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با استفاده  1و 55/1و82/1شکل فوالدی و نسبت ابعادی  Iشاه تیر  6بتنی دو دهانه با -ممتد مرکب فوالدی
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به روش  و بار عادی آیین نامه ایران مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل (HS20-44)آشتو
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درصد بوده، با افزایش زاویه  8درجه کمتر از  20کاهش می یابد. این کاهش در اثر بار عادی ایران تا زاویه 

درصد رسیده است. برش در  30درجه به حدود  45بیه کاهش لنگر محسوس تر می شود بطوریکه تا زاویه 

 .در شاهتیر های خارجی افزایش و در شاهتیر های داخلی کاهش می یابدپایه میانی در اثر افزایش زاویه بیه 

یون استاندارد منتایج حاصل از مقایسه دو بارگذاری مذکور نشان می دهد که کاهش لنگر در اثر بارگذاری کا 

  آشتو بیشتر از بارگذاری ناشی از بار عادی آیین نامه ایران است.
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 فصل اول

 

 اتيکل

 مقدمه -1-1

س يشتر مواقع پلهايدر ب يدر حالت عاد    صورت  يرودخانه ا يا پلهايمختلف و  يرهايموجود در تقاطع م ب

دهد،  يه را نميجاد پل بدون بيکه هندسهههه راه اجازه ا يزمان کنند. يا رودخانه را قطع ميمحور مربوطه  يعمود

 يت هايها، محدود و تقاطع يارودخانه ير هايمس در ن موارد عمدتايا .شودير ها واقع ميه دار در مسيب يپلها

ضا،  ست م يا موانعيف شر در شند. در يکند م يکه خود ب شرايا با ضعين  سب با و ت محل در جاده يط پلها متنا

ز يطول پل ن ،هيه بيش زاويگردد. آنچه مشخص است با افزايه دار ميپل بصورت زاو يواقع شده و باعث طراح

متفاوت  يز با حالت قبليستم نيعملکرد سو  شد خواهد ياقتصاد ينه هايش هزيابد که موجب افزاي يش ميافزا

، در طرح تقاطع ها يين عرشهههه هاياز مواجه شهههدن با  ن يريجلوگ يموارد خاص برا يدر برخ خواهد بود.

شغال زم ضاف ين هايمجبور به ا سط بزرگراه زيناح يش پهنايو افزا يا ست. به عنوان نمونه رگيه و شده ا ذر پل 

ش يدر تهران پل جالل آل احمد، بر رو ضل اله، به گونه ايبزرگراه  ست که خط محور يخ ف ه يپا يقرار گرفته ا

ه يقرار دادن پا ين دو باند برايه بيناح يه ها پهنايکه در محل پا يباشد، به طور يبزرگراه نم يعرشه، مواز يها

 .افته استي شيعرشه، به اجبار افزا يها

عرشه، محدود به  يشوند که طراح يگر ميکديک ينزد ير کف عرشه طوريز يطول يرهايگر تيدر موارد د   

با توجه به  رود. يبه هدر م ياريب مصالح بسين ترتيشود. و بد يبه صورت جداگانه م يطول يرهايت يطراح

صورت نگرفته  يه ايمورب توص يعرشه ها ع بار و طرحيدر مورد توز يمعتبر پلساز ين نامه هايينکه در آيا

ه بر يه بيالزم است اثر زاوه يه بيه و با زاويه بيدر حالت بدون زاو ياستم سازهيسه عملکرد سياست، جهت مقا

 يحصول به طراح يهابرانامهنييآ يشنهاديپ يهاج حاصل با روشيمشخص شده و نتا يطراح يپارامترها يرو

 يو برش يخمش يع تالشهايب توزيان نامه حاضر ضراين اساس در پايبر ا سه گردد.ياپلها مق يآل و اقتصاددهيا



و دقت روابط ، يمورد بررس متوسط يدر دهانه ها يطول يرهايت يستم دال بر رويمورب با س يدر عرشه ها

  گرفته است.قرار  يابيه پل مورد ارزين لنگر در پاييتع يبرا يشنهاديپ

 ق:يعنوان تحق -1-2
 يشکل فوالد I ير هايبا شاهت يممتد مرکب دو دهانه دال بتن يه )تورب عرشه( بر پلهايه بير زاويتاث يبررس

 :تعريف مسئله -1-3

ه گاهها يپل و محور راه در تک ين خط عمود بر محور مرکزيکه ماب يه ايتواند به عنوان زاو يه )تورب( ميه بيزاو

مهم  يپارامترها يه بر تماميه بير زاويتاث يان نامه هدف بررسيپا نيف شود . در ايرد، تعريگ يه ها قرار ميا پاي

