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 دانشگاه آساد اسالمی واحد یاسوج

 داًشکذُ فٌی ٍ هٌْذسی گزٍُ عوزاى
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گان مقاالت و رپوژه اهی عمرانی  زبرگترین و تنها سایت دانلىد رای

www.masoudbahrampoor.ir 

 

http://icivil.ir/omran/u27b
http://icivil.ir/omran/u27b


 سز فصل :

 کلیات -1

 بارگذاری پل ها -2

 معزفی انواع سیستم های ساسه ای عزشه پل ها -3

 پل های بتنی -4

 پل ّبی ثتٌی صفحِ ای)تک عٌصزی(

 پل ّبی تیز ٍ شبّتیز )دٍ عٌصزی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://icivil.ir/omran/u27b
http://icivil.ir/omran/u27b
http://icivil.ir/omran


 فهزست

 صفحه                                                                                               عنوان                                                            

 

 

 

http://icivil.ir/omran/u27b
http://icivil.ir/omran/u27b


 

 دانشگاه آساد اسالمی واحد یاسوج

 داًشکذُ فٌی ٍ هٌْذسی گزٍُ عوزاى

 اصَل هٌْذسی پلجشٍُ 

 

 احسبى جْبًفکزاستبد : هٌْذس 

 

 فصل اول :

 کلیبت

گان مقاالت و رپوژه اهی عمرانیزبرگترین و تنها سایت   دانلىد رای

www.masoudbahrampoor.ir 
 

http://icivil.ir/omran/u27b
http://icivil.ir/omran/u27b
http://icivil.ir/omran
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 www.masoudbahrampoor.ir -بزرگتریه ي تىها سایت داولًد رایگان پريژٌ ها ي مقاالت داوشجًیی عمران 

 

 فصل اٍل : 

 کلیبتی اس پل ّب :

 

 

 

 طجقِ ثٌذی پل ّب اس جٌجِ ّبی هختلف :

 ثِ طَر عوذُ پلْب اس جٌجِ ّبی هختلف ثِ صَرت ّبی سیز تقسین هی گزدد :
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 ثبرگذاری پلْب)پلْبی جبدُ ای(

گان مقاالت و رپوژه اهی عمرانی  زبرگترین و تنها سایت دانلىد رای

www.masoudbahrampoor.ir 
 

http://icivil.ir/omran/u27b
http://icivil.ir/omran/u27b


 جشوه اصول مهندسی پل                                                    مهندس احسان جهانفکز

 www.masoudbahrampoor.ir -بزرگتریه ي تىها سایت داولًد رایگان پريژٌ ها ي مقاالت داوشجًیی عمران 

 

  فصل دٍم :

 ثبرگذاری پلْب )پلْبی جبدُ ای( :

 

 : DLثبرّبی هزدُ  -1

 درصذ جزم ساسُ پل را عزضِ دارا هی تاضذ . 09تیص اس 

 هعوَال ایي چْار ًَع هصالح در هحاسثِ تار هزدُ السم است :

  جزم هخصَظ ) هصالح
  
⁄) 

 7850 فَالد

 2400 تتي هعوَلی 

 2500 تتي آرهِ )پلساسی(

 2200 آسفالت

 

 : LLثبرّبی سًذُ  -2

تز ایي اساس تارّای سًذُ هزتَط تِ پلْا تایذ تا یک آییي ًاهِ هعتثز یا هزتَط تِ کطَر هَرد ًظز هحاسثِ گزدد .آییي ًاهِ ّای 

 پزکارتزد ٍ هَرد استفادُ تِ صَرت سیز هی تاضٌذ :

 AASHTO –استبًذارد ثیي الوللی(  –آییي ًبهِ آشتَ )آهزیکب  -1

 DIN –آییي ًبهِ دیي )آلوبى(  -2

 )اًگلستبى( B.Sآییي ًبهِ  -3

 آییي ًبهِ فزاًسِ -4

 ًشزیِ فٌی –آییي ًبهِ ایزاى  -5
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 : Hهشخصبت ثبرگذاری ثز اسبس کبهیَى استبًذارد 

 

 

 

 

  

  

