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 مفاھیم اولیھ

 
 نمودار جسم ازاد :

جسم کشیده می شود تا بتوان نیرو ھای وارد بر و نمودار بدونھ زوائدی است کھ در نظر گرفتھ می شود 
  برایند نیرو ھا را محاسبھ کرد.

 
 نیرو:

کھ بزرگی ان ھا بر حسب شتابی کھ بھ کیلوگرم استاندارد می دھند نیرو ھا کمیت ھایی برداری ھستند 
		تعریف می شود  متر بر مجذور ثانیھ شتاب وارد کند برابر  ١بنابراین نیرویی کھ بھ جسم استاندارا دقیقا 

با یکدیگر ترکیب می نیوتون است، جھت نیرو در جھت شتاب است نیرو ھا بنا بر قاعده ھای جبری  ١
نیروی خالص وارد بر یک جسم جمع بردتری تمام نیرو ھای وارد بر ان است. دنشو  

 
 قانون اول نیوتون:

در صورتی کھ ھیچ نیروی خالصی بھ یک جسم وارد نشود اگر جسم در ابتدا ساکن باشد ساکن باقی می 
رکت باشد در امتداد خط صافی با تندی ثابت حرکت می کندحال ح رماند و اگر د  

  
م نیوتون :قانون دو  

وارد بر جسم با شتاب ان از طریق رابطھ زیر ارتباط دارد نیروی خالص    
F=m.a	

سوم نیوتون :قانون   
اگر نیرویی از طرف جسم اول بھ جسم دوم وارد شود بھ ھمان اندازه نیرویی ھم از جسم دوم بھ جسم اول  

جھت یک دیگر ھستند.منتقل می شود در واقع این دو نیرو با ھم برابر ھستند فقط خالف   
  

 تعادل:
بھ این معنی کھ حرکت در جھت قائم و افقی و حرکت .براورد نیرو ھای وارد بر جسم ساکن صفر باشد 

 چرخشی نداشتھ باشیم.
  

:مقاومت  
.را داشتھ باشند بار ھر یک از اجزای سازه توانایی انتقال  



 عوامل موثر در مقاومت سازه:
.سطح مقطع کھ از نظر اندازه و فرم ھندسی مھم ھست-٢  جنس سازه-١  
  

 پایداری :
  عوامل ناپایداری بر سازه اثر نداشتھ باشد .

  
 عملکرد:

 رفتار سازه بھ گونھ ای باشد کھ تغییر شکل بوجود امده در سازه محدود باشد. 
 نیروی گرانش:

دیگر بھ ان وارد می شود در اغلب نیروی گرانش وارد بر جسم نیرویی کششی است کھ از سوی جسم 
کھ جھت ان رو بھ مرکز زمین است . حالت ھای مورد بررسی جسم دیگر را زمین در نظر می گیرند  

  
نیروی وزن : نیروی  

وزن یک جسم برابر بزرگی نیروی رو بھ باالیی است کھ برای موازنھ با نیروی گرانشی وارد بر جسم 
 مورد نیاز است.

 
 
 

:نیروی عمودی   
از طرف سطحی کھ جسم روی ان قرار دارد بر جسم وارد می شود نیروی عمودی ھمواره بر  نیرویی کھ 

 سطح عمود است .
 

 نیروی اصطکاک : 
نیرویی است کھ وقتی جسم بلغزد یا بخواھد بلغزد در امتداد سطح بھ ان وارد می شود این نیرو ھمواره 

نلغزد نیروی اصطکاک ایستایی است ولی اگر  ، اگر جسمموازی سطح و در جھت مخالف لغزش است
  بلغزر اصطکاک جنبشی است.

 
 نیروی ریسمان :

وقتی ریسمان تحت کشش باشد ان ریسمان از ھر یک از دو انتھای خود جسمی را می کشد این نیرو در 
جرم (قابل چشم  امتداد ریسمان و در جھت دور شدن از نقطھ اتصال جسم است برای یک ریسمان بدونھ

پوشی) کشش در دو انتھای ریسمان دارای بزرگی یکسان است حتی اگر ریسمان از روی قرقره بدونھ 
 جرم و بدونھ اصطکاک (قابل چشم پوشی)   عبور کند .

