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 تغییر شکل االستیک قاب خمشی تحت زلزله مدهاي

  مقدمه: •

ي باال پذیربعلت دارا بودن رفتار مناسب، تامین نیازهاي معماري و شکل بر)(داراي اتصاالت ممان قابهاي خمشی
  گردند.اي محسوب میهاي مطلوب سازهاي) جزو سیستمنامهدر برابر زلزله (به شرط رعایت ضوابط آیین

دهد؛ یکی مد رفتاري تغییر شکل قابهاي خمشی تحت بار جانبی بطور همزمان در دو مد رفتاري مختلف رخ می
) و b-sΔهاي تیر (تغییر شکل برشی حاصل از مجموع تغییر شکل .)fΔ( و دیگري مد رفتاري خمشی )sΔ( برشی

 باشد.باشد و تغییر شکل خمشی ناشی از اثر کاهش و افزایش طول ستونهاي قاب می) قاب میc-sΔستونهاي (
 براي درك بهتر به شکل زیر توجه فرمائید.

  

  :sΔتعیین  •
تعیین و بار دیگر با فرض  c-sΔیکبار با فرض صلب بودن تیر مانند شکل زیر براي تعیین تغییر شکل برشی، 

 باشد.می sΔمجموع این دو پارامتر برابر  گردد.تعیین می b-sΔصلب بودن ستونها 
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  بدست آورد. به سادگی را b-sΔ و c-sΔتوان مقادیر افت می –هاي کار مجازي یا شیب از روش

Δs-c = 
   

Δs-b = 
   

Δs = 
   + 

   

ممان اینرسی ستون، ممان اینرسی بترتیب ارتفاع قاب، مدول االستیسیته فوالد،  Lو  h ،E ،Ic ،Ibدر روابط فوق 
  باشد.تیر و عرض دهانه قاب می

  آورد.توان سختی ستونها و تیر را بدست از روابط فوق می

Ks-c =    ( سختی مجموع دو ستوننکته:  ) 

Ks-b =    

نمایند، سختی معادل برشی قاب یعمل م با یکدیگر با توجه به اینکه سختی تیر با ستونها بصورت فنرهاي سري
  گردد:از رابطه زیر تعیین می

   =      +     
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  :fΔتعیین  •

  بوسیله روش کار مجازي، به سادگی به رابطه زیر خواهیم رسید: خمشی قاببراي ارزیابی تغییر شکل 

Δf =  
    

  نتیجه نهایی: •

  تغییر مکان نهایی افقی قاب برابر است با:

Δ = Δs + Δf =  +  +  

 دستی: تحلیل با روش SAP2000افزار مقایسه نتایج نرم •

  کنید.مدل  SAP2000افزار قاب فلزي یک دهانه یک طبقه با مشخصات زیر توسط نرم

 St-37مصالح: 

 200GPaمدول االستیسیته: 

  متر h( :4( ارتفاع قاب

  متر L( :8( عرض دهانه قاب

  ها: سادهگاهتکیه

 تن 14مقدار نیروي افقی: 
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  افزاريتحلیل نرم -1
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 تحلیل دستی -2

  

Δ = Δs + Δf =  +  +  =  +  + 

 = 2.42 + 1.55 + 0.0087 = 3.98 cm 

  

  

  باشد.میلیمتر می 9/0برابر گردد که اختالف دو روش تحلیلی مشاهده می

  به خاطر بسپاریم: خمشی هايقاب تغییر شکل رابطه زیر را براي نکته دیگر اینکه

  

  

 

 خمشیتغییر شکل  برشیتغییر شکل 
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کمال تشکر و قدردانی را از بذل  Struc Techگروه 
 توجه و انتخاب شما دارد.

 در مورد این مقاله هاي ارزشمند خود رادیدگاه خواهشمند است نظرات و
 در میان بگذارید. info@structech.irبا ما از طریق ایمیل به آدرس 

  

  کنید. دنبالبراي اطالع از مقاالت و محصوالت جدید، صفحه اینستاگرام را 
 www.instagram.com/structech   

  براي دریافت لینک مقاالت و محصوالت در کانال تلگرام عضو شوید.
 www.telegram.me/structech    

  وبسایت به صفحه فیسبوك بپیوندید.براي اطالع از اخبار و رویدادهاي 
 www.facebook.com/structech.ir   

  

 در قاب خمشی:

تغییر شکل خمشی  >>تغییر شکل برشی    
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