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 چکیده

تعیین منظور دسححتیابی بس سححطول عملکردی سححا ه و  های تراسححا ا ا  لملس سححکوهای  ابن ا  نوت لکن، بسصحححیظ فرتین نهایی سححا هبرآورد 

وارده در ا ر نیروهای محیطی  هایهای خستگی در اتصاالت، خوردگی اعضا، آسیبترکتشکیا سزایی برخوردار اسن. ا  اهمین بس پذیری آن،شحکا 

ی ا   مانمدتها پس ا  گذشن خسحارات وارده در ا ر اعما  بارهای دینامیکی اتااقی مانند رربس شناورها باع  تیییر فرتین نهایی این سا ه طرل و 

سحح س فرتین نهایی سححکوها در هر مزطا  مانی در نظر گرتتس شححوند. زیکن ززوا مدزسححا ی بایسححن این موارد، در محاها خواهد شححد کس میعمر آن

چنانچس مهارهای تشاری با استااده اسن.  مطرلدر تمامی این مزاطا  مانی، بررسی فرتین نهایی، در  صحیظ کمانش کلی و مورعی اعضای تشاری

در موارد ال ا،  1های ساخنهای ناشی ا  کمانش مورعی، در صورت اعما  نزصتیییرشکا، مدزسا ی شوند، مودها و Solidو یا  Shellهای ا  ازمان

وت های ا  نبس محاس س منحنی رتتار تشاری صحیظ برای ازماناتزار ازمان محدود آباکوس با استااده ا  نرازیکن در این مزازس،  .بررسحی خواهند شحد  

Beam  شا  و استااده ا  مار تئوریبر اساس  هاو تدقیق این مدزسحا یFrame Element شده، کس این رتتار اصاللصورتیپرداختس شده اسن بس ها

داشتن این رتتار کمانشی مورعی در تعیین دقیق فرتین سا ه و در نتیجس  تواند ا رات کمانش مورحعی را نیز در مهارهای تشاری در نظر گیرد. می

RSR .بسیار اهمین دارد 
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Abstract 

Accurate estimation of the ultimate capacity of offshore structures including jacket type offshore platforms, in order to 

achieve structural performance levels and determine their ductility, is of great importance. Formation of fatigue cracks at 

the joints, corrosion of members, environmental loads and damages caused by accidental dynamic loads such as impacts 

of vessels and floating bodies will result in change of the ultimate capacity of these structures over time of their life. These 

cases should be considered in calculating the ultimate capacity of the offshore platforms at any given time of their life. 

However, accurate modeling of the global and local buckling of compression members is important at any time of 

calculating the ultimate capacity. Buckling modes and deformations due to local buckling will be considred, if the 

compressive braces are modeled by Shell or Solid elements and the imperfections are applied. The purpose of this paper 

is to achieve the correct compressive behavior of Beam type elements. Abaqus finite element computer software is used 

for this purpose. The buckling envelope for Frame elements derives from Marshall Strut theory. The Marshall strut 

envelope defines the postbuckling damaged elasticity model and the hysteretic loop response. Finally, by using this 

modified behavior of frame elements, the effects of local buckling in compressive braces can be considered. 
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 مقدمه

های نامسوسیلس آییناین معادالت، بس دسحن آمده، قابا محاسحح س اسن. ای، با اسحتااده ا  معادالت تجربی بس بارهای بحرانی کمانش برای اعضحای زوزس 

منظور اطمینان ا  اینکس بارهای طرل در شرایط ومن در محاس ات طرا ی بسبرای دستیابی بس ررایب بار یا مزا API RP2A LRFDطرا ی مانند 

ها، هم کمانش کلی االسحححتیک و هم نامسگردند. این آیینکنند، اسحححتااده میعملکردی نرمحا  و یحا  دی، ا  مزادیر بارهای کمانشحححی تجاو  نمی  

دیواره های مورححعی منظور للوگیری ا  کمانشهش بارهای مجا  بسدهند و همچنین م ا   مربوط بس کاهای غیراالسححتیک را پوشححش می کمانش

ه ای کس بارهای واردگونسها را بسبنابراین، این استانداردها، پیکربندی طرا ی سا هگیرند. در بر می های هندسی  ین ساخن رااعضحا و محاس س نزص 

 .دارندذکر لزئیات، بیان می باشند را با در طو  عملکرد نرما  و معمو ، کمتر ا  بارهای کمانشی