 
 نیروی کششی :

میان شاره (گاز یا مایع )و یک جسم سرعت نسبی وجود داشتھ باشد بر جسم نیروی کششی وارد ھرگاه  
ود کھ سوی ان در جھت خالف حرکت نسبی و در جھتی است کھ در ان شاره نسبت بھ جسم شارش می ش

  می کند 
 

:سازه تعریف  



بھ  و عملکرد و پایداری و مقاومت قسمتی از ساختمان کھ  نیرو ھای وارد بر ساختمان را با حفظ  تعادل 
  .زمین منتقل می کند

 
 کار اصلی سازه:

بھ زمین است کھ ھر جایی از مسیر ضعیف باشد باعث شکست سازه می شود بار ساختمان نتقال جریان ا 
برای مثال انتقال بار از سقف تیرچھ بلوکی بھ این صورت است کھ از بتن بھ تیرچھ ، از تیرچھ بھ بھ تیر .

 و سپس از تیر بھ ستون ھا منتقل می شود.
 

فرم سازه :   
ای معماران بر خوردار است بھ طور مثال در فرودگاه ھا بیشتر از فرم سازه از اھمیت بسیار باالیی بر

استفاده می شود در حالی کھ برای پل کھ دارای مقطع دایره ای شکل ھستند  ستون ھای مخروطی شکل 
.بھتر سطح مقطع شش ضلعی می باشد   

 
 عواملی کھ منجر بھ ناپایداری می شوند :

، ابگونگی و وازگونی استانتخاب تکیھ گاه غلط ، نشست خاک، رانش   
  

  :پی نشست
وقتی اب بھ خاک رس برسد بھ صورت ناگھانی مقاومت خود را از دست می دھد  ،خاک رس مناطق با در

.متر از فضای سبز فاصلھ گرفت ۶این مناطق باید  بنا بر این در طراحی   
داریم نیز باید بھ خاک طبیعی رسید. (خاک دارای پالستیک) در مناطقی کھ خاک دستی  

 
 رانش:

کھ می تواند بھ علت شیب باشد (برای رفع این مسئلھ می توان از روش  خاک شروع بھ لغزش می کند 
شمع کوبی و یا پلھ پلھ کردن استفاده کرد ) یا بھ علت زلزلھ یا رطوبت سطح اب زیرزمینی و یا نوع خاک 

 باشد
 

 ابگونگی:
شباع شده وقتی سطح اب باال باشد وقتی زلزلھ رخ دھد دانھ ھای ماسھ ھا جا بھ جا شده خاک ماسھ ای ا در

 و زیر پی خالی می شود مانند زلزلھ منجیل 
 وازگونی:

ساختمان تحت تاثیر نیروی جانبی افقی ، وازگون می شود بھ ھمین دلیل در بنا ھای قدیمی تر دیوار ھا 
  .پشت بند داشتند

م در عملکرد:انواع تغییر شکل مھ  
تغییر شکل قائمکھ بھ طور معمول ناشی از بار قائم است ،تغییر شکل جانبی (ناشی از زلزلھ باد و ...) و 

	لرزش  است 
	لرزش :

 وقتی زمان تناوب سازه نزدیک بھ تناوب نیرو ھا شما باعث تشدید می شود 
	

 زلزلھ:
 در ساختمان ھای بلند نمان تناوب باالست اما در ساختمان ھای کم طبقھ زمان تناوب کم است 



ضربھ ساختمان ھا بھ ھم در زمان زلزلھ از درز انقطاع استفاده می شود برای جلوگیری از   
ده می استفا نا منظم ھای طبقھ ، در پلکان ساختمان ۴این درز در مکان ھایی از جملھ ساختمان ھای باالی 

 شود کھ میزان این درز از رابطھ زیر محاسبھ می شود 
∆d < $
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نمایش داده می شود اچ بزرگ  کھ ارتفاع ساختمان از روی پی تا اخرین تراز با  
نمایش داده شده است دلتا دی   و مقدار جا بھ جایی مجاز ساختمان  با   
 
 
 

:بررسی دقیق محاسبھ درز انقطاع در حالت ھای مختلف  
دو ساختمان ھم ارتفاع: -١  

D=1/200H+1/200H=1/100H 
 
دو ساختمان با ارتفاع مختلف: -٢  

D=1/200𝐻کوتاھتر	ساختمان + 1/200𝐻کوتاھتر	1/100=ساختمان𝐻کوتاھتر	ساختمان	
 
دو ساختمان با ارتفاع و دو فوندانسیون متفاوت: -٣  

D=(𝐻$+𝐹$)1/200+(𝐻%+𝐹%)1/200 
	
	

  