 تَضیحات
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  :   هشخصبت ثبرگذاری ثز اسبس کبهیَى استبًذارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تَضیحات
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  : H20-44  ٍHS20-44هزثَط ثِ هشخصبت ثبرخطی هعبدل 

 

 : H15-44  ٍHS15-44هزثَط ثِ هشخصبت ثبرخطی هعبدل 

 

 : H10-44  ٍHS10-44هزثَط ثِ هشخصبت ثبرخطی هعبدل 

 

ٍسیلِ ی ًملیِ ای کِ تا سزعت ًزهال اس رٍی یک پل عثَر هی کٌذ  تعزیف ضزیت یب اثز ضزثِ ی دیٌبهیکی ثزای پلْب :

تٌص ّای تَلیذ هی کٌٌذ کِ اس تٌص ّای هزتَط تِ تارگذاری استاتیکی آى تیطتز است تِ ایي افشایص تٌص اثز ضزتِ یا اثز 

 ر سًذُ هی گَیین .دیٌاهیکی تا

آییي ًاهِ ّای هختلف تِ ٍسیلِ هغالعات ٍ آسهایطات صَرت گزفتِ تزای هحاسثِ ایي ضزیة افشایطی رٍاتظ سادُ ٍ تمزیثی تز 

 اساس استاًذارّای هختلف کطَر خَد ارائِ دادُ اًذ کِ راتغِ آى تزاساس آییي ًاهِ آضتَ تِ صَرت سیز پیطٌْادگزدیذُ است : 

      
  

    
      

I            ضزیة ضزتِ دیٌاهیکی :L )ًِعَل دّاًِ هحاسثاتی پل )تزای پلْای تک دّا : 

ضزیة ضزتِ دیٌاهیکی تٌْا تزای تعضی اس اعضای ساسُ ای یک پل تایذ لحاػ گزدد . کِ ایي اعضا عثارت اًذاس : : اثزات  1ًکتِ 

 پایِ ّای پل -3تکیِ گاُ ّای پل  -2عزضِ  -1

 ًذُ ثز اسبس آییي ًبهِ ایزاى :هحبسجِ ثبر س
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  هشخصبت هزثَط ثِ ثبر کبهیَى استبًذارد ایزاى :

 ًحَُ لزارگیزی تار کاهیَى استاًذارد ایزاى تز رٍی یک پل در راستای عزضی

 

P                    ًِتار هزتَط تِ چزخ ّای جلَ ، عمة یا هیا :B عزض سَارُ رٍ رٍی پل : 

 هشخصبت ثبر خطی هعبدل ایزاى :

 

 ( :Ton 70هشخصبت ثبر خطی تبًک )

 

اس آًجایی کِ عثَر ّوشهاى تیص اس یک تاًک تز رٍی یک پل هوٌَع هی تاضذ در هحاسثِ تٌص ّای اعوالی اس یک  : 2ًکتِ 

تاًک تِ پل تٌْا تایذ تار هزتَط تِ یک تاًک تز رٍی پل هَرد ًظز لزار دادُ هی ضَد . ایي لاًَى در هَرد پلْای تیص اس یک 

 تاًذ ًیش تایذ هَرد استفادُ لزار گیزد .
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  تعییي اثز ضزثِ یب ضزیت ضزثِ دیٌبهیکی ثب استفبدُ اس آییي ًبهِ ایزاى :

    
 

    
     

 ًحَُ قزار گیزی ثحزاًی ثبرّبی سًذُ در راستبی عزضی پلْب :

 ایزاى : 40Tonیا  45Tonکاهیَى  -1

 

 ( :HSٍHکاهیَى استاًذارد آضتَ ) -2

 

 

 تار تاًک : -3

                              

 تار خغی هعادل ایزاى : -4

    

 تار خغی آضتَ : – 5
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 ثبرّبی سًذُ :  یضزیت ّوشهبً

 

 ثبرگذاری سًذُ پیبدُ رٍی پلْبی جبدُ ای )ثز اسبس آشتَ ٍ ایزاى( :

 

 هحبسجِ ثبر ًبشی اس جزیبى آة ثِ پلْب :

        2 

q :  تار ًاضی اس جزیاى آب(  
 
 ⁄ ⁄   ): سزعت جزیاى آب  2                        ( ) 
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 هحبسجِ ًیزٍی سلشلِ ثزای پلْب : 