نیا مند در نظر  شوند،در مواقعی کس برخی اعضا تا باالتر ا   د کمانش خود، تشرده می ،1پذیریهای سطظ شکاشرایط بارگذاری  دی، مانند  زززس

خرابی محلی اعضا تحن تأ یر بارهای  دی، ای طرل شوند کس گونسها بسهمواره ال ا نیسن کس سا هها هستند. گرتتن عواقب این رویدادها برای سا ه

ها، در محدوده قابا ق و  خواهد ماند، متمرکز هستند. بجای استااده ا  ررایب ها بر این مورحوت کس آیا سطظ خرابی سا ه رخ ندهد. متعاق اً، تحلیا

ی بدون رحریب اسحتااده شحده و پاسحق واقعی سا ه     اعما  شحده بر بار و یا مزاومن در محاسح ات طرا ی بس منظور للوگیری ا  خرابی اعضحا، بارها   

ن های مجاور، دسای کس انتزا  بار بس ازمانگونسهمین خاطر، تشحییص صححیظ کمانش محلی اعضا و رتتار پساکمانشی آنها بس  گردد. بسمحاسح س می 

 سزایی دارد.اهمین بس پایین محاس س نشود،

بعدی های تکشده ا  ازمانهای ازمان محدود غیرخطی سححاختسبا اسحتااده ا  مد  های لکن، معموالً های بزرگ یا تحلیا واژگونی سحا ه تیییرمکان

Beam  های اعضا و در ریامن آنها، اهمین نداشتس ها، پاسحق کمانشحی اعضحا را در  ازتی کس تیییرشکا مورعی دیواره   این ازمانگیرد. صحورت می

( آنها کم باشد، برقرار خواهد بود. با اتزایش نس ن قطر D/tاین موروت اغلب در اعضایی کس نس ن قطر بس ریامن )کند. باشحد، با دقن بررسحی می  

ین فرت اتن بزرگتری دربس رحیامن، کمانش مورحوعی، قابا تولس شحده تا آنجاکس اندرکنشحی میان کمانش کلی و مورعی برقرار شده و منجر بس     

های توانند مستزیماً نزصنمی Beamهای با ازمان عالوه، مد بس شود.می Beamهای شحده با ازمان بینیری پسحاکمانشحی نسح ن بس مزدار پیش   بارب

 این نواقص، در کاهش فرتین باربری نزش بسزایی دارد.ولود  از تس شعاعی و محیطی ناشی ا  خطاهای ساخن را در نظر بگیرند کس

های اعضححا را دارند. در این اند، قابلین مدزسححا ی همزمان کمانش کلی و محلی لدارهمد  شححده Shellهای ار نا ک کس با ازمانای لداعضححای زوزس

 Shellهای ای میان مدزسا ی با ازمانشده در کشور و همچنین یک قاب دوبعدی لکن، ابتدا مزایسسمزازس، برای اعضحای تی  سکوهای لکن نصب 

کس بتواند ا رات بصورتی Beamهای ازمان اتزار ازمان محدود آباکوس، پاسقکمک پوش میلس مارشا  مولود در نراصورت گرتتس و نهایتاً بس Beamو 

 شود.دسن آورده میکمانش مورعی را نیز در خود لای دهد، بس

 

 های تحلیلیمدل

های ارهدیودر های مورعی کس تیییرشکا نیز بس این دزیا 4قابهای ازمانید شدند. ، توز3و تیر 2پوسحتس  هایهای با ازمانها، بس دو صحورت مد  مد 

 شود.یم خوبی دیدهبس های پوستسازمان کس این موروت، در اندسمورد استااده قرار گرتتبرای بررسی کمانش مورعی  آید،ولود میقطعات توخازی بس

 توان بس این نتیجس رسید کسبندی میقن مناسب را در اختیار قرار دهد. با اتزایش دقن مشتوان بس مدزی دسن یاتن کس دبندی مناسحب می با مش

یز نهای پساکمانشی یکسانی یتیسح  دهند وی تیر نشحان می هامد  تیییرمکان  ودتر ا -ودار بارشحروت کمانش مورحعی را در نم   ی پوسحتس، هامد 

 ل ران کرده و  تی هزینس تحلیا کمتری نیز دارند.خوبی بسهای تیر را های قاب، این نزیصس ازمانندارند. اما ازمان

