
 

 

 طرفه 2مفهوم روش قاب معادل برای تحلیل دال 

این روش به عنوان روش استاندارد  است. طرفهیکطرفه به صورت یک قاب  2روش قاب معادل یک ابزار جهت تحلیل دال 

به این معنی است که این روش متفاوت از  "قاب معادل"لفظ  .گرفته استمیالدی مورد استفاده قرار  70از دهه  ACIتوسط 

 . در قاب معادل، تیر بهباشدمیاتصال تیر یا دال به ستون به صورت گیردار  آن درصلب معمول بوده که  هایقابروش تحلیل 

 ست.صلب معمول برابر نی هایقابین روش دوران انتهای تیر با ستون در . در اشودمیوسیله یک عضو پیچشی به ستون متصل 

 

ش نامنظم استفاده از رو هایپالناین روش در حالتی که پالن نسبتاً منظم باشد نتیجه رضایت بخشی خواهد داشت، ولی جهت  

 :باشدمیر خالصه شامل مراحل زیر کلیات این روش به طو .استمثل اجزاء محدود ضروری  تریدقیق

هر نوار . شودمیتحت عنوان نوار طراحی مدل  طرفهیکامتداد متعامد به صورت یک نوار  2در این روش دال در  گام اول؛

عضو عرض . تشکیل شده استستون، عضو پیچشی و دال  شاملبخش  3از  شودمیطراحی که به صورت یک قاب معادل تحلیل 

شکل ) باشدمید کتیبه هم ضخامت کتیبه ضخامت دال یا در صورت وجو بااندازه عرض ستون یا عرض سر ستون،  پیچشی به

مصالح متفاوت باشند، نبایستی ضخامت کتیبه در  2. در صورتی که کتیبه و دال یکپارچه نباشند یا از (را مالحظه بفرمایید 1

 این مورد احتساب شود.

 

 

 



 

 

 

. سختی مگوییمیکه به آن ستون معادل  شوندمیپیچشی به صورت یک المان یکپارچه در نظر گرفته در تحلیل، ستون و عضو 

، روش اول با استفاده از معکوس ماتریس نرمی و روش دوم، با در نظر داشتن باشدمیروش قابل محاسبه  2ستون معادل از 

و با استفاده از ماتریس سختی کل. محاسبه سختی ستون معادل به کمک معکوس ماتریس نرمی با در نظر  مسئلهاستاتیک 

 ؛. به این ترتیبباشدمیداشتن شرایط سینماتیکی در محل عضو پیچشی به سادگی قابل انجام 

 

سختی خمشی ستون در شرایط بدون انتقال جانبی بوده در صورتی که قاب در برابر انتقال جانبی مهار شده  cKدر روابط فوق 

سختی پیچشی عضو پیچشی بوده که  tKدر تحلیل سازه تحت بارهای جانبی بایستی از سختی کاهش یافته استفاده شود.  باشد.

 .باشدمی لیلو بُعد عمود بر راستای تحمقدار آن وابسته به ضخامت دال 

 

نمایش داده شده قابل  2اصول استاتیکی و از طریق ماتریس کلی سیستم که در شکل با در نظر داشتن  ecKهمچنین مقدار 

 .شودمی. معادله تعادل سیستم به شکل زیر نوشته (Bathe,1996)باشد میمحاسبه 

 

 .(باشدمییکسان  2با معادله  4)معادله  .باشدمیکه به صورت فشرده، بدین شکل قابل نوشتن 

 

. ذکر شوندمی، مونتاژ نمایش داده شده است 3د آنچه در شکل و دال به صورت یک قاب معادل مانن معادل هایستون گام دوم؛

دال کمتر از حالتی است که دال به صورت یک تیر عریض یا به صورت -این نکته ضروری است که همیشه سختی سیستم ستون

جهت اعمال به دال وجود دارد بدون آنکه نیازی به در نظر گرفتن عضو صُلب مدل شده است. یک ضریب کاهش سختی رایج 

 پیچشی باشد.



 

 

 

 

پیش تنیده بارهای  هایدال. در شوندمیمحاسبه  بردارهای نیرو با توجه تمام بارهای خارجی اعمال شده به سیستم ؛سومگام 

 معادل پیش تنیدگی نیز بایستی در نظر گرفته شوند.

شناخته شده تحلیل سازه مثل روش کالسیک توزیع لنگر یا  هایروشمعادالت تعادل سیستم به کمک یکی از  گام چهارم؛

 .شوندمیجزاء محدود حل روش ا

 .شوندمیارضای آیین نامه طراحی بررسی جهت  هاتنش، نیروهای داخلی و هاجابجایی گام پنجم؛

 

 

 