تِ عَر کلی پلْا تایذ تزای دٍ راستای عوَد تز ّن )راستای عَلی ٍ عزضی(  :هزثَط ثِ پلْبی هستقین غیز هَرة  1ًکتِ 

 هغاتك ضکلْای سیز تعییي گزدد :

 

در پلْای کِ پایِ ّای آًْا ًسثت تِ هحَر عَلی یا عزضی اًحزاف دارًذ تزای هحاسثِ  : پلْبی هستقین هَرة 2ًکتِ 

 ( :′  ′ اد لزارگیزی پایِ ّای پل ٍ اهتذاد عوَد تز آى در ًظز گزفت )ًیزٍی سلشلِ دٍ اهتذاد عوَد تز ّن را هی تَاى در اهتذ

 

اس آًجایی کِ عزضِ پلْا دارای صلثیت یا سختی تسیار تاالی هی تاضٌذ ًیاسی تِ هحاسثِ ًیزٍی سلشلِ تزای آى      : 3ًکتِ 

 ًوی تاضذ .عزضِ پلْا تایذ تٌْا لادر تِ اًتمال ًیزٍی سلشلِ تِ تخص ّای سیزیي خَد یعٌی تکیِ گاُ تا پایِ ّا ٍپی ّا هی تاضذ .

ًظیز تکیِ گاُ ّا ، پایِ ّای کٌاری ٍ هیاًی ٍ فٌذاسیَى ّا تایذ در هماتل ًیزٍی سلشلِ  سایز یا دیگز تخطْای پل : 4ًکتِ 

 عزاحی گزدد . 

 طجقِ ثٌذی پلْب ثز اسبس آییي ًبهِ ّبی لزسُ ای :
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  اًَاع رٍش ّبی تحلیل لزسُ ای پلْب :

 

 تحلیل استبتیکی :هحبسجِ ًیزٍی سلشلِ ثزای پلْب ثب استفبدُ اس رٍش 
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A : ضتاب هثٌای عزح :  

 A ضتاب لزسُ خیشی هٌغمِ

 0.35 خیلی سیاد

 0.3 سیاد

 0.25 هتَسظ

 0.2 کن

 0.5 فَق العادُ سیاد

 

 

T تز حسة( ًَساى پل در راستای هَرد ًظز :sec                          )W:  تز حسة( ٍسىN )   

K تز حسة( سختی جاًثی :N/M                                             )g ضتاب ثمل )تز حسة : 
 2⁄ = 9.806) 

 اگز اتصبل پبیِ پل ثِ عزشِ پل اس ًَع هفصلی ثبشذ :
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هغلَتست تعییي پزیَد ارتعاش ٍ ًیزٍی سلشلِ تزای یک پل تا تَجِ تِ فزضیات ٍ هطخصات ًطاى دادُ ضذُ در ضکل  : 1هثبل 

 سیز :)در راستای عزضی(

 

 هشخصبت فزضیبت : 

      تار هزدُ عزضِ  -1
 
 .   هحل احذاث پل در سهیي ًَع  -2.                                 ⁄ 

 پل اس ًَع تشرگزاّی است . -4خیشی هٌغمِ احذاث پل سیاد هی تاضذ .               ضذت لزسُ  -3

 اتصال پایِ پل تِ عزضِ تِ صَرت هفصلی هی تاضذ . -5

                                            )اس رٍش استاتیکی( :                                                             حل :

     *(   (
2  2 

2
))+  

 

2
( (   )2       )  (       )        (      )  

                

    
      

  
   ضزیة سلشلِ در راستای  

 

 

0 

 عرشه نصف ستون درصدی از بار زنده
m 

𝝆C 
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 (     )                 

   
       
  

 
  (           ⁄ )  (           )

(   ) 
               ⁄  

 :  
  

  
   

     

    
                 

     

    
 ⁄  تِ  ⁄    تثذیل⁄⁄            

     √
 

  
      √

          

         
           

 ( :        ) S+1است پس اس راتغِ دٍهی استفادُ هی کٌین  1.5ٍ  0.1تیي  0.205چَى 

                 

     
      

  
 
           

 
      

                (      )             

 

 Kgبرای تبدیل واحد به    
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یک پل سِ دّاًِ تتٌی تا تَجِ تِ دادُ ّا ٍ ضکل ّای ًطاى دادُ ضذُ هغلَتست تعییي پزیَد ًَساى ٍ ًیزٍی سلشلِ  : 2هثبل 

 تزای پایِ ًطاى دادُ ضذُ اس ایي پل در راستای عزضی .

