
 

 

 قراردادی در تحلیل سازه عالئم

 

 مقدمه

 با آنالیز یک سازهکه برای اولین بار  بوده استیک نقطه توقف برای همه دانشجویان مهندسی عمران  همواره یقرارداد عالئم

 هاازهس آنالیزمحاسبات  الزم برای انجاممهارت  توانیدنمیدرک نکنید،  درستیبهرا  آن. واقعیت این است که اگر شوندمیمواجه 

 را کسب کنید.

 ، نیروی برشی و نیروییخمش گشتاوراز  اندعبارت ،گیرندیمقرار  مورداستفاده هاسازهکه برای تحلیل  سه نیروی داخلی مهم

نتخاب امتفاوت بودن  دلیلاین کار به  .شوندمیتعیین عالئم قراردادی  معموالً سازه وتحلیلتجزیه هرگونهنجام محوری. پیش از ا

 است.مختصات مثبت و منفی 

ی خمش گشتاورهایو تمام  شودمیاستفاده هندی و آمریکایی، سیستم مختصات کارتزین  هایکتاباکثر در مثال،  عنوانبه

انگلیسی  هایکتاببیشتر  در ؛ این در حالی است کهگیرندمیمنفی را به سمت پایین در نظر  یهاگشتاور و مثبت را به سمت باال

 .شودمیگرفته در نظر  باالبه سمت  فیو گشتاور من به سمت پایینمثبت  گشتاور ،کاندیناویو اس

 با این حال، آیا رویکرد استانداردی وجود دارد؟

و عضناحیه تحت تنش در  یخمش گشتاورنمودارهای  بهتر است پاسخ مثبت بدهم، زیرا سؤالکه به این  دهممیمن ترجیح 

 .بسیار مهم است، وجود دارد کششی آرماتورهاینیاز به  هاآنکه در بتن مسلح  هایسازهبرای  ویژهبهاین امر  .ترسیم شوند

 

 

 



 

 

 مثال زیر را ببینید؛

 

 

است  ینا دلیلمشاهده کنید. معمول  آرماتورهای تقویتیبا آرایش  ی راخمش لنگرسازگاری نمودار  توانیدمیاز تصویر باال، شما 

. با ستامثبت به سمت پایین  لنگرالبته این بدان معنی است که  و اندشدهدر ناحیه تنش ترسیم  یخمش لنگرکه نمودارهای 

رعکس ب طوربهخمش  لنگررا با نمودار  هاکنندهتقویتمحل  توانیممیشود،  تأکیداین حال، اگر بر سیستم مختصات دکارتی 

 کنیم. جاجابه

ه این بقاب ترسیم کنید. اعضای  کششیمش را در منطقه خ لنگرنیز کاربرد دارد. نمودار  هاقابمشابه برای  طوربهچیزی  چنین

بگویم  برای اینکه واقعاً را ترسیم کنم. من  لنگرنمودار  توانممی سادگیبه، کنممینگاه  آن یبارگذاربه سازه و  کهوقتیصورت 

 ندارم. اتنیازی به انجام محاسبیا منفی  است مثبت لنگر

با هم سازگار باشند، روند استانداردی وجود دارد که باید در محاسبات  آوریدمی تبه دس نتایجی که خواهیدمیاگر با این وجود، 

اال است. رو به ب لنگرمنفی به معنای  ورو به پایین  لنگرمثبت به معنی  :ید. منظور من از سازگاری این استرا دنبال کن آنخود 

ر تمام شد، بدون نیاز به تغییاینکه محاسبات  محضبهمستقیم  طوربهنمودار خود را  توانیدمیاین تعریف، شما با استفاده از 

 عالئم ترسیم کنید.

 :خالصه روند توضیح داده شده در باال، در زیر آمده است

 

 

 

 



 

 

 تیرها

 یخمش لنگر )الف(

 

منفی  ،گردپادساعت همه لنگرهای ومثبت  ،گردساعت لنگرهایهمه ، کنیدمیتحلیل را آغاز سازه از سمت چپ  کههنگامی

 هستند.

