  تا یك پنج  دهانه بیشتر شود، اثرات تغییر شركلهای برشری    نامه آیین

و دیوارهرا را در رده صرفحات   هرا   ونه در مبح  نه  مقررات ملی دالباشد. به عنوان نم می حائا اهمیت
 را در رده صفحات ضخی  ورار داده است.ها  نايك و شالوده

دو هرای   اي المانها با رفتار پوسته استفاده شود، مگرر در سرايه  در تحلیل شود  می به طور كلی توصیه
 كه مهار جانبی كافی داشته باشند.هایی  بعدی یا سايه

 

 نیروهای داخلی المان پوسته 4ـ1

نیروهای داخلی المان پوسته، مانند تنش، در سراسر المان وجود دارند. این نیروهرا در هرر نقاره اي    
شرود.   مری  شوند. مقادیر نیروهای داخلی در گوشه نقاط گرهی گاارش می ساح میانی المان پوسته وارد

 المان وجود دارند. ای این نیروها و یا لنگرها در واحد طول درون صفحه
  F11 ،F22 ،F12 ،M11، M22،M12نیرو و لنگر در المانهای پوسته عبارتند اي:های  اساس شناسایی مولفه
دهرد. اليم بره ذكرر     مری  جهت مثبت نیروها و لنگرهای داخلی المان پوسته را نشان 9-8همچنین در شكل 

 دهد. می المان و بر ساح میانی بر حسب واحد طول ارائههای  است نرم افاار مقادیر نیروها را فقط در گوشه

 

 جهات مثبت نیروها و لنگرهای داخلی 3-0شکل 
 

 4-8ماابب شركل   (Out-of-plane)و خارج اي صفحه (In-plane)اخل صفحهتمامی نیروها و لنگرهای د
 شود. می نشان داده
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 نمایش نیروها و لنگرهای داخل صفحه و خارج صفحه 2-0شکل 

 
، thb، و برای ساوح موجدار برا ضرخامت ،  thداخلی روی ضخامت المان،های  خروجی نیروها و تنش

 خواهد بود. th=thbدار نداشته باشد، خواهند بود، در صورتی كه ساحی حالت موج
 آید: نیروهای غشایی اي روابط يیر بدست می

th /

th /

F .dx





 
2

3

2

11 11 

th /

th /

F .dx





 
2

3

2

22 22 

 آید:نیروهای برشی غشایی اي راباه يیر بدست می
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 آید:لنگرهای خمشی اي روابط يیر بدست می
th b/

th b/

M t .dx
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 آید:لنگر پیچشی اي راباه يیر بدست می
th b/

th b/

M t .dx
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 است.   4شود و ه  جهت با راستای مثبت محور  می گیری همواره اي ساح مرجع اندايهx3در روابط فوق

,دیر تنشهایگیری مقا همچنین در روابط انتگرال s ,s  11 22 11 تنشهای محوری نام دارنرد  22
sو باع  تغییر طول المان خواهند شد و تنش  12 تنش برشی نرام دارد و باعر  تغییرر ياویره     12

 المان خواهد شد.
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 تنش در دستگاه مختصات محور محلی مصالحهای  مولفه 4-0شکل 

 

 نیرو در فنرها 1-1
العمل گره متصل به فنر برابر است برا تغییرر مكران فنرر در ضرریب سرختی فنرر و در         نیروی عكس

صورتیكه در یك راستا درجه آيادی فنر تعریف نشود حتی معرفی تغییر شكل هیچ نیرویری در آن گرره   
 ایجاد نخواهد كرد.

ت بارگرذاری مختلرف   در حراال هرا   و ایجاد نیررو در آن گرره  ها  تغییر مكانهای تعریف شده برای گره
مقادیر متفاوتی خواهند داشت، در یك دستگاه مختصات محلی راباه نیروها، لنگرها و تغییرر مكانهرای   

 آید. می در هر گره اي راباه يیر بدست

g

g
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g

g

g

u
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1 1 0 0 0 0 0

2 0 2 0 0 0 0

3 0 0 3 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0

2 0 0 0 0 2 0

3 0 0 0 0 0 3

 

gكه g gu ,u ,u1 2 g، تغییر مكانهرا  3 g gr , r , r1 2 uه ودورانهرای هرر گرر   3 ,u ,u , r , r , r1 2 3 1 2 ضررایب   3
 باشند. سختی فنر می

مركب دو طرفه، گسترده باید سايگار های  ها تويیع فشار خاك در يیر شالوده نامه ماابب ضوابط آیین
توان با اسرتفاده اي فنرر    می سايه، شالوده و يمین تعیین شود، سختی يمین راهای  با مشخصات و سختی
سايی نمود، تعیین مقادیر مدول  ی متفاوت با توجه به مشخصات ژئوتكنیكی شبیهبا فرض مدول بسترها

 بعدی نشان داده شده است.های  بستر در فصل
 