 

 ⁄       ٍسى سًذُ پل  -2         ⁄        ٍسى هزدُ پل  -1 هشخصبت فزضیبت :

 است .    ًَع سهیي ، ًَع  -5اتصال پایِ پل تِ عزضِ هفصلی است .          -4سختی توام پایِ ّا تا ّن تزاتزًذ.           -3

  پل اس ًظز اّویت تاال هی تاضذ . -7ضذت لزسُ خیشی هتَسظ است .             -6

        

 

     [   (
     

 
)  

 

 
(         )     )  (      (

     

 
)]

       [           ]        (      )                  

   
      

  
              

                 

               

      پس چَى تعذاد پایِ ّا اس یک تیطتز است     

 

 

 /   f ستون هاارتفاع  ستون ها تعداد
 درصد بار زنده  
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 www.masoudbahrampoor.ir -بزرگتریه ي تىها سایت داولًد رایگان پريژٌ ها ي مقاالت داوشجًیی عمران 

 فصل تمزینات                         اصول مهندسی پل                                             مهندس احسان جهانفکز

 ًیزٍی سلشلِ در راستای عزضی تزای یک پل تا تَجِ تِ دادُ ّا ٍ هطخصات سیز :هغلَتست تعییي پزیَد ارتعاش ٍ  -1

 
 هطخصات فزضیات : 

 .     سهیي اس ًَع  -1

  .ضذت لزسُ خیشی هتَسظ   -2

 .پل اس ًَع پلْای رٍستایی است   -3

 . اتصال پایِ تِ عزضِ هفصلی هی تاضذ  -4

 

 

 

 

 www.masoudbahrampoor.ir -بزرگتریه ي تىها سایت داولًد رایگان پريژٌ ها ي مقاالت داوشجًیی عمران 

 فصل تمزینات                         اصول مهندسی پل                                             مهندس احسان جهانفکز

 پزیَد ارتعاش ٍ ًیزٍی سلشلِ تزای پایِ ی هیاًی اس پل چْار دّاًِ سیز تا تَجِ تِ هطخصات سیز:هحاسثِ ست هغلَت -2

 
 هطخصات فزضیات : 

 .    سهیي اس ًَع  -1

  است . ضذت لزسُ خیشی خیلی سیاد  -2

 هی تاضذ .پل هزتَط تِ راُ ّای اصلی  -3

 . اتصال پایِ تِ عزضِ هفصلی هی تاضذ -4
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 www.masoudbahrampoor.ir -بزرگتریه ي تىها سایت داولًد رایگان پريژٌ ها ي مقاالت داوشجًیی عمران 

 فصل تمزینات                         اصول مهندسی پل                                             مهندس احسان جهانفکز

 تا تَجِ تِ فزضیات ٍ هطخصات دادُ ضذُ هغلَتست هحاسثِ : تزای یک پل سِ دّاًِ -3

 )در راستای عزضی( 1الف ( پزیَد ًَساى ٍ ًیزٍی سلشلِ تزای پایِ ضوارُ 

 )در راستای عزضی( 2ب ( هحاسثِ پزیَد ًَساى ٍ ًیزٍی سلشلِ تزای پایِ ضوارُ 

 
 هطخصات فزضیات : 

 .   سهیي اس ًَع  -1

  سیاد است .ضذت لزسُ خیشی   -2

 پل رٍدخاًِ ای تا درجِ اّویت پل سیاد است . -3

 . اتصال پایِ تِ عزضِ هفصلی هی تاضذ -4

 

 

 www.masoudbahrampoor.ir -بزرگتریه ي تىها سایت داولًد رایگان پريژٌ ها ي مقاالت داوشجًیی عمران 

