
 

 

 و اتصاالت در تجزیه و تحلیل سازه گاهتکیهانواع 

ین نحوه انتقال نیروها از سازه به زم گاهتکیهیک سازه است. دلیل این است که  هایجنبه ترینمهمبدون شک یکی از  هاگاهتکیه

نرم افزار  .کنندمیشرایط مرزی را مشخص  هاگاهتکیه چرا که این موضوع قبل از تهیه مدل الزم است، دانستن. کندمیرا تعیین 

SkyCiv Structural 3D  تا از بهینه بودن مدل اطمینان حاصل کنید. دهدمیابزاری در اختیار شما قرار 

ک را از همین ابتدا در هاگاهتکیهضروری است که شما تفاوت  بنابراین؛ هستند ایسازهبخش مهمی از مدل در آنالیز  هاگاهتکیه

که وضعیت واقعی به  طوری به منجر به نتایج نادرست شود، تواندمیاین  در بروز خطا در مدل نقش دارند. هاآنزیرا  کنید،

 معایب و همچنین مزایا، ،هاآن، نمونه واقعی هاگاهتکیه انواع. هدف از این مقاله توضیح تفاوت شودنمیدرستی شبیه سازی 

 .باشدمی هاآنقبول  لقاب هایواکنش

 گیردار گاهتکیه -1

؛ کندمیود و دوران محد به لحاظ جابجایی عضو را گاهتکیهاین  یا اتصال است. و گاهتکیهنوع  ترینصلبگیردار،  گاهتکیه

یک  ،گاههتکیمثال از این نوع  ترینسادهشته باشد. حرکت و یا دوران دا تواندمیبه عبارت دیگر عضو در هیچ راستایی ن

 به لحاظ این عضو به عبارت دیگر؛ داشته باشدو یا تغییر مکان دوران  ،چرخش توانندنمیستون در بتن است. ستون 

 هر گونه حرکت دارای محدودیت است.

 گاهتکیهین ا مناسب است.تکی هستید، گاهتکیهبه استفاده از یک  مجاز فقط شمابرای وقتی که  گیردار گاهتکیه کاربرد:

. از این نوع در کندمی تأمینو بدون حرکت است،  سازه ایستاالزم برای اینکه مطمئن شوید یکه  هایمحدودیتهمه 

 .شودمیاستفاده  هایطرهبرای  ایگستردهسطح 

گام با روند افزایش مقاومت بتن، دچار به درستی طراحی نشده باشد، هم گاهتکیهدر صورتی که این  :هامحدودیت

 SkyCiv Structuralنرم افزار  کاهش دوام شود. هنگام استفاده از که این قضیه ممکن است منجر به شودمیانبساط 

3D  با کد ثابت  گاهتکیهو دیگر نرم افزارهای آنالیز سازه، این نوعFFFFFF  که نشان دهنده  شودمینمایش داده

 درجه آزادی عضو است. 6محدودیت در هر 

 مثال نحوه نمایش هامحدودیت

 افقی و لنگرهاعمودی، 

 FFFFFF کد ثابت:

 

 

 مفصلی گاهتکیه -2

را  دورانی هایحرکتاجازه  گاهتکیهاست. همانند یک لوال این  هاگاهتکیهانواع  ترینرایجمفصلی یکی از  گاهتکیه

را  آن توانیدمی خود توجه کنید، آرنج. به گیردار هنوز هم ممکن نیست گاهتکیهولی تغییر مکان همچون  دهدمی

 را به چپ و راست حرکت دهید. آن توانیدمیبچرخانید اما ن



 

 

به هم متصل شده  گاهتکیه. زمانی که چند عضو از طریق این شودمیدر خرپاها استفاده  گاهتکیهاز این نوع  کاربرد:

 ااعض این است که گاهتکیهمزیت این  در مقابل هم مقاومت کنند )نیروی محوری درون اعضا(. توانندمیاعضا  باشند،

 .طراحی کرد هاآن توجه به نیروی محوری تنها با توانمیاعضا را  بنابراین این؛ شوندنمیهیچ لنگر درونی را متحمل 

ن نوع از ای گاهتکیهحداقل دو  کند و از این رو بایدیک سازه را مهار  کاملا  تواندمیمفصلی ن گاهتکیهیک  :هامحدودیت

 برابر لنگر مقاومت کند. استفاده شود تا سازه بتواند در

 مثال نحوه نمایش هامحدودیت

حرکت در راستای افقی و 

 عمودی

  FFFFRR کد ثابت:

 

 غلطکی گاهتکیه -3

 گاهتکیه یک .افتدنمیدر برابر نیروهای عمودی مقاومت کند اما در برابر نیروهای افقی این اتفاق  تواندمی گاهتکیهاین 

 در این راستا حرکت کند. تواندمی یا اتصال غلطکی به دلیل اینکه قیدی در راستای افقی ندارد،

 گاهتکیهدارای یک  یک پل معموالا ران،است. در مهندسی عم هاپلدر  غلطکی گاهتکیهاز یک  استفاده ترینرایج کاربرد:

که تغییر مکان در راستای عمودی مهار شود  شودمیاست. این کار به این دلیل انجام  غلطکی در هر کدام از دو انتها

 و همچنین انبساط ناشی از تغییرات دما در نظر گرفته شود.

 گاهتکیهدر برابر نیروهای افقی مقاومت کند. بدیهی است که این  تواندمین گاهتکیهاین نوع از  :هامحدودیت

 برای مقاومت در برابر نیروهای عمودی استفاده کنیم. دیگری گاهتکیهاز  کندمیی دارد که ما را ملزم هایمحدودیت

 مثال نحوه نمایش هامحدودیت

 حرکت در راستای عمودی

 RFFRRR کد ثابت:
 

 

 ساده گاهتکیه -4

غلطکی  گاههتکیمشابه  گاهتکیهکه عضو متکی بر سازه خارجی باشد. این  شودمیتنها در زمانی استفاده  گاهتکیهاز این 

روها نی عضو متکی به سازه خارجی است که در برابر نیروهای عمودی و نه نیروهای افقی مقاومت کند. تواندمیاست و 

در  تواندمیکه عضو ن کنیدمیمشاهده  اگر یک نیروی عمودی به عضو وارد کنید، . در این مورد،شودمیمنتقل  آنبه 



 

 

 یروینبتنی قرار دارد. این تخته در برابر  بلوکبرابر آن مقاومت کند. به طور مثال فرض کنید یک تخته چوبی روی دو 

 حرکت خواهد کرد.به راحتی تخته  اما اگر نیروی افقی به آن وارد کنید، کندمیعمودی وارده مقامت 

. در صورتی که مهندس عمران بتواند اطمینان حاصل کند شودنمی هاسازهدر  ایاستفاده چنانآنگاه تکیهاز این نوع 

استفاده شود، عضو در معرض خطر شکست قرار  گاهتکیهاگر از این  این صورت. در غیر شودنمیکه عضو دچار حرکت 

 .گیردمی

 

 مثال نحوه نمایش اهمحدودیت

حرکت در راستای 

 عمودی

 FRFFFR کد ثابت:

 

 

 بهاره بهرامیمترجم: 

 منبع:

https://skyciv.com/education/types-of-supports-in-structural-analysis/ 
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