
 بنبم خذا

 

 راىنمبی استفبده اس نزم افشار تحلیل خزپبی دو بعذی

 درلبلت دل یک هثبل

 

: خزپبی سیز را درًظز ثگیزیذ :  مثبل  

 

:داده ىبی مسئلو   

 ًیزُّبی ّاردٍ ّ لیْد تکیَ گبُی هبًٌذ شکل فْق هی ثبشٌذ 

(ًیزُّب ثز دست تي دادٍ شذٍ است  )  

( ∆T = +50  ̊C )  ْدرجَ افشایش دهب دارد50 ثَ اًذاسٍ 4-5ػض  

( ∆T = -30  ̊C )  ْدرجَ کبُش دهب دارد30 ثَ اًذاسٍ 3-4ػض  

  هیلی هتز ًشست دارد2 ثَ اًذاسٍ 7تکیَ گبٍ غلتکی در گزٍ 

( سبًتی هتز 300 ) هتز هی ثبشذ 3ارتفبع خزپب   

( سبًتی هتز250) هتز هی ثبشذ 2.5اًذاسٍ دُبًَ ُب یکسبى ّ ثزاثز   

 تي ثز سبًتی هتز 2000هذّل االستیسیتَ ُوگی اػضبی خزپب ثزاثز 

 هزثغ هی ثبشذ

  سبًتی هتز هزثغ هی ثبشذ10.6سغخ همغغ ُوگی اػضبی خزپب ثزاثز 

ضزیت اًجسبط دزارتی توبهی اػضبی خزپب ثزاثز 
۶-

. هی ثبشٌذ۱۱٫۷×۱۰  

  



:شزّع کبر   

 

 ّارد صفذَ http://www.persiacivil.ir/truss2D  هی شْین    
 

: در صفذَ اّل اعالػبت صْرت هسئلَ فْق ثَ شکل سیز ّارد هی شْد   

 

 

 
 

سپس رّی کلیذ هزدلَ ثؼذی کلیک کزدٍ ّ صفذَ ثؼذ را ًیش هبًٌذ شکل 

:سیز کبهل هی کٌین   

 

 
 

 فبصلَ ثیي خغْط شجکَ ی ػوْدی ثْدٍ کَ در ایي هثبل ُوگی 125ػذد 

 سبًتی هتز کَ 250 ُستٌذ کَ ُوبى ًصف 125ثب ُن ثزاثز ّ هسبّی 

. هی ثبشذ, ثزای اًذاسٍ دُبًَ درًظز گزفتَ شذٍ ثْد   

تؼذاد خغْط شجکَ ّ فْاصل ثیي آًِب ثبیستی عْری اًتخبة شًْذ کَ 

در شکل سیز خغْط . ثتْاى توبهی گزٍ ُبی خزپب را تؼزیف کزد

.ػوْدی شجکَ ثب خظ چیي ًشبى دادٍ شذٍ است  

(شکل سیز ثغْر تمزیجی رسن شذٍ است)  
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 سپس رّی کلیذ هزدلَ ثؼذی کلیک هیکٌین

در صفذَ ظبُز شذٍ توبهی ًمبط هوکي جِت تؼزیف گزٍ ُبی خزپب 

ًوبیش دادٍ هیشًْذ کَ ثبیستی رّی تک تک گزٍ ُبیی کَ ّجْد 

کلیک کزدٍ ّ شزایظ ُز گزٍ اس ,  (عجك شکل خزپب  )خبرجی دارًذ 

ّ جبثجبیی گزٍ درصْرت هؼلْم , ًیزُّبی ّاردٍ , لجیل شوبرٍ گزٍ 

.تؼزیف شْد (هثال در تکیَ گبٍ ُب)ثْدى   

رّی ًمبعی کَ ّجْد خبرجی ًذارًذ اصال کلیک ًکٌیذ: توجو   

عجك .  هثبل فْق را تؼزیف کٌین4ثغْر هثبل هی خْاُین گزٍ شوبرٍ 

هْلؼیت ایي گزٍ رّی چِبرهیي خظ شجکَ ػوْدی ّ در ,شکل خزپب 

پس در هذل هزثْعَ هغبثك . ردیف گزٍ ُبی ثبالیی خزپب لزار دارد

:شکل سیز کلیک هی کٌین   

 
 

: ثَ شزح سیز است 4شزایظ گزٍ   

  4 : شوبرٍ گزٍ  

    ًیـــزّی ّاردٍ در جِت X :  0  ( (ثذلیل ػذم ّجْد ًیزّ رّی گزٍ

    ًیـــزّی ّاردٍ در جِت Y :  0  ( (ثذلیل ػذم ّجْد ًیزّ رّی گزٍ

    جبثجبیی گزٍ در جِت  X :  0  ( (ثذلیل لیذ تکیَ گبُی ثذّى ًشست

   جبثجبیی گزٍ در جِت  Y :  0  ( (ثذلیل لیذ تکیَ گبُی ثذّى ًشست



 