طو  خود مطابق با مودهای محتما  1/0، تحن نزص اوزیس برابر با %کمانش کلی تحن بار تشححاریمنظور محاسحح س پدیده بس ی تیر و پوسححتسهامد 

عما  این ا زیکن ها اعما  شد.دسن آمد و سپس این تیییرمکان بس مش. این نزص اوزیس با انجاا مر لس محاس س مزادیر ویژه بسکمانشی، قرار گرتتند

 گیرند.های هر دو بیش کمانش االستیک و غیراالستیک را در نظر میهای با ازمان قاب، نیا  ن وده و این ازماننزص اوزیس در مد 

های بندی یکسححانی برای آنها در نظر گرتتس شححد. از تس ازمانهای تیر و قاب، تزری اً در طو ، مشهای پوسححتس با ازمانازمان بهتر نتایجبرای مزایسححس 

 قاب، در طو  خود تنها بس یک مش نیا  دارند.

 

 روش تحلیل

های معمو  در ا ر کاهش ناگهانی سححیتی ناشححی ا   یرا سححایر تحلیا آباکوس اسححتااده شححد؛اتزار ازمان محدود در نرا 5اسححتاتیکی ریکسا  تحلیا 

بررسححی کند؛ بس این صححورت کس بزرگی بار طور همزمان ها و بارها را بسدهد تیییرشححکاشححوند. تحلیا ریکس بس برنامس الا ه میکمانش، ناپایدار می

                                                           

 Ductility Level Earthquake (DLE)

 Second-order Shell 

 Beam 

 Frame 

 Static  Riks 



تیییرمکان بس روند  ا دسن -، در یک تعاد  استاتیکی در تضای بار1کمانگیرد و با استااده ا  روش طو  صحورت یک متییر در نظر می وارده را بس

ا تیییرشحححک-پاسحححق بار تیییرمکان را با کاهش بار وارده تا لاییکس بررسحححی-بس این روش، برنامس آباکوس قادر اسحححن  ا معادزس بارکند. پیدا می

 پساکمانشی را ممکن سا د، ادامس دهد. 

شد تا پاسق کمانشی و پساکمانشی تحن بار بررسی شود. های پوسحتس با و بدون در نظر گرتتن نزص اوزیس استااده   های تیر و مداین روند در مد 

های پوستس کازی ره های تیر برای دسحتیابی بس سحیتی پسحاکمانشی مد    در ازمان 2های در نظر گرتتس شحده برای مصحازظ  ها و  مد در نهاین پاسحق 

 دسن آمد.دو بار محوری و خمشی بستیییرمکان تحن هر -ارشدند. در هر پیکربندی پاسق ب

 

 بارگذاری

ها گاهی در ترا  نزاط گیردار در پای شماهای تکیسازعماهای سحکو در ترا های میتلف و محاسح س عکس  در این مزازس، هدف اعما  لابجایی بس گره

مامی روند تیییرمکان سا ه کس بتواند ت-باردستیابی بس منحنی بس این ترتیب،  ن.باشد، اسشده بس سکو میکس همان برش پایس و برابر با کا بار اعما 

لای اعما  بار لان ی متمرکز استااده پذیری آن را نیز در نظر بگیرد، میسر خواهد شد. بنابراین ا  اعما  تیییرمکان یا همان ها دادن سا ه، بسشکا

همان لابجایی در ترا   یرین آن،  %00لابجایی در باالترین ترا  و  %100صورت اسحن. تو یا بس  لای تو یا نیرو، مطرلشحد و تو یا تیییرمکان، بس 

 اعما  شده اسن.

 

 و معادالت حلمدل ماده 

های واقعی، تنشتعریف شد.  144/0مگاپاسکا  در کرنش پالستیک  535مگاپاسکا  و مزاومن نهایی  355ها، تنش تسلیم تزری اً برای تمامی ازمان

ی هااند. معادالتی کس در ادامس آمده اسن برای دستیابی بس تنشدسن آمدهآمده ا  آ مایش باریک شحدن میلس تحن بار محوری بس دسحن های بستنش

 شود.دیر اسمی آ مایش استااده میا  مزا 4های زگاریتمیو کرنش 3واقعی
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 :ISOبینی کمانش و معادله پیش

بینی کمانش استااده کرد. تماا پارامترهایی کس دارای با دقن باالیی برای پیش ISOتوان ا  معادزس درصورتی کس مزطا بس صورت زوزس ای باشد می

