
هقذهِ 1-1

تحلیل ٍ طزاحی ساسُ ّا(: هکاًیک هَاد)هقاٍهت هصالح •
تٌص ٍ کزًص•
استاتیک•
تٌص تکیِ گاّی -تٌص تزضی -تٌص قائن•
تٌص در هقاطغ هایل•
تارهجاس-ضزیة اطویٌاى -استحکام ًْایی•
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هختصزی درتارُ رٍش ّای استاتیک 1-2
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ًوَدار آساد خسن

عضَ دٍ ًیزٍیی

سیزا سِ هعادلِ . دٍ هدَْل تعییي ضذ ٍلی دٍ هدَْل دیگز را ًوی تَاى تعییي کزد
.هستقل تیطتز ًذارین 3



 ABًوَدار آساد عضَ 

عضَ کططی است BCعضَ فطاری است ٍ هیلِ  ABهیلِ 
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Bًوَدار آساد هفصل : رٍش دیگز
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(کططی) kN 50تزاتز تا  BCًیزٍی داخلی در 

(فطاری) kN 40تزاتز تا  ABًیزٍی داخلی در 
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تٌص در عضَّای یک ساسُ 1-3
اها ایي . ًتایح قسوت قثل گام ّای اٍلیِ تزای تحلیل یک ساسُ است •

ًتایح ًطاى ًوی دّذ کِ آیا ساسُ تار ٍاردُ را تا اطویٌاى تحول هی کٌذ یا 
 ًِ؟
 Aتزآیٌذ ًیزٍّای خشئی تَسیعی در هقطع عزضی  FBCًیزٍی داخلی •

. است
FBC/Aضذت ایي ًیزٍی تَسیعی •
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تستگی تِ استقاهت آى در تزاتز ضذت   BCگسیختگی هیلِ  •
.تار ٍاردُ است

:عَاهل هَثز •
ًیزٍی داخلی -1•
هساحت هقطع عزضی  -2•
خٌس هیلِ -3•

8



ضذت ًیزٍّای تَسیعی در یک هقطع را تٌص در آى  •
.ًطاى هی دٌّذ σهقطع هی گَیٌذ ٍ تا 

تٌص کططی: هثثت •
تٌص فطاری: هٌفی•

9



:  SIٍاحذ تٌص در سیستن •

:اضعاف پاسکال  •

kpa, MPa, Gpa

1kPa=103 Pa

1MPa=106 Pa

1GPa=109 Pa

ٍ تٌص تزحسة پًَذ تز ایٌر هزتع  in2تزحسة  lb ،Aتز حسة  Pدر ٍاحذ اًگلیسی 
psi

Ksi=103 psi
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تحلیل ٍ طزاحی 1-4

آیا . σall=165 Mpaاس فَالد  تا  BCهیلِ . ساسُ ضکل  قثل را در ًظز تگیزیذ•
(d=20mm)ایي هیلِ هی تَاًذ تار ٍاردُ را تحول کٌذ 
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  Mpa 100اس آلَهیٌیَم ٍ تٌص هجاس آلَهیٌیَم  BCفزض هی کٌین جٌس هیلِ 
:در ایي صَرت قطز هیلِ ػثارتست اس. تاضذ
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تارگذاری هحَری ٍ تٌص قائن 1-5 •
تٌص در یک ًقطِ •
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تَسیع ٍاقعی تٌص            هسائل ًاهعیي استاتیکی •
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.تَسیع تٌص یکٌَاخت فزض هی ضَد •
تارگذاری هزکشی.            هقطع هی گذرد( هزکش سطح)اس هزکشٍار  Pتار تزآیٌذ •

خارج اس هزکش                                    هزکشی               •
تٌص غیز یکٌَاخت                          تٌص یکٌَاخت                 •
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تٌص تزضی 1-6 •
• P  ًیزٍی تزضی

اس صفز در سطح عضَ تا هقذار  . تٌص تزضی یکٌَاخت ًیست•
.هاکشیون تغییز هی کٌذ
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تٌص تزضی در پیي ّا، پزذ ّا ٍ پیر ٍ هْزُ ّا•

تک تزش•

ًوَدار آساد پیچ17



(دٍتل)تزش دٍگاًِ •
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تٌص تکیِ گاّی در اتصاالت 1-7 •

•t ضخاهت ٍرق
•d ًِقطز ًین استَا
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تحلیل ٍ طزاحی ساسُ ّای سادُ 1-8 •
ضیَُ حل هسائل هقاٍهت هصالح 1-9 •
رسن طزح ٍارُ -1•
فزهَل تٌذی   -2•
حل تا استفادُ اس اصَل استاتیک -3•
ًیزٍّا ٍ کَپل ّای داخلی -ٍاکٌص در تکیِ گاُ ّا•
ًیزٍّا، تٌص ّا ٍ کزًص ّا -هعادالت تعادل -ًوَدار آساد•
ٍاحذّا•
دقت هحاسثات–دقت دادُ ّا  1-10•
دقت دادُ ّا ًوی تَاًذ تیطتز اس دقت دادُ ّا یا تیطتز اس دقت هحاسثات •

.تاضذ
دقت هٌْذسی % 0.2•
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 mm2 800دارای هقطع عزضی یکٌَاخت تا هساحت  BDهیلِ  8-1هسالِ •
 Mpa 50تِ طَری کِ تٌص قائن در ایي هیلِ اس  Pهطلَتست اًذاسُ تار . است