 باشد.ين نامه آشتو مييران و آين نامه اييآ يع لنگر و برش بر مبنايب توزيو ضرا يطراح

 

 ق:يضرورت انجام تحق -1-4

نه استفاده از ش طول دهايکارآمد هستند، با افزا يمحدود يدهانه ساده در پلها، تا طول ها يدارا يسازه ها   

ساخته  ين پلهاياز متداولتر يکي يفوالد يممتد مرکب بتن يباشد. پلها يتر م يار اقتصاديممتد بس يسازه ها

 ياريوارده دارد. بس يق پاسخ سازه پل به بار هايدق ينيش بياز به پين پلها نيق ايدق يز و طراحير بوده، آناليشده اخ

 يکه برا يمرکب دهانه ساده بوده در حال يپلها يبرا يضوابط  طراح شامل يمعتبر پل ساز ين نامه هايياز آ

محافظه  يستيه دار بايب ين در طرح پلهايبنابر صورت نداده اند. يه ايمورب توص يو طرح عرشه ها يوستگيپ

شود.  يب آن به عنوان طول دهانه پل در نظر گرفته ميمورب، دهانه ار يل پلهايهنگام تحلکارانه عمل کرد. 

باالتر  يايباال در زوا يچشيپ يل وجود لنگر هاين نامه ها ذکر شده بدليياز آ يدرجه که در برخ 20ت يحدودم

رتا يت يستم دال رويباس يپلها يت را براين محدوديتوان ا يبعمل آمده م يها ين وجود، طبق بررسياست. با ا

 ش داد.يدرجه افزا 30

 

 قيهدف تحق -1-5



ممتد مرکب  ياز بار زنده در پلها يناش يلنگرهابه طراح در بدست آوردن  يمهندس و قضاوت يد فنيارائه د -1

 ه دار.يب

 ه پل ممتد دو دهانه.يع لنگر و برش در پايتوز يبرا يبيارائه ضرا -2

 .ه پليدر بدست آوردن لنگر پا يشنهاديحاصل از رابطه پ يخطا يبررس -3

 

 ان نامهيپا فصول يمعرف -1-6

ات به کار رفته در آن يو فرضههه 1AASHTOران وين نامه اييع بار، در آيان نامه روش توزيدر فصهههل دوم پا   

س صل روش هايرد. در ايگ يقرار م يمورد برر شه هايمختلف توز ين ف  ين برخيمورب و همچن يع بار در عر

سترس در ا يقاتيتحق ياز کارها سوم روش اجزا شود. ينه ارائه مين زميقابل د صل  ل يتحل يامحدود بر يدر ف

ص شه مورب به تف سل يعر ستفاده از نرم افزار محدود  يرد، روش اجزايگ يقرار م يمورد برر -Sap2000با ا

V.11 سيتحل يبرا سازهيل پل ها با  سب برا يو المان ها ير طوليت يدال رو ياستم  شه ها و يتحل يمنا ل عر

ضيهمچن شه هاين فر ص شود. يان ميمورد مطالعه ب يات و خواص عر سازدر ف س يبرا يل  هارم مدل   يبرر

سينتا پنجمدر فصل رد. يگ يک عرشه مورد مطالعه قرار ميرفتار پارامتر صل از برر  يهاک عرشهيپارامتر يج حا

 است. ارائه شدهمحدود  ير مورب با استفاده از روش اجزايو غمورب 
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Abstract: 

Simply supported structures are used efficiently for bridge up to a certain span 

limit, beyond which the use of continuous structure becomes more economical. 

Continuous composite steel-concrete bridges remain one of the most common 

types built. The proper design of this structure requires accurate prediction of 

their structural response to truck loads. Many of cods provide guide lines for 

design of simply supported composite bridges, while dose not account for the 

effect of skew and continuity, Therefore is extremely conservative since both 

skew and continuity influence the longitudinal moments and shear in the girders. 

In this parametric studies effect of skew angle as well as other design parameters 

on more than 72 prototype continuous composite cases with six I-section girders 

and span ratio (1, 1.55, and 1.82) are analyzed using the finite-element method. 

The data generated from parametric study is used to deduce expressions for both 

support moment and shear distribution factors for AASHTO track loading and 

usual load of Iran-cods.  Results from finite-element analyses shows that the 

support moment in internal and external girders decreases significantly with 

increase in the skew angle, this decrease is about 8 percent when skews are less 

than 20°, with increase in skew angle up to 45° the support moment decreases 

about 30 percent. The shear forces in pier support increase at the exterior girder 

and decreases at the interior girders with increasing skew. Results from 

comparing of two mentioned loads show that support moment in the case of 

AAHTO loading more decreases than Iran’s usual loading.    
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