
  رئوس فعاليت های درس پروژه بتن
  

  )Structure’s Architectural Characteristics (انتخاب سازه: صفرمرحله 
  :ختمان منتخب بايد دارای شرايط ذيل باشدسا

  .تا حد امکان دارای پالن متقارن باشد •
  .باشد) طبقه( سقف ۵دارای حداقل  •
  . متر مربع باشد۱۰۰۰زيربنا حداقل  •
  . باشد۳الن کمتر از نسبت طول به عرض پ •
 .مشکل پارکينگ نداشته باشد •

  .نقشه های معماری سازه مورد نظر برای تمامی دانشجويان يکسان ميباشد

  )Structural Formation(تعيين سيستم سازه : اولمرحله 
   تشکيل گروه اينترنتی– تعيين نحوه کنترل مضاعف ‐ بررسی مشخصات معماری  :۱گام 
  اب خمشی در يک امتداد به همراه ديوار برشی در امتداد ديگرسيستم قتعيين : ۲گام 

  )Structural Modelling ( سازه مدلسازی:  دوممرحله
  ساختماناوليه مدلسازی : ۳گام 

  )Structural Loading ( سازه بارگذاری:  سوممرحله
  و ستونها و جزييات اوليه المانها شامل سقف، ديوارها، تيرها ) مقاطع(تعيين مشخصات : ۴گام 
  بارگذاری ثقلی شامل بارهای مرده و زنده : ۵گام 
  محاسبه مقدماتی بار زلزله و توزيع آن در طبقات: ۶گام 
  محاسبه مرکز جرم و مرکز برش در طبقات: ۷گام 

  )Structural Analysis ( سازهتحليل: چهارم مرحله
  تحليل مقدماتی سازه و تعيين مودهای ارتعاشی: ۸گام 
ز در طبقات به منظور تعيين زمان تناوب  با جرم متمرک)به تعداد سقف ها ( درجه آزادیچنديل مدل تشک: ۹گام 

  "۲۸۰۰ فرمول آيين نامه" و "نتايج حاصل از نرم افزار"طبيعی ساختمان با استفاده از روش رايلی و مقايسه آن با 
   نرم افزار خروجیو مقايسه نتايج بايک قاب منتخب از ساختمان ) مانند روش پرتال(تحليل تقريبی : ۱۰گام 
   در يک نمودارشکل بارگذاری طيفی با بارگذاری استاتيکی معادل تحليل طيفی ساختمان و مقايسه: ۱۱گام 
  تعيين شاخص پايداری ساختمان: ۱۲ گام

  )Structural Design(طراحی سازه :  پنجممرحله
  كنترل صلبيت سقف: ۱۳ گام

  )های درجه دومشکل با لحاظ نمودن اثر تغيير (مان با استفاده از نرم افزار طراحی نيرويي ساخت:  ۱۴گام 
   تغيير مکان ساختمان با استفاده از نرم افزارکنترل طراحی بر اساس :  ۱۵گام 
   ۱۰ و ۹مقايسه تغييرات در گام های :  ۱۶گام 
  تيپ بندی مقاطع المان های مختلف:  ۱۷گام 



  )در صورت لزوم( به همراه تخفيف بار زنده ثقلی و زلزلهتصحيح نهايي نيروهای :  ۱۸گام 
   آناليز و طراحی نهايي: ۱۹گام 
و پله با )  و تيرچه بلوک بتن آرمه دال شاملدو نوع(، سقف ، ديوار برشیطراحی دستی تيپ های تير، ستون:  ۲۰گام 

  جزييات کامل
  )Foundation Design(طراحی پی : ششممرحله 

  : شاملراحی پیتحليل و ط:  ۲۱گام 
 مدلسازی پی •
 تحليل پی •
  کنترل واژگونی •
  کنترل لغزش •
  کنترل فشار خاک زير پی •
  پی سازه ایطراحی المانهای •

  )Detailing(نقشه های اجرايي : هفتممرحله 
   سازه و پیتهيه نقشه های اجرايي:  ۲۲گام 

  )Final Defense(دفاع از پروژه : متشهمرحله 
  وژهارائه و دفاع از پر:  ۲۳گام 
 .نقشه های اجرايي ساختمان بايد با مداد و بصورت دستی ترسيم گردد •
   .شود نرم افزار در پروژه جدا خودداری  ازای از آوردن پرينت های فله •
تمامی مراحلی که در پروژه انجام ميشود و اطالعاتی که در متن پروژه آورده ميشود، بايد دارای مفاهيم  •

 . مهندسی و قابل دفاع باشند
 .احل پيشرفت هر يک از افراد بايد هماهنگ با کالس باشدمر •
از . و به حداقل رسانيدن اشتباهات فردی ميباشد) Team Work(يکی از اهداف اين درس تقويت کار گروهی  •

اينرو هر دانشجو موظف به کنترل مضاعف و دقيق مراحل انجام شده توسط دانشجوی ديگری است که در 
ر فرد کنترل کننده بايد در قبال اين عمل احساس مسئوليت بااليي داشته ه. اول ترم مشخص شده است

 .باشد
 .انجام پروژه بصورت انفرادی است •

 
  .موفق باشيد                                                                

  آذربخت                                                                  
۱۱/۱۲/۱۳۹۰  


