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 چکیده

اثر بار محوری وارده بر ستون ها و تیر ستون ها موجب افزایش لنگر و تغییر شکل در عضو می گردد.در بررسی 
در حاالت واقعی،اتصاالت این گونه . ت پایداری تیر ستون ها از معادالت کالسیک شیب افت استفاده می شود یوضع

در  معادل سازی می گردد. k نیمه صلب بوده که در مدل سازی های موجود با فنری به سختی اعضا بیشتر به صورت
ن عضو دارای دو نوع سختی و تغییر شکل آبعضی از ستون های خاص،به علت تغییر در سطح مقطع و سختی عضو،

ی برای بررسی پایداری دسته بندی کلو ه مجموعه ای از معادالت شیب افت ئارا هدر این مقاله ب. باشد متفاوت می
برای مدل سازی تغییر شکل و سختی در اعضای  اعضای تیر ستون با اتصاالت نیمه صلب و سختی متغییر می پردازیم.
 .ایرادات ساخت می باشد استفاده می کنیم یاتیر ستون از دو نوع معادله تغییر شکل اولیه که ناشی از بار گذاری و 

 

 ، اتصاالت نیمه صلب ، ماتریس سختی.معادالت شیب افت کلید واژه: 

 مقدمه -0

 و ها تیر اتصال محل بر وارده های لنگر و نیرو شرایط به توجه با و فوالدی و بتنی های سازه اجرای و طراحی در
 مقطع تغییر به نیاز صورت در و بوده طبقات میان در یکپارچه صورت به ستون اتصال که است نآ بر سعی ها ستون

 ستون جان از ای ناحیه که اتصال ی گیردچشمه می صورت اتصال تراز از باالتر و مشخص ارتفاع رد تغییرات این
 داشته را سرویس تراز در زلزله از ناشی حداکثر لنگر و فشاری و کششی نیروهای نظیر برش تحمل توانایی باید است
 (1).باشد

 کمکی اتصاالت از استفاده یا و ورق چند اتصال از دهاستفا با ستون در مقطع تغییر این فوالدی های سازه در واقع در
 های نیرو با ای منطقه ودر باشد دور ستون به تیر اتصال محل از امکان حد تا باید ستون وصله محل گیرد می صورت
 .گیرد قرار کوچک داخلی

 در که است شده گرفته نظر در حاالت این برای طراحی و اجرا در هایی محدودیت زیر صورت به ایران نامه یینآ در
 ( :1)شکل  کرد اشاره دهم مبحث ملی مقررات 1-9-8-6-11 بند به توان می بخصوص مورد این
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 یا بال ورقهای لب به لب درز جوش که مواردی باشد،در نزدیکتر تیر بال به متر میلی1911 از نباید وصله درز محل
 صورتی در و داد کاهش متر میلی811 تا میتوان را فاصله این شود انجام کامل نفوذی صورت به رکارخانه د ستون جان

 (1)یابد اهشک نصف تا تواند می مقادیر این باشد کمتر 6/9از طبقه ارتفاع که
 

 

 

 

 

 

 ندازه مقطعابه ستون با تغییر در : اتصال فلزی ستون  1شکل 
 

 هر در ، ستون پایین قسمت در وشانیپ هم ایجاد و مقطع سطح ایشزاف و الزم اتصال برقراری با بتنی های سازه در
 مقطع به توجه با  پایینی ستون های میلگرد ها سازه این در.میگردد ایجاد ناحیه نآ برای بیشتری نسبی سختی طبقه

 چند هر گیرد می قرار باالیی طبقه ستون در ریشه صورت به مشخص طول با بتنی سازه نامه یینآ و خود طراحی
 .باشد کمتری مقطع دارای االییب طبقه ستون های میلگرد

 در بیشتر گذاری رماتورآ به نیاز و .L بحرانی طول به ساختمان ملی مقررات نهم مبحث و (باآ) ایران بتن نامه یینآ در
  ای ویژه عرضی رآرماتو دارای باید  .Lطول به ای ناحیه ستون انتهای دو در البته. گردد می اشاره ستون به تیر اتصال
 (9):شود گرفته زیر مقادیر از کمتر نباید باشد می اتصال بر از که ناحیه طول و داشته را خود خاص رایطش که باشد