.تیطتز ًطَد
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تا سطَح )تَسط ٍصلِ ّای زَتی   A ٍBعضَّای زَتی  15-1هسالِ •
  A ٍBفاصلِ تیي دٍ اًتْای عضَّای . تِ ّن هتصل ضذُ اًذ( زسة خَردُ

کوتزیي . است 700kPaٍ هاکشیون تٌص تزضی هداس زسة  mm 6تزاتز تا 
.را تعییي کٌیذ Lطَل هداس 
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15 kN

75 mm

15 kN

6 mm
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تٌص در هقاطع هایل عضَّای تحت تار هحَری 1-11 •

تٌص تزضی+ تٌص قائن : هقاطع هایل •
تٌص قائن + تٌص تزضی : پیر تحت ًیزٍی عزضی •

25

تٌص قائن

تٌص تزضی



•A0 هقطغ ػزضی در اهتذاد ػوَد تز هحَر ػضَ است.
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تٌص قائن هاکشیون•

تٌص تزضی هاکشیون•
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حالت تٌص در ضزایط کلی تارگذاری  1-12•
xیا عوَد تز هحَر  yzتزش تا صفحِ ای هَاسی صفحِ •
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حالت تٌص در ضزایط کلی تارگذاری 1-12•

عوَد  xتٌص ّا در سطحی کِ تز هحَر  𝜎x  ،xy𝜏  ٍxz𝜏اًذیس اٍل •
.است

.خْت ایي تٌص را ًطاى هی دّذ  xy𝜏  ٍxz𝜏اًذیس دٍم در •
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کطص هثثت•

  xz     :𝜎y  ،yz𝜏  ٍyx𝜏هَاسی صفحِ •
  xy     :𝜎z  ،zx𝜏  ٍzy𝜏هَاسی صفحِ •
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.در سِ ٍجِ دیگز تٌص در جْت هخالف اثز هی کٌذ•
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.هَلفِ کافی است 6هَلفِ  9تجای •
•𝜎x  ،𝜎y  ،𝜎z  ،xy𝜏  ،yz𝜏  ٍzx𝜏  
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ًکتِ ّای طزاحی 1-13•
تؼییي استحکام ًْایی یک ػضَ -الف•
Puتار ًْایی   ---گسیختگی ًوًَِ  ---ًیزٍی هاکشیون •

•𝜎u  استحکام ًْایی کططی
•𝜏u    تحت پیچص یا تزش سادُ یا دٍتل ---استحکام ًْایی تزضی

35



ضزیة اطویٌاى–تار هداس ٍ تٌص هداس  -ب•

تار هجاس یا تار ػولکزد یا تار طزاحی•
.ًسثت تار ًْایی تِ تار هجاس را ضزیة اطویٌاى هی گَیٌذ•

.اگز راتطِ تیي تار ٍ تٌص خطی تاضذ، هؼادالت تاال یکساى خَاّذ تَد•
. راتطِ دٍم کارتزد تیطتزی دارد•
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اًتخاب ضزیة اطویٌاى هٌاسة -ج•
احتوال ضکست ---کَچک •
غیز اقتصادی ---تشرگ •

:ػَاهل•
گزهایص، سزهایص، تٌص ّای تاقی هاًذُ: تغییزات احتوالی خَاظ ػضَ -1•
خستگی: تؼذاد تارگذاری در طَل ػوز یک ػضَ  -2•
ضزتِ ای–( چزخِ ای)استاتیکی، دیٌاهیکی، ًَساًی : ًَع تارگذاری -3•
تسلین: هَاد چکص خَار -(تزد)هَاد ضکٌٌذُ: ًَع ضکست احتوالی -4•
.ضزیة اطویٌاى هَاد ضکٌٌذُ تیطتز در ًظز گزفتِ هی ضَد•
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خطای رٍش ّای تحلیل -5•
:  خزاتی ًاضی اس تؼویز ٍ ًگِ داری ًادرست یا ػَاهل غیز قاتل پیص تیٌی -6•

خَردگی، فساد
ًقص ػضَ در کل ساسُ    -7•

خطز جاًی ٍ هالی•

پل ّا -چَب -تتي -فَالد: آییي ًاهِ ّا•
طزاحی تز هثٌای ضزیة تار ٍ هقاٍهت•
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ایي . تز یک ستًَک چَتی ٍارد ضذُ است kN 40تار هحَری : 21-1هسالِ •
فًَذاسیَى ًیش رٍی یک خاک . ستًَک تز رٍی یک فًَذاسیَى تتٌی قزار دارد

هاکشیون تٌص تکیِ گاّی در ( هطلَتست الف. هزتؼی دست ًخَردُ قزار دارد
 145تِ طَری کِ تٌص تکیِ گاّی هتَسط در خاک  bاًذاسُ ( فًَذاسیَى ب

kPa تاضذ.
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 75mm*150mmدٍ ػضَ چَتی تا هقطغ ػزضی یکٌَاخت هستطیلی : هسالِ •
هاکشیون تٌص تزضی هجاس در . تَسط یک اتصال ًین پخ چسثی تِ ّن هتصل ضذُ اًذ

.را تؼییي کٌیذ Pهاکشیون تار هجاس . است kPa 500اتصال چسثی 
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