 فصل تمزینات                         اصول مهندسی پل                                             مهندس احسان جهانفکز

 هغلَتست تعییي پزیَد ارتعاش ٍ ًیزٍی سلشلِ در راستای عزضی تزای یک پل تا تَجِ تِ دادُ ّا ٍ هطخصات سیز : -4

 
 هطخصات فزضیات : 

 .    سهیي اس ًَع  -1

  کن است .ضذت لزسُ خیشی   -2

 درجِ اّویت پل هتَسظ است . -3

 . تاضذ اتصال پایِ تِ عزضِ هفصلی هی -4
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 دانشگاه آساد اسالمی واحد یاسوج

 داًشکذُ فٌی ٍ هٌْذسی گزٍُ عوزاى

 جشٍُ اصَل هٌْذسی پل

 

 استبد : هٌْذس احسبى جْبًفکز

 

 : و چهبرم سومفصل 
 ّب پل عزشِ ای سبسُ ّبی سیستن اًَاع هعزفی

 پلْبی ثتٌی )تک عٌصزی ٍ دٍ عٌصزی(

گان   مقاالت و رپوژه اهی عمرانیزبرگترین و تنها سایت دانلىد رای

www.masoudbahrampoor.ir 
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 :ٍ چْبرم فصل سَم 

هعزفی ٍ طجقِ ثٌذی اًَاع سیستن ّبی عجَرگبُ پلْب ٍ ًیش هعزفی اًَاع رٍش ّبی تحلیل ٍ تَسیع ثبر اعوبلی ثِ 

 پلْب در راستبی عزضی :

پلْا اس لحاػ تارتزی تِ عَل دّاًِ پلْا تستگی دارد . تذیي هعٌا کِ هوکي است یک سیستن عثَرگاُ پل در هحذٍدُ سیستن 

تز ایي ای اس عَل دّاًِ هٌاسة ٍ در هماتل استفادُ اس آى سیستن در هحذٍدُ دیگزی اس عَل دّاًِ پل غیز هٌاسة تاضذ 

 رت سیز عثمِ تٌذی هی ضًَذ :اساس سیستن ّای هزتَط تِ راُ یا عزضِ پلْا تِ صَ

 

 هعزفی عجَرگبُ ّبی تک عٌصزی :

ًَع اس عثَرگاُ ّا تطکیل ضذُ اًذ اس یک اصغالحاً تِ ایي ًَع اس عثَرگاُ ّا ، عثَرگاُ تخت یا صفحِ ای گفتِ هی ضَد . ایي 

 دال تخت تتي هسلح تز اساس ضکل سیز :
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 هغلَتست :است ، هتز  15پل دارای یک دّاًِ ٍ تا عثَر گاُ تک عٌصزی تا عَل دّاًِ تزای یک :  3هثبل 

 هحاسثِ حذاکثز لٌگز خوطی ٍ حذاکثز ًیزٍی تزضی اعوال ضذُ تِ پل تا تَجِ تِ حالتْای سیز :

 تٌی ایزاى استفادُ گزدد . 45حالت اٍل : تزای تارگذاری تار سًذُ اس کاهیَى 

 تارگذاری تار سًذُ اس تار خغی هعادل ایزاى استفادُ گزدد .حالت دٍم : تزای 

 حالت سَم : تزای تارگذاری تار سًذُ اس تار تاًک استفادُ گزدد .

       تزای ّز سِ حالت تاال همذار تار هزدُ اعوالی تِ پل 
 
 ٍ ضزیة ضزتِ دیٌاهیکی در صَرت ًیاس لحاػ گزدد . ⁄ 

 

 

 هحبسجِ حذاکثز ثزش ٍ لٌگز ًبشی اس ثبر هزدُ ثزای ّزسِ حبلت : حل :

 

 هحبسجِ ضزیت ضزثِ دیٌبهیکی ثب استفبدُ اس آییي ًبهِ ایزاى :

    
 

    
         

 

     
                              

 را در ًظز هی گیزین . 1.3 تیطتز ضذ حذاکثز ّوَى 1.3 ًکتِ : اگز جَاب اس

 هحبسجِ پٌْبی هَثز ًبشی ار اعوبل یک ردیف ثبر چزخ ٍسیلِ ًقلیِ :