منفی  ،گردساعتلنگرهای  همهو مثبت  ،گردپادساعت لنگرهایهمه ، کنیدمیتحلیل را آغاز سازه از سمت چپ  کههنگامی

 هستند.

 )ب( نیروی برشی

 

 هستند.ی رو به پایین منفی نیروها و، نیروهای رو به باال مثبت کنیدمیتحلیل را آغاز سازه از سمت چپ  کههنگامی

 هستند.نیروهای رو به باال منفی  و، نیروهای رو به پایین مثبت کنیدمیتحلیل را آغاز سازه  راستاز سمت  کههنگامی

 )ج( نیروی محوری

 هستند.ت مثب ،نیروهای محوری کششی، منفی و نیروهای محوری فشاری

 

، یدانجام دهاز سمت چپ تیر  بررسی را کهوقتینید. نگاه ک نیروهابه جهت باید انجام دهید این است که فقط کاری که  یهمه

 که به یتحت فشار بودن مقطع خواهند بود. همچنین نیروهای دهندهنشان کنندمینیروهای محوری که به سمت راست اشاره 

در مورد حرکت به سمت چپ همه موارد فوق  بود.تحت کشش بودن مقطع خواهند  دهندهنشان، کنندمیسمت چپ اشاره 

 است.برعکس 

 هاقاب

 ما قصد داریم از قاب نشان داده شده در زیر برای مثال استفاده کنیم.



 

 

 

 یخمش لنگر)الف( 

ر منفی در نظ ،گردپادساعت لنگرهای تمام ومثبت  ،گردساعت لنگرهای، تمام شویممیاز سمت چپ به قاب نزدیک  کهوقتی

هیت کنید و ما توجه شودمیخمش حاصل  لنگر آنکه از  اینقطهبه  که باید انجام دهید این است. همه کاری که شوندمیگرفته 

 .کندمیصدق مشاهده کنید. این برای نیروهای عمودی و افقی خواهد شد،  تولید که چرخش و نیرویی را

 مثبت هستند. ،گردپادساعت لنگرهای، تمام شویدمیاز سمت راست به قاب نزدیک  کهوقتی

 . به مثال زیر توجه کنید.کنیممیمنفی را در خارج از قاب ترسیم  لنگرهایمثبت را در داخل قاب و  لنگرهای، ما هاقاببرای 

 

 )ب( نیروی برشی

روهای . برای نیخواهند بودو نیروهای رو به پایین منفی باال مثبت  رو به، نیروهای کنیدمیبه قاب نگاه از سمت چپ  کهوقتی

 .خواهند کرد، نیروهای برشی منفی را تولید کنندمی، نیروهایی که به سمت راست اشاره هاستونافقی روی 

واهند خباال منفی رو به نیروهای عمودی  و، نیروهای عمودی رو به پایین مثبت شویممیاز سمت راست به قاب نزدیک  کهوقتی

 .شوندمیباعث تولید نیروهای برشی مثبت  نندکمیکه به سمت چپ اشاره  هاستون. نیروهای افقی روی بود



 

 

 .کنیممیما نیروهای برشی مثبت را خارج از قاب و نیروهای برشی منفی را در داخل قاب ترسیم 

 

 )ج( نیروی محوری 

وارد  و استعمودی رو به باال به معنی فشرده شدن ستون  هایگاهتکیه، واکنش کنیممینگاه  هاستونپایین به از  کههنگامی

 معنایی به لحاظ کشش یا فشار ندارد. آنبه  از چپ یا راست شدن نیرو

و  ستنده، به معنی فشرده شدن تیر کنندمیراست اشاره  ، نیروهایی که به سمتکنیممینگاه از سمت راست به تیر  کهوقتی

 .برعکس

وری ی محهانیرو مودارنتخاب کنید. بعضی افراد نرا برای ترسیم نیروهای محوری خود ا اینقطههستید تا هر  آزاد، شما از نظر من

محوری خارج از قاب و نیروهای نیروهای محوری منفی را  که امگرفتهمن یاد . کنندمیخط مرکزی سازه ترسیم  بربق طمنرا 

 بنابراین این تصمیمی است که شما باید بگیرید.؛ کنمترسیم مثبت را درون قاب 
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