 .ستون زادآ ارتفاع ششم یک(الف

 .ستون شکل ای دایره مقطع طرق یا ستون شکل مستطیلی مقطع بزرگترین ضلع(ب

  متر میلی 651(پ

 یینآ تفسیر به توان می کند می تغییر اتصال از بعد نهاآ مقطع هک ها ستون در بندی رماتورآ خاص جزییات به توجه با
  :( 9)شکل  اشاره کرد ACI318 ارمه بتن های سازه نامه

 میلگرد کردن خم برای توان می حالت این برای و شود کوچک که یابد می ضرورت بتنی مقطع ابعاد تفسیر این در
 . (6)کرد استفاده هردو از یا و( دوختی فوالدهای) امجز ظارتان های میلگرد از استفاده یا و طولی های

 در است نزدیکتر اتصال به که ستون از قسمتی مقاومت مستقیم غیر و مستقیم صورت به شده ذکر موارد به توجه با
 سطح کاهش به نیاز که گیرد می صورت خاصی حاالت خود نیز مورد این در.باشد می بیشتر وبتنی فوالدی های سازه
 ستون سختی کاهش نتیجه ودر مقطع کاهش این و باشد می اتصال پایین ستون به نسبت اتصال باالی تونس مقطع
 گردد می موجب حالت این که گیرد می صورت طبقه ان در ستون دو میان اتصال باالی از مشخص ای فاصله با باالیی

 (6).شدبا داشته وجود متفاوت سختی دو نتیجه در و مقطع دو باالیی ستون در که
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 ندازه مقطعابه ستون با تغییر در : اتصال بتنی ستون  9شکل 

 تیموشنکو کالسیک روشهای توسط صلب نیمه اتصاالت با ستون تیر پایداری برای افت شیب معادالت کلی بررسی
 دست به کلی و مشخص مدل یک برای اولیه شکل تغییر دادن قرار با آن یافته توسعه معادالت و است  گرفته صورت

  معادالت از ای مجموعه دوم و اول مرتبه مشتق از استفاده با لنگر و شیب مقدار محاسبه با نهایت در که.است مدهآ
. در نتیجه تحقیقات گذشته  ، روابط شیب افت مربوط به تیر ستون ها در (5و  6) اند نموده ارایه را افت شیب تکمیلی

 نیروی محوری و بررشی بدست آمد است. تغییر شکل های بزرگ با بررسی اثرات

 عرضی مقطع با ستون تیر میان پایداری سازه،روابط دوم مرتبه نالیزآ و افت شیب معادالت برای نوین بندی دسته فرم
 ستون تیر روی محوری بار اثر از ناشی ترکیبات توان می کلی مدل یک در نماید می معرفی را محوری بار زیر متقارن

  (.8نمود ) معرفی را همزمان صورت به اولیه شکل تغییر و صلب مهنی اتصاالت و
 که موجود های بارگذاری و ساخت ایرادات از ناشی یافته شکل تغییر ستون پایداری وضعیت بررسی به مقاله این در

 .پردازیم می  ستون انتهای دو در صلب نیمه تاتصاالبا دارا بودن  ، است گردیده اولیه شکل تغییر موجب

 ر و اتصاالت نیمه صلب:یا سختی متغیبتیر ستون  -2

جهت بررسی و ارائه معادالت اصالحی نیازمند مئلی جامع از شرایت تکیه گاهی و تغییرات سختی می باشیم در این 
مدل تغییرات سختی به صورت واقعی و با توجه به موارد اشاره شد در باال مورد نظر می باشد. این ستون ها با دارا 

 سطح مقطع و مصالحی  متفاوت )تغییرات سختی( در ارتفاع مشخصی از تکیه گاه اجرا می گردند.بودن 

 مدل کلی: -0. 2
دارای  Lمدلی از یک تیر ستون ساده با دو سختی مختلف ارائه گردیده است. در این مدل از پای ستون تا ارتفاع 

ستون دارای سختی به نسبت  h+Lتا ارتفاع  Lتفاع سختی، معادل سختی ستون عبوری از داخل اتصال می باشد. از ار
 مقطع کاهش یافته خود می باشد.

