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 در نظر گرفته شود(.  1/0ها را بدست آورید. )سطح مقطع همه میله  CGعضو در شکل زیر نیروی 

 

 

 » حل تئوری « 

𝑁𝑜𝑑𝑒 𝐷: {

∑ 𝐹𝑦 = 0 →  𝐹𝐷 × cos45 − 5 = 0 → FD = 7.07  𝑘𝑖𝑝𝑠 +
  

∑ 𝐹𝑥 = 0 →  𝐶𝐷 − 𝐹𝐷 × 𝑐𝑜𝑠45 = 0 → 𝐶𝐷 = 5 𝑘𝑖𝑝𝑠    − 

 

𝑁𝑜𝑑𝑒 𝐹: {

∑ 𝐹𝑥 = 0 →  𝐹𝐷 × cos45 − FG = 0 → FG = 5 𝑘𝑖𝑝𝑠
  

     +

∑ 𝐹𝑦 = 0 →  𝐹𝐶 − 𝐹𝐷 × 𝑐𝑜𝑠45 = 0 → 𝐹𝐶 = 5 𝑘𝑖𝑝𝑠    −

 

𝑁𝑜𝑑𝑒 𝐶: ∑ 𝐹𝑦 = 0 →  𝐶𝐺 × 𝑐𝑜𝑠45 − 5 − 𝐹𝐶 = 0 → 𝐶𝐺 = 14.14 𝑘𝑖𝑝𝑠   + 

 باشد.می کششیکیپس و به صورت    14/14برابر  CGمقدار نیروی عضو 
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را با استفاده از    Gو مقدار تغییر مکان گره    BEگاهی، تنش در المان  در شکل زیر نیروهای تکیه   :1تمرین  

 مترمربع در نظر گرفته شود(. 0/ 01آباکوس بدست آورید )سطح مقطع همه میله ها 

 

 

  01/0ها  خرپای متقارن زیر را بدست آورید. )سطح مقطع همه میله   GHو    CGنیرو در عضوهای    :2تمرین  

 (. در نظر گرفته شود  1مقدار نیرو   L. همچنین به جای بار در نظر گرفته شود
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از خرپای زیر را بدست آورید.    Gو    Aو نیروهای عکس العمل    D، تغییرمکان گره    BC  عضونیرو در    :3تمرین  

  Lبه جای بار    ،در نظر گرفته شود. همچنین  01/0ها  )ابعاد برحسب متر وارد شوند و سطح مقطع همه میله 

 در نظر گرفته شود(.   dمتر به جای   1و مقدار طول   1مقدار نیرو  

 

 

از خرپای زیر را بدست آورید. )ابعاد  و نیروهای تکیه گاهی    E، تغییرمکان گره  BC  عضو نیرو در    :4تمرین  

مقدار    Lدر نظر گرفته شود. همچنین به جای بار    01/0ها  برحسب متر وارد شوند و سطح مقطع همه میله 

 متر در نظر گرفته شود(.  2و مقدار طول اضالع   1نیرو  

 

 