                                (  )                     

 را در ًظز هی گیزین . E=2.1ضذ در ًتیجِ حذاکثز ّواى  2.1ًکتِ : اگز جَاب تیطتز اس 

 تٌی ایزاى : 45حبلت اٍل : هحبسجِ حذاکثز لٌگز ٍ ثزش ًبشی اس ثبر سًذُ هزثَط ثِ کبهیَى 
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∑                                                       

 کل هزتَط تِ حالت اٍل                                                     

   ضزیة ضزتِ دیٌاهیکی                       هزتَط تِ تار هزدُ               هزتَط تِ تار سًذُ      

 کل هزتَط تِ حالت اٍل                                                   هحبسجِ لٌگز :

ًاضی اس اعوال چٌذ تار هتوزکش تِ یک دیگز تز رٍی ًمغِ اثز یکی اس آى تارّای هتوزکش هعوَالً  maxلٌگز حذاکثز  : 1ًکتِ 

 ایجاد هی گزدد .

یجاد حذاکثز لٌگز خوطی اکِ فاصلِ اش تا تزآیٌذ ًیزٍّای هتوزکش ًشدیکتز است ، در ًمغِ اثزش : ًیزٍی هتوزکشی  2ًکتِ 

 هی گزدد .

 

تارّای هتوزکش تایذ تِ گًَِ ای تز رٍی تیز لزار دادُ ضًَذ کِ ًمغِ ٍسظ تیي ًیزٍی تزآیٌذ ٍ ًشدیکتزیي ًیزٍی  : 3ًکتِ 

 هتوزکش تِ ًیزٍی تزآیٌذ دلیماً در هزکش تیز لزار تگیزد .
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  هحبسجِ :حبلت دٍم : 

 

 :حبلت سَم : هحبسجِ 
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 www.masoudbahrampoor.ir -بزرگتریه ي تىها سایت داولًد رایگان پريژٌ ها ي مقاالت داوشجًیی عمران 

 فصل تمزینات                         اصول مهندسی پل                                             مهندس احسان جهانفکز

 هغلَتست :،  است هتز 20تزای یک پل دارای یک دّاًِ ٍ تا عثَر گاُ تک عٌصزی تا عَل دّاًِ  -5

 هحاسثِ حذاکثز لٌگز خوطی ٍ حذاکثز ًیزٍی تزضی اعوال ضذُ تِ پل تا تَجِ تِ حالتْای سیز :

 تٌی ایزاى استفادُ گزدد . 45حالت اٍل : تزای تارگذاری تار سًذُ اس کاهیَى 

 ی تارگذاری تار سًذُ اس تار خغی هعادل ایزاى استفادُ گزدد .حالت دٍم : تزا

 حالت سَم : تزای تارگذاری تار سًذُ اس تار تاًک استفادُ گزدد .

      تزای ّز سِ حالت تاال همذار تار هزدُ اعوالی تِ پل 
 
 ٍ ضزیة ضزتِ دیٌاهیکی در صَرت ًیاس لحاػ گزدد . ⁄ 
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 فصل تمزینات                         اصول مهندسی پل                                             مهندس احسان جهانفکز
 هغلَتست :،  است هتز 5تزای یک پل دارای یک دّاًِ ٍ تا عثَر گاُ تک عٌصزی تا عَل دّاًِ  -6

 هحاسثِ حذاکثز لٌگز خوطی ٍ حذاکثز ًیزٍی تزضی اعوال ضذُ تِ پل تا تَجِ تِ حالتْای سیز :

 تٌی ایزاى استفادُ گزدد . 45حالت اٍل : تزای تارگذاری تار سًذُ اس کاهیَى 

 تارگذاری تار سًذُ اس تار تاًک استفادُ گزدد . : تزای دٍمحالت 

      حالت تاال همذار تار هزدُ اعوالی تِ پل  دٍتزای ّز 
 
 ٍ ضزیة ضزتِ دیٌاهیکی در صَرت ًیاس لحاػ گزدد . ⁄ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 توضیح : در قببل هر گونه اشتببهبت تبیپی **

 ندارد .مدیر سبیت مسئولیتی )اعداد و حروف و محبسببت و ...(  
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