به صورت بار محوری بر روی تیر ستون اعمال می گردد. با در  Pبوده و نیروی  h+Lدر این مدل ارتفاع ستون برابر 
رای قسمت باالیی ب U2برای قسمت پایین ستون با سختی نسبی بیشتر و  U1نظر گرفتن فرض تغییر شکل اولیه 

 .(6)شکل طراحی اولیه می پردازیمستون با سختی نسبی کمتر و طول بیشتر به 
در این مدل با توجه به طول و سختی دو قسمت تیر ستون، تغییر شکل قسمت پایین تیر ستون نسبتا مستقیم و با یک  

ترکیب از رابطه سینوسی و تغییر خط راست نسبت به قسمت باالیی در نظر گرفته شده است. قسمت باالیی با یک 
 شکل خطی می باشد.
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 : مدل اولیه تیر ستون 6شکل 

 در این تصویر و فرمول های ارائه شده در آن متغییرها به صورت زیرتعریف می گردند که شامل متغییر 
a : تغییر شکل اولیه محل تغییر سختی در تیرb , : و  تغییر شکل میانی قسمت سینوسیp : نیروی محوری قائم  ، 
I1 : ممان اینرسی ناحیه اولI2  : ممان اینرسی ناحیه دوم ،H

2 
= a

2
 + h

 ،طول پوششی قطاع سینوسی:  2
Ka  : سختی در اتصالa  ،Kb  : سختی در اتصالb  وΔ می باشند. : جابجایی های نسبی بین دو انتها تیر ستون 

 : شده اصالح معادالت شیب افت -0. 2
عرفی شده با فرضیات اولیه مدل ارائه شده و قرار داشتن مصالح در محدوده االستیک و با در نظر گرفتن معادالت م

تغیرر شکل های کوچک می باشد، برای معادالت اصالحی ارائه شده متغیر ها بصورت زیر تعریف می گردند که 
: جابجایی نسبی انتها به ابتدای تیر  .U،  9تغییر شکل اولیه ناحیه :  U2، 1تغییر شکل اولیه ناحیه :  U1داریم : 

= 2λ،  تابع پایداری ناحیه اول:  = 1λو  معادله تغییر شکل تیر ستون از محور مرکزی  : U(X)و  ستون

،  yجواب خصوصی معادله : y Yp2 , جواب خصوصی معادله : Yp1،  تابع پایداری ناحیه دوم:  

A2,B2,A1,B1  :ضرایب معادالت تغییر شکل  ،M : لنگر ناشی از معادالت مرتبه دوم تغییر شکل  ،c1 , c2 , b1 , 

b2 : معادله تغییر شکل  ضرایب  ،M1,M2  لنگر معادله :Ux1,Ux2 وMa,Mb   :لنگر انتهای نیمه صلب  ،

Mk1,Mk2  لنگر معادله :Ukx1,Ukx2 .می باشند 
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 داریم:   y1 , y2 ,y = U(x)بر دو معادله  مربوط به  مرزی ل شرایطابا اعم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :محاسبه می گرددبه صورت زیر  c2 , b2مقدار  9و  1با استفاده از روابط جمع مثلثاتی و حل همزمان دو رابطه ی 
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ین روابط به علت ساده نویسی به رابطه شیب در هر نقطه می رسیم در ا xنسبت به   uبا یک بار مشتق گیری از رابطه 
 استفاده می نماییم  c1 , c2 , b1 , b2تعاریف اولیه از همان 

 = (-c1.λ1sinλ1x + b1.λ1cosλ1x) + (sinx + cosx).[ap.(cosL-1)+(ap/L).sinL]     

 = (-c2.λ2sinλ2x + b2.λ2cosλ2x) + ( sinx).[ap.( ).cos(h+L) - cosL)+ ap.(cos(h+L)-

cosL)] + ( cosx).[- + 

 

با توجه به پارامتر های مسئله بوده و با قراردادن مثال  عدر واق  c1 , c2 , b1 , b2مقادیر بدست آمده برای ثابت های 
 می رسیم. 8و  5و 6در مراجع  به روابط ارائه شده  ،  هطدر این راب aو  L مقدار صفر به جای 

 هر دو قسمت به صورت زیر محاصبه می گردد:با مشتق گیری از معادالت شیب بدست آمده ، معادالت لنگر در 
= (-c1.  cos λ1x - b1. . sinλ1x) + (cosx - sinx).[ap.(cosL-1)+(ap/L).sinL]   M1 

M2 = (-c2. cosλ2x - b2. sinλ2x) + ( cosx).[ap.( ).cos(h+L) - cosL)+ 

ap.(cos(h+L)-cosL)] + ( -sinx).[- + 

 : آنالیز مرتبه دوم -4. 2
 (:8د ستون مدل داریم )ی آزاادر این قسمت با اعمال لنگر انتهای نیمه صلب در اتصاالت و جابجایی اولیه در انته 

