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𝑊10از فوالد غلتک کاری شده به ابعاد    ABدر شکل زیر سطح مقطع میله   × ایجاد شده است. عضو    112

DE  .به قسمت باالیی تیر جوش داده شده است 

 منحنی نیروی برشی و گشتاور خمشی را در طول تیر ترسیم نمایید. -1

 محاسبه کنید.   Dدرست قبل و بعد از نقطه نرمال را بیشترین تنش  -2

 در ادامه مسئله را با نرم افزار آباکوس مدل کرده و نتایج را با حل تئوری مقایسه نمایید. 
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 » حل تئوری « 

 :Mو گشتاور خمشی    Vترسیم منحنی نیروی برشی  -1

منتقل می کنیم. در این صورت گشتاور معادل آن   Dابتدا نیروی متمرکز در عضو جوش داده شده را به نقطه 

منتقل می شود. سپس از سمت چپ تیر شروع به مقطع زدن می کنیم و با استفاده از رابطه    Dنیز به نقطه  

 هر مقطع را بدست می آوریم. برای  Mو گشتاور خمشی  Vتعادل برای نیرو و گشتاور به ترتیب نیروی برشی 
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 :ACرابطه تعادل برای مقطع 

 

 :CDرابطه تعادل برای مقطع 

 

 : DBمقدار نیرو و گشتاور خمشی برای مقطع 

 

 باعث به وجود آمدن ناپیوستگی در دیاگرام گشتاور خمشی شده است. Dگشتاور خمشی در گره  توجه:

 :Dمحاسبه تنش نرمال در اطراف نقطه  -2

 : Dسمت چپ نقطه   

 

 : Dسمت راست نقطه 
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 های ممان خمشی، نیرو و تنش « » ترسیم منحنی
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نیروی برشی و گشتاور خمشی را در طول تیر  مسئله زیر را در نرم افزار آباکوس مدل کرده و نمودار   تمرین:

 ترسیم نمایید.

 

 

 