و  1bfهای بس ترتیب با ناا 2و  1و تنش خمشی بیشینس  و  محورهای محلی  cfرا کس تابعی ا  تنش تشاری  Iبعد هستند بعد تنش دارند. تابا 

2bf کنیم:اسن بس صورت  یر تعریف می 
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cF  ،تنش تشاری محوری مشیصسbF  ،1تنش خمشی مشیصسmc  2وmc  1و  2و  1ررایب کاهش مربوط بس دو لهنeF  2وeF   ع ارتند ا

 دهد:دارد مادامی کس شرط  یر برقرار اسن، کمانش رخ نمیبین می ISO. معادزس 2و  1لهن های های کمانش اوزر مربوط بس تنش

(4) 1 2( , , ) 1c b bI f f f

 
 کنیم:، پارامترهای  یر را تعریف میIبرای تعریف پارامترهای مولود در 

  : تنش تسلیم0

Eمدو  یانگ : 

Aسطظ مزطا : 

1k  2وk2و  1های : رریب طو  مو ر برای لهن 

1L  2وL 2و  1های لهن: طو  مهار نشده برای 

                                                           

 Arc length 

 Material 

 True (Cauchy) stress 

 Logarithmic plastic strain 



11I  22وI2و  1های : ممان اینرسی خمشی برای لهن 

eZمدو  االستیک مزطا : 

pZمدو  پالستیک مزطا : 

rشعات ژیراسیون : 

 توان نوشن:باشد می tو ریامن آن  Dاگر قطر خارلی زوزس 
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 شوند:بصورت  یر محاس س می ISOپارامترهای مولود در معادزس 

cf  تنش محوری تشاری اسن کس اگرP شود:نیروی محوری مولود در عضو باشد بصورت  یر محاس س می 

(9) cf P A

  

2 1,b bf f هستند: 2و  1های های بیشینس خمشی در لهنتنش 

(10) 1 1b ef M Z

 (11) 2 2b ef M Z 

 

 هستند. 2و  1های های خمشی در لهنممان 2Mو  1Mکس 

ycF تنش مشیصس کمانش محلی اسن و 

(12) 



0

0 0.170yc

e

F for
F

 
(13) 

 


0 0
0

2 3( ) 1.911yc

e e

F c c for
F F 

(14) 2 1.04654873c 

(15) 3 0.27381606c 

(10) 
 0

1.911yc e

e

F F for
F 

(17) 2 ( )eF CE t D
 

(18) 0.3C
 

 

cF :تنش مشیصس تشاری محوری اسن 
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bF ای تنش مشیصس خمشی اسن )برای مزاطا زوزس  0D Et :) 
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(29) 5 0.945198c 

1eF  2وeF باشند:می 2و  1های های کمانش اوزر برای لهنتنش 

(30) 


2 2
2

yc

e

F
F

 
(31) 


1 2

1

yc

e

F
F

 

1mc  2وmc های انتهایی، تنش تشاری و تنش کمانش اوزر میهستند. این ررایب تابعی ا  ممان 2و  1های ررایب کاهش مربوط بس لهن-

 اسن. 0.85ها باشند. مزادیر پیش ترض برای آن

 اید:( را بس عضو قابی استاندارد تسری دهیم بBuckling Strutاگر بیواهیم پاسق میلس کمانشی )

(32) 1 2( , , ) 1c b bI f f f

cfدهد کس بصورت نیروی محوری را بدسن می crPمزدار بار بحرانی ISOمعادزس   A شود وقتی کس معادزس در ازمان تعریف میISO ده ربرآو

 شود.می

گیرد. این کنتر  اراتی، های خمشی مزدار بزرگی دارند یک نامساوی دیگر نیز مورد استااده قرار میهنگامی کس نیروی محوری ناچیز اسن و ممان

 معادزس مزاومن ناا دارد و بس شکا  یر اسن:

(33) 2 2
1 2

1c
b b

yc b

f
S f f

F F

 و مزاومن اررا شوند: ISO( عما کنیم باید هر دو معادزس Strutکمانشی میلس )در صورتی کس بیواهیم برای عضو قاب، مشابس رتتار  

(34) 1I

 
(35) 1S

 
 ISOشوند. در این مورد معادزس نمی های خمشی توسط عضو تحمااگر پاسق میلس کمانشی ا  همان آغا  تحلیا برای ازمان، مورد تزارا باشد، ممان

 آید:صورت ساده  یر در میبس



(30) c cf F

 (37) cr cP F A

 
 

 :پوش میله مارشال

و هان  crPکند. برای تعریف پوش میلس مارشا ، مزدار  بار بحرانی ای را تعریف میپوش میلس مارشا ، مد  االستیسیتس تراکمانش و رتتار چرخس

 پارامتر  یر نیا  اسن:

 
 تئوری پوش کمانشی میله مارشال -5شکل 

 

  رری ی اسن کس بس صورت 0
yP A شود، تعریف می( 0.95). 

