
 

 

 مشخصسطح مقطع  در یک ضعیف وقوی  هایمحور تشخیص

 

 با شکل منظم ایسازهمحور قوی و ضعیف اعضای 

. این موضوع در مورد تمام اعضای گیردکه چگونه عضو در محل قرار  گرفته شودباید تصمیم  ایسازهیک عضو هنگام استفاده از 

 ، دیوارهای برشی و ... صادق است.هاستونمانند تیرها،  ایسازه

یک  ،شکندمیاینرسی  ترپایینیک تیر به راحتی در جهت ممان  مثالً ؛یک محور ضعیف و یکی محور قوی دارد ایعضو سازههر 

به راحی در اثر بارهای خارج از صفحه فرو  تواندمییوار برشی و یک د شکندمی ترپایینستون حول محور با شعاع ژیراسیون 

 را به دست بیاوریم. مشخصسطح مقطع  یک بزرگ این است که چگونه محور قوی یا ضعیف سؤالبریزد. پس 

 محور خارج از صفحه است. هاآنبیایید دیوارهای برشی را از این بحث کنار بگذاریم، زیرا واضح است که محور ضعیف 

ممان اینرسی  توانیدمیداشته باشیم،  HSSستون  و یا  اگر یک سطح مقطع معووم مانند تیر بال پهن، ستون متتطیویحاال

جهتی که در آن کنید که کدام محور ضعیف و کدام محور قوی است.  تعیینسطح مقطع را به راحتی محاسبه کرده و سپس 

 داریم محور قوی و جهت عمود بر این جهت محور ضعیف خواهد بود. تریبزرگممان اینرسی 

 با شکل نامنظم ایسازهمحور قوی و ضعیف اعضای 

 یایرهدانجام دهید این است که از روش تنش اصوی استفاده کنید و  توانیدمی. آنچه شودمیدر این شرایط کار کمی پیچیده 

باشید که در آن مقدار تنش حداکثر باشد. حاال ممان اینرسی حول به محور عودی  نتبت ایزاویهموهر را رسم کرده و به دنبال 

 حداکثر ممان اینرسی سطح مقطع داده شده خواهد بود. خطآن 

 



 

 

تحت فشار قرار دادن آن و پیدا کردن محوری که مقطع ابتدا حول آن دومین گزینه / راه آزمایش کردن مقطع است، یعنی 

 سخت خواهد بود. واقعاً که این محور ضعیف خواهد بود، اما پیدا کردن محور قوی با این روش  کندمیکمانش 

 جهتی که در آن تمرکز بررسی کنید.مقطع را محاسبه کرده و سپس توزیع جرم حول مرکز سطح را  سطحمرکز  توانیدمیشما 

 .عمومیت ندارند هاروشاما این  ؛جرم بیشتری دور از مرکز سطح دارید به عنوان محور قوی عمل خواهد کرد

 و سپسانتخاب  به عنوان محور قوی مقطعبه راحتی به جای این کارها انجام دهید این است که جهتی را  توانیدمی آنچهپس 

 ظرفیت را محاسبه کنید.
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