M = Ma -  .x+ p(u + a) 

-EI   = Ma -  .x+ p(u + a) 

Uk(x) = A cos(λx) + B sin(λx) +   
 داریم :  U(x)با قرار دادن شرایط مرزی در معادالت 

Uk1(0)=0   ,   Uk1(L)=Uk2(L)=a  ,  Uk2( h+L)=0 

A1 =   ,  B1 = [a –[ (  )+(  cos λ.L)] ].( )  

3 : A2 cosλL + B2 sinλL = a - +  

4 : A2 cosλ(h+L) + B2 sinλ(h+L) =   

 : به صورت زیر محاسبه می گردد A2 , B2 مقدار 6و  6با استفاده از روابط جمع مثلثاتی و حل همزمان دو رابطه ی 

A2 = ( a -   -  )   

( ) 
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B2 = ( a -   -  )  

( ) 

اده نویسی به رابطه شیب در هر نقطه می رسیم در این روابط به علت س xنسبت به   uبا یک بار مشتق گیری از رابطه 
 , c1 , c2و البته مقادیر بدست آمده برای ثابت های  استفاده می نماییم  A1 , A2 , B1 , B2از همان تعاریف اولیه 

b1 , b2  با توجه به پارامتر های مسئله بوده و با قراردادن مثال مقدار صفر به جای  عدر واق L  وa به ه ، طدر این راب
 می رسیم. 8و  5و 6روابط ارائه شده در مراجع  

 با دو بار مشتق گیری از معادالت شیب بدست آمده ، معادالت لنگر در هر دو قسمت بصورت زیر محاصبه می گردد:
Mk1 = -A1 . cos(λ1x) –B1 . sin(λ1x) – Ma 

Mk2 = -A2 . cos(λ2x) –B2 . sin(λ2x) – Mb 

 یجه گیرینت -0

اثرات تغییر معادالت کامل شیب افت به صورتی خود را نمایان می نمایند که در مشتق دوم به صورت قابل توجهی -1
شکل و سختی در ضرایب مثلثاتی قرار گرفته است و این در حالی است که در بررسی مستقیم معادالت اثر 

    , xλ xددو در واقع این اثرات بر روابط مثلثاتی از یب بر معادالت مثلثاتی با دو فرم متفاوت اعمال می گرضرا
 اعمال می شود.

Mk1 = -A1 . cos(λ1x) –B1 . sin(λ1x) – Ma 

= (-c1.  cos λ1x - b1. . sinλ1x) + (cosx - sinx).[ap.(cosL-1)+(ap/L).sinL]  M1 

ارای متغییر های کمی با توجه به شرایط مدل بوده و این مدل خاص با دو فرمت مشخص و ثابت های معادالت د-9
در این  a,b,cبا برنامه نویسی و ارائه نتایج برای ثابت های  تعریف می گردد.بصورت ضرایبی مشابه به هم 

ه مفصلی در یک مدل ی با اتصاالت نیمیمعادالت فرمت حاصله ساده تر از روابط شیب افت مربوط به تیر ستون ها
 این مسئله موجب آن می گردد که آموزش و یادگیری مطالب ارائه شده ساده تر باشد. ن می گردد.ربا سختی متقا

 دو ستون تیر فرم به شکل تغییر معادله و شیب و لنگر ، صفر سم آمدهبه بدست معادالت در Lمقدار نمودن میل با-6
 مقدار به اتصاالت اولیه جابجایی مقدار با این که شود می تبدیل n=1 بضری و سینوسی اولیه انحنای با ساده سر
a  مقدار که صورتی در و. باشد می جابجایی بدون فرم از بیشتر  اولیه مقدار و است همراه هم به نسبت h به 

 .است شده پالستیک مفصل دچار خود وسط در که بود خواهد تیرستونی همانند معادالت کند میل صفر
 

 راجعم-4

 691، وزارت مسکن و شهر سازی،  1668مبحث دهم مقررات ملی ساختمان )طرح و اجرای سازه های فوالدی(،  -1
 686و 

  669 سازی، شهر و مسکن وزارت ، 1666 ،(بتنی های سازه اجرای و طرح) ساختمان ملی مقررات نهم مبحث-9

 جلد اول52جمه مجید رضا نقیه ، انتشارات ارکان ، ، ترACI318   ،1668شرحی بر آیین نامه سازه های بتن آرمه-6
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