  اسن. 0.02رریب شیب سین شونده همگن اسن کس برابر با 

  0 1

L

D
 و   0 1( 0.03,  شود.تعریف می (0.004

  اسن. 0.28رریب نیرو اسن کس برابر با 

  اسن. 0.02رریب شیب اسن کس برابر با 

  رریب نیرو اسن کس برابر با0.7(min(1, 5.8( ) ))
t
D

شوند محاس س می ABAQUSترض توسط مزادیر داخا پرانتز بصورت پیش. اسن 

پوش مارشا   اکم بر پاسق تشاری و کششی میلس در شکا توق نشان داده شده  آید.کس در باال تعریف شد، بدسن می ISOا  معادزس  crPو مزدار 

 ارگذاری و باربرداری نیرو بر سب کرنش اسن.های داخلی پوش  بیانگر مدو  االستیک آسیب دیده شده تعریف شده منحنی بچیناسن. خط

 

 مدلسازی

پارس لنوبی، اسحتااده شده اسن. ابعاد این سکو و هندسس آن در تصویر  یر، نشان داده   10در این مزازس ا  یک قاب دو بعدی سحکوی چهارپایس تا   

 شده اسن.



 
 پارس جنوبی 53شده از سکوی فاز هندسه قاب مدلسازی -7شکل 

 

 شده در مدزسا ی، در ذیا آورده شده اسن.ابعاد مزاطا استااده لدو  نس ن

 شده در مدلسازیعاد مقاطع استفادهنسبت اب -5 جدول

قطر خارجی 

(cm) 

ضخامت 

(cm) 

نسبه قطر به 

ضخامت 

(D/t) 

ممان اینرسی 

(cm4) 

سطح مقطع 

(cm2) 

شعاع ژیراسیون 

(cm) 

کوتاه ترین 

 (mطول )

بلندترین 

طول 

(m) 

 ترین طولنسبت کوتاه 

به شعاع ژیراسیون 

(L/r) 

نسبت کوتاه ترین طول 

به شعاع ژیراسیون 

(L/r) 

45.7 1.27 35.98 43777 177.27 15.71 14 14 89.09 89.09 

50.8 1.588 31.99 74400 245.51 17.41 15 15 86.17 86.17 

50.8 3.175 16.00 135280 475.04 16.88 11 11 65.18 65.18 

61 1.27 48.03 106326 238.31 21.12 13.75 18 65.10 85.22 

66 1.27 51.97 135316 258.26 22.89 17 17 74.27 74.27 

76.2 1.27 60.00 209873 298.96 26.50 17 17 64.16 64.16 

76.2 1.905 40.00 306986 444.64 26.28 22 22 83.73 83.73 

165.5 1.5 110.33 2598478 772.83 57.99 22 22 37.94 37.94 

166.5 2 83.25 3496647 1033.58 58.16 19 26 32.67 44.70 

152.4 7.62 20.00 9106300 3465.88 51.26 16.75 16.75 32.68 32.68 

152.4 8.89 17.14 10357895 4008.06 50.84 26 26 51.15 51.15 

152.4 4.445 34.29 5658644 2066.10 52.33 19 22 36.31 42.04 



. سپس با استااده ا  آمده اسندسن مدزسحا ی شحده و پوش آن بس   Shellهای پوسحتس یا همان  در مرت س او ، هندسحس این قاب با اسحتااده ا  ازمان  

انجاا شححده و در مر لس  Pushoverباشححند، مدزسححا ی و تحلیا بار اتزون یا همان ای میهای خطی دو گرهکس ازمان Beamهای تیر یا همان ازمان

تئوری مارشا ، تحلیا بار اتزون انجاا شده اسن. و  Frameهای های تیر وزی با استااده ا  ازمانآخر، با اسحتااده ا  همان هندسس مولود برای ازمان 

ای هن و لابجایی آ ادانس داخا پایسها بتوانند دوراگردد تا شماطور مجزا مدزسا ی شده و اتصا  سیلندری بین آن دو تعریف میها بسلکن و شما

ها ها استااده شده اسن بس این صورت کس شمابراش شما Pile Stubها، ا  تکنیک نزطس گیرداری یا همان در تمامی مدزسا ی لکن داشتس باشند. 