: ّارد هیکٌین 4ُوبًٌذ شکل سیز اعالػبت فْق را ثزای گزٍ   

 

 

 

هثال ثزای گزٍ , ّ ثَ ُویي شکل ثزای سبیز گزٍ ُب ػول هی کٌین 

 ثَ دلیل ّجْد ًشست تکیَ گبُی اعالػبت ثَ ایٌصْرت ّارد 7شوبرٍ 

:هیشًْذ   

 

  7 : شوبرٍ گزٍ 

   ًیـــزّی ّاردٍ در جِت X :  0  ( (ثذلیل ػذم ّجْد ًیزّ رّی گزٍ

   ًیـــزّی ّاردٍ در جِت Y :  0  ( (ثذلیل ػذم ّجْد ًیزّ رّی گزٍ

( ایي لسوت اصال ًجبیذ تیک سدٍ شْد )    : X  جبثجبیی گزٍ در جِت   

   جبثجبیی گزٍ در جِت  Y :  0.2-  ( ( سبًتیوتز ًشست تکیَ گبُی0.2ثذلیل 

 

  

ًیزُّبیی کَ در جِت خالف هذْر ایکس ُب یب , ثزای ًیزُّب ًیش 

ثزای . ایگزگ ُب ّارد هیشًْذ ثبیستی ثب ػالهت هٌفی ّارد شًْذ 

ًیزُّبی هْرة ثبیستی اثتذا ثَ ًیزُّبی افمی ّ ػوْدی تجشیَ شذٍ 

.ّ سپس ّارد ًزم افشار شًْذ  

 

پس اس اتوبم تؼزیف گزٍ ُب در لسوت پبییي اثتذا تیک کٌبر 

اػضبیی کَ ّجْد خبجی ًذارًذ را ثز هی دارین کَ در ایي هثبل 

 4-7 ّ 3-7 ّ 3-6 ّ 2-7 ّ 2-6 ّ 2-5 ّ 1-7 ّ 1-6 ّ 1-5 ّ 1-4اػضبی 

درًتیجَ تیک کٌبر آًِب را ثزهیذارین ّ , ّجْد خبرجی ًذاشتَ 

سپس در صْرتی کَ اػضبیی دارای هذّل االستیسیتَ یب سغخ همغغ یب 

تغییز درجَ دزارت یب ضزیت اًجسبط دزارتی هتفبّت ثب سبیز اػضب 

داشتٌذ رااصالح هیکٌین کَ در ایي هثبل فمظ تغییز دهبی دّ ػضْ 

ثب سبیز اػضب هتفبّت ثْدٍ کَ در هذل هزثْعَ  (عجك صْرت هسئلَ)

:هبًٌذ شکل سیز  (4-5 ّ 3-4اػضبی )ّارد هیکٌین   



 
 

 سپس رّی کلیذ هزدلَ ثؼذی کلیلک کزدٍ تب ًتبیج تذلیل را ثجیٌین

در صفذَ ظبُز شذٍ اثتذا شکل خزپبی رسن شذٍ در ثبالی صفذَ را ثب 

صْرت هسئلَ تغجیك هی دُین ّ در صْرت ػذم صذت شکل ثبالی صفذَ 

رّی ثبسگشت ثَ هزدلَ لجل کلیک کزدٍ ّ هْاردی کَ اشتجبٍ ّارد 

شذٍ ثْدًذ را اصالح کزدٍ ّ هجذدا ثَ ایي صفذَ ّارد هیشْین ّ در 

اس لیٌک ُبی , صْرتی کَ شکل رسن شذٍ ُوبى شکل صْرت هسئلَ است 

, جبثجبیی گزٍ ُب , پبییي صفذَ جِت هشبُذٍ هبتزیس ُبی سختی 

کزًش اػضب ّ ًیزّی ,تٌش در اػضب , ػکس الؼول ُبی تکیَ گبُی  

(هغبثك شکل ُبی سیز). ُز ػضْ استفبدٍ هیکٌین  



 

  



:مبتزیس ىبی سختی اعضبی خزپب   

 

 

 

 

 

:مزسی  ضزایط اعمبل اس قبل کل سختی مبتزیس  

 

 

 

  



:حذفی  روش بو مزسی ضزایط اعمبل اس بعذ سختی مبتزیس  

 

 

 

 

 

:پنبلتی  روش بو مزسی ضزایط اعمبل اس بعذ سختی مبتزیس  

 

  



:جببجبیی گزه ىبی خزپب   

 

 

 

:عکس العمل ىبی تکیو گبىی   

  



:تنص ىب و کزنص ىب و نیزوىبی داخلی اعضبی خزپب   

 

 

 

 

اهیذّارم . لغفب ًظزات خْد را ثب ایویل ثب هي درهیبى ثگذاریذ

ثب تشکز . ایي ثزًبهَ هفیذ ّالغ شذٍ ثبشذ   

                                                       

     دسبم اتمبیی داًشجْی کبرشٌبسی ارشذ سبسٍ  

E-mail : Hessam@Atghaee.ir 
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