
 

 

 هاآنمختلف و تفاوت  افزارهاینرمغیرخطی در  هایالماننواع ا

 

با  میالمان فر توان بهطور مثال میبه د.ملموس نباش یتانبرا ،ایدشنیده یرخطیغ لیتحلمورد که در  هاییواژهاز  بسیاری دیشا

 میقصد دار مقاله نیما در ا اشاره کرد. متمرکز و ... کیبا مفاصل پالست میالمان فر ،یرخطیمحدود غ یالمان اجزا بر،یمقاطع فا

 .میروشن کنی شما برا را هاآنو تفاوت  میبپرداز هاروش نیبه اتر دقیق یاندک

 د:هستن بندیطبقهقابل ریز صورتبهساخت  توانیم یرخطیغ لیانجام تحل یمختلف برا افزارهاینرمکه در  هاییمدل طورکلیبه 

مصالح  یرخطیرفتار غدر شرایطی که  یمکعب هایالمان صورتبه هاستونو  رهایت یبرا بعدیسهمحدود  یمدل اجزا -1

 ییو تخصص و مهارت باال هستنددقت  ازمندین اریبس هامدل نیا البته .شودمی در نظر گرفته هامدل نیدر ا یو هندس

در سطوح  بیآس زانیشکست و م اریفقط به نمودار تنش کرنش مصالح در جهات مختلف، مع معموالًو  طلبندمی

تحت  توانیساخته شود م ریت کیمثال برای  عنوانبه باریک قیدق طوربهمدل  کیاگر  .دندار ازیمختلف کرنش ن

مدل  نیا .نمود بینیپیش یخوب نسبتاًرا با دقت  بیپارامترها، رفتار عضو و آس رییمختلف بدون تغ هایبارگذاری

 خوبیبهمختلف اعضا، لغزش آرماتور و ... را  هایگسیختگیو  یو کمانش کل ریت ختلفم یاجزا یموضع هایکمانش

نجام قابل ا یبهتر طیمانند آباکوس با دقت و شرا کرویم افزارهاینرمدر  معموالً یلیتحل نیچن .برآورد کند تواندمی

ت به عل سیاست اما در اپنس تعریفقابلشکست  اریبا مع بعدیسه هایالمانهم  سیاپنس افزارنرمدر  هرچند .است

 یمحدود یاجزا هایمدلالبته  .شودمیاستفاده  هامدل نیکمتر از او کنترل مدل  فیتعر یدگیچیو پ هاالمانحجم 

در  شتر،یب یبا اعضا هاییسازهساخت  نیدارند، بنابرا ازین لیتحل به زمان زیادی برایساده هم  ریت کی یبرا بعدیسه

 .است رممکنیغ تقریباً یلفع یوترهایآباکوس با کامپ

 



 

 

قاطع گسترده با م تهیسیاستفاده از مدل پالست ،مناسب است اریبس ایمیله هایالمان یاز مدل اول که برا ترسادهدل م -2

اما در مقاطع  بیندمی بعدییکرا  ریالمان ت عمالًو  شودنمیاستفاده  بعدیسه هایالمانمدل از  نیدر ا .است بریفا

د ماندن مقاطع عمو ایصفحهو نمودار تنش کرنش مصالح و فرض ساده کننده  ریت یداخل یروهایمختلف با توجه به ن

ها موجود است افزارنرمهم در  موشنکویت ریدر ارتفاع مقطع )البته مدل ت هاکرنش یخط عیتوز عمالًو  یبر محور طول

 الحصبا استفاده از اصول مقاومت مو ( ردیدر نظر بگرا  یرخطیغ ریاز ت یکرنش در ارتفاع مقطع عیتوز تواندمیکه 

 یختگیساگر تا قبل از گ .کندمی بینیپیششده مقطع را  یرخطیغ یو تارها ریکرنش رفتار ت ،زیآنال کیو با  کیکالس

نش کما ،یهندس یرخطیغ لیبا دادن نمودار تنش کرنش مصالح و تبد صرفاً در عضو محتمل نباشد  یکمانش موضع

و ...  یفوالد فیظر یاجزا ریاست، اما اگر عضو ت 1با مدل  مقایسهقابلو  بینیپیشقابل  خوبیبه یختگیکل و گس

به  .تق نخواهد داشانطبا شیآزما جیبا نتا لیتحل نیا جهینت ،باشدوجود داشته بحث لغزش آرماتور در بتن  ایباشند و 

تنش  یعضو نسبت به حالت واقع یرفتار کل حیصح بینیپیش یدر عمل نمودار تنش کرنش فوالد را برا لیدل نیهم

ر بال و جان مقطع در نظ یاجزا یبا توجه به الغر تیو افت ظرف یختگینقطه گس مثالًو  نمایندمیکرنش خود اصالح 

 .است استفادهقابل هابارگذاریانواع  یبرا زیمدل ن نی. اشودمیگرفته 

و عض یرخطیمدل رفتار غ نی. در اشودمی دهیمتمرکز نام کیمدل مفاصل پالست ،مدل است نیترسادهمدل که  نیا -3

ر در لنگ عیکه توز ایلرزهمشابه  ای ایلرزه یبارگذار یو فقط برا شودمیعضو متمرکز  یفقط در نقاط ابتدا و انتها

 رویو لغزش آرماتور در نمودار ن یمصالح، کمانش موضع یرخطیآثار غ هیمدل کل نیادر  کاربرد دارد. ،است یالمان خط

 یبارگذار طیاگر شرا شیآزما کی درشده  برهیمدل کال کی یبرا لیدل نیو به هم شودمیمتمرکز  هامفصل تغییر شکل

 .اشتباه خواهد بود ادیز احتمالبهبرآورد رفتار عضو  ،تغییر کند گاهیتکیهو 

 .شودمیکمتر استفاده  1مورد هستند اما  تعریفقابلهر سه مورد  سیاپنسو در  3و  2سپ فقط مدل  افزارهاینرم در

 : محمد طالبی کاللهنویسنده
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