صورت یک صاحس صلب بر روی رشس بسع برابر قطر، مدزسحا ی شحده و در این عمق، گیرداری کاما برای آنها در نظر گرتتس شحده اسحن.     10تا عمق 

دزیا چهار پایس بودن سکو، هر کداا ا  ها قرار گرتتس و بس آنها لوش شحده اسن. دو لرا متمرکز در طرتین آن قرار گرتتس کس بس انتهای باالیی شحما 

 اسن. در نظر گرتتس شده لرا عرشس سکو %25ها برابر با این لرا

 دهد.های پوستس و تیر را نشان می ی با ازمانهای مدزساتصویر هندسس اشکا   یر،

                                     
 )ازف(                                             )ب(                                             )پ(                                

 ها، تیرها و مهاربندها؛ پ( هندسه کامل مدلها و عرشه فوقانی؛ ب( هندسه پایههندسه شمع های تیر. الف(نمای مدل با المان -0شکل 

 
 )ازف(                                  )ب(                                     )پ(                                         

 
 )ت(

؛ ت( هندسه اتصاالت و ها، تیرها و مهاربندها؛ پ( هندسه کامل مدلها و عرشه فوقانی؛ ب( هندسه پایهالف( هندسه شمع. پوستههای نمای مدل با المان -4شکل 

 هانحوه قرارگیری عرشه فوقانی بر روی شمع



 نتایج

Dنیروی کمانشی مستزا ا  نس ن قطر بس ریامن )نس ن  t و با اتزایش نس ن طو  بس شعات ژیراسیون )نس ن ( مزطا اسنL r )های در ازمان

100Lبلند معاد  با   r   اویلر  وسیلس ترمو تواند بسنیروی کمانش بحرانی میدهد. االستیک ستون رخ میخرابی ق ا ا  تسلیم عضو و با کمانش

 .]1[بینی شود پیش

(38) 
2

2cr

e

n EI
P

L


  

n=1     معاد  با مود او  اسحن و در ازمان دو سحر ماصحاeL L 40)های توخازی با طو  متوسط اسن. برای ازمان 100L r  ) ترمو  اویلر

رسححد کس باع  کاهش سححیتی و  انویی میدهد؛  یرا در این  ازن تار بیرونی مزطا بس  دی ا  تنش دسححن میا  نیروی کمانش را بسی مزدار باالتر

االستیک معمو  و  بین کمانشای  یر، مزایسسدهد. شکا میشحود. در این اعضا کمانش پالستیک در  ازن ناپایداری غیرخطی رخ  عضحو می  شحدن 

 دهد.ان میکمانش پالستیک را نش

 

 
 )ازف(                                )ب(                                                     

 ]4[ های کمانشی االستیک و پالستیکمقایسه شکل -1شکل 

 (؛ ب( کمانش االستیک )تیرهای بلند(5پدیده زانویی شدن-ای کوتاه تا متوسطالف( کمانش غیراالستیک )تیره

 

40Lهای کوتاه )در ازمان r  امکان رسححیدن ماده بس  د نهایی مزاومن و تسححلیم مزطا ق ا ا  رخ دادن ناپایداری ولود دارد. در صححورت وقوت )

های با طو  متوسحط خواهد بود؛ با این تااوت کس سطظ تسلیم بیشتری در اطراف مزطا کمانس شده  ازمانکمانش، شحکا کمانشحی شح یس بس  ازن    

دهد معرتی شده را نشان می API RP2A LRFD، کس در λستون و پارامتر الغری ستون، بحرانی شکا  یر، رابطس بین بار کمانشی آید. ولود میبس

 در آن: کس

(39) 
0.5

yFkL

r E




  
        

 

 

                                                           

 Kneeling 



 
 (APIاثر ضریب الغری بر روی بار بحرانی کمانش ) -6شکل 

 

Lاین نمودار، ع ور ا   ازن کمانش االسححتیک بس پالسححتیک را با کاهش  r  و در نتیجسλ دهد. اسححتاندارد نشححان میAPI  معادالتی برای محاسحح س

Dاالستیک و پالستیک پیشنهاد داده اسن وزی با کنتر  نس ن کمانش مورعی  t توان تسلیم کلی عضو را مزدا بر تسلیم مورعی قرار داد.می 

D های پوسحتس با اتزایش کمانش مورحعی در دیواره  t شود و سپس عضو ایجاد می ترورتتگی در سطظدر هنگاا کمانش مورحعی  یابد. اتزایش می

D شود. با اتزایش نس نتحن بار تا می t  زنگر خمشی مورعی کس با ]4[ یابدا  ریامن مزطا کاهش می 3سیتی خمشی دیواره پوستس با توان .

شود و در نتیجس کمانش مورعی  باع  کاهش در میمورعی سحرعن باع  ایجاد یک نا یس پالسحتیک   آید بسولود میتیییرشحکا دیواره پوسحتس بس  

Lاتزایش نس ن با  تواند بس کمانش کلی منتج شود.شود و در نهاین میفرتین باربری می r یابد و نا یس پالستیک بار کمانشی بحرانی کاهش می

مطابق لدو   .]4[شود گ شده باع  خرابی ناگهانی مینا یس پالستیک بزر کس کمانش مورعی نیز رخ دهدشود و در صورتیایجاد شده بزرگتر می

Dدر قحاب مورد نظر این مزازس، مزادیر   ،1 t قرار داشحححتس وهای ترا  میانی 1در پایس 110  دود تاترا  توقانی  باالیی در مهاربندهای 10، در با ه 

Lمزادیر الغری یا همان  r  مهاری در ترا  تحتانی در ازمان میان 89 دود  تا ترا  تحتانی همچنین های ترا  توقانی ودر پایس 33 دود  محدودهدر

ای، با استااده ا  ستسهای پوبا استااده ا  ازمان نتایج تحلیا بار اتزون انجاا بر روی سس مد  قرار دارد. مهاربندهای پایینی در ترا  توقانیو همچنین 

 با تئوری مارشا ، در منحنی  یر بس نمایش در آمده اسن. 2های قابهای تیر و با استااده ا  ازمانازمان

 
 های تیر، پوسته و قاب با کمانش مارشالهای با الماننتایج منحنی بار افزون مدل -2 شکل

                                                           

 Leg 

 Frame Elements 



تواند رتتار کمانشی و پساکمانشی سیستم را همانند خوبی میبا تئوری کمانش مارشا ، بسقاب های گردد، استااده ا  ازمانهمانطور کس مشحاهده می 

های قاب یا همان رمن آنکس  مان و هزینس مدزسا ی و تحلیا با ازمان ورحعی را نیز در نظر بگیرد؛ مد  ازمان پوسحتس، نشحان داده و ا رات کمانش م  

Frame ،  های پوسحتس یا همان  زمانهای با اسحتااده ا  ا بسحیار کمتر ا  مدShell ها پس ا  تحلیا بار اتزون ، تیییرشکا مد    یراشحک اباشحد.  می

 دهد.نمایش می اعضا رادر  و لابجایی همراه کانتورهای تنشبس

 

 )ازف(

 

 

 )ب(

 ؛ ب( کانتورهای تنشXهای تیر و پوسته؛ الف( کانتورهای جابجایی در راستای محور مقایسه نتایج تغییرشکل قاب جکت با المان -8 شکل

 

 



 گیریبندی و نتیجهجمع

ا  تئوری کمانش مارشحا  کس در مزازس بس تاصحیا تورحیظ داده شحد اسحتااده کرده و در صحورت ع ور بار تشحاری عضو ا  مزدار         Frameهای ازمان

1مشحیصی کس نتیجس آن، برقراری تساوی   2( , , ) 1c b bI f f f  باشد، ا  پاسق ازمانFrame  استاندارد، بس پاسق کمانشیStrut با  کند.سوییچ می

خوبی ا رات کمانش کلی و مورعی و تسلیم ها، بسشود کس این ازمان،  ابن میدر تحلیا کمانشحی  Frameهای دسحن آمده ا  ازمان بس تولس بس نتایج

توان با صرف هزینس و  مان بسیار کمتر در مدزسا ی و تحلیا، ا  گیرد. بنابراین میرا در نظر می 1یی شدنعضحو در ا ر کمانش مورعی و پدیده  انو 

 کوهای  ابن دریایی استااده نمود.شده در سهای مهاربندیمنظور بررسی رتتار کمانشی و پساکمانشی قابها بسزماناین ا
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