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 چکیده طرح

ای ساخته شده از فوالد سرد نورد شده، معموال اعضای جدار نازک با سطح مقطع باز هستند که حول یک         اعضای سازه  

محور عمود بر آن صلبیت  خمیلب کمب دارندب بنابرایا ایا اعضلا دارای سل تب      حولمحور صلبیت  خمیلب بگرو     

خمیب   کمانش   -انش پتچیب خمیب جانیب   پتچیب کم خواهند بود   بدیا ترتتب نسی  به کمانش اعوجاجب، کم   

ای باربر به طور موضعب حساس هستندب در سالهای اختر استفاده از مقاطع فوالدی سرد نورد شده به عنوان اجگای سازه        

پتچیب ایا اعضا بتیتر احساس     -چیمگتری افگایش یافته، لذا ضر رت بررسب رفتار کمانش خمیب   کمانش خمیب     

 شودب  مب

سرد نورد شده با مقطع      -بتبب برای بررسب رفتار کمانش خمیب  در ایا طرح یک مطالعه تح ستونهای فوالدی  پتچیب 

انجام شللده اسلل ب برای ایا منبور با اسللتفاده از ر ی ماتری  سلل تب اسللتاتتکب دتت ، معادالت      نامتقارن دل واه 

ستون با مقطع نامتقارن دل واه تح  اثر بار محوری خارج از مرک    ستل حاکم بر کمانش  س ب      دیفران شده ا ست راج  گ ا

ستفاده از ایا ر ی به یک مساله مقدار  یژه غترخطب منجر مب      شودب برای حل ایا مساله   محاسیه بارهای کمانیب با ا

بندی است راج شده برای محاسیه بارهای    شود فرمول بتنب مبشودب پتش استفاده مب  Wittrick-Williamsاز الگوریتم 

 انه، متقارن منفرد   نامتقارن سرد نورد شده تابل استفاده باشدب  بحرانب انواع مقاطع متقارن د گ

مقاطع  پتچیب، ماتری  س تب استاتتکب دتت ، -مقاطع فوالدی سرد نورد شده، کمانش خمیب کلمات کلیدی:

 Wittrick-Williamsجدارنازک، الگوریتم 
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صل ا لف  

 کبتات

 

مقدمه -1-1  

های ساختمانب اس  که در سالهای نویا ، یکب از ستستم)1LSF(های سیک فوالدی ستستم ساختمانب تاب

ر د   به عنوان های اداری، تجاری   مسکونب بکار مبای در تولتد صنعتب انواع ساختماناختر به شکل گسترده

ای در صنع  ساخ    ساز کیورهای پتیرفته پتدا های سنتب ساخ ، جایگاه  یژهجایگگیا مناسیب برای ر ی

فرا ان از جمبه سرع    کتفت  باالی ساخ ،کاهش  زن سازه   عمبکرد کرده اس ب ایا ستستم به دلتل مگایای 

 های اختر در بستاری از کیورهای جهان ر اج تابل توجهب یافته اس بای مناسب در ساللرزه

شد، با ای ثانویه مبدر ایران نتگ، گرچه استفاده از اعضای فوالدی سرد نورد شده بتیتر محد د به اعضای سازه

های   از ستستم های با طیقات محد د مورد استفاده ترار گرفتههای اختر برای اجرای ساختمانر سالایا حال د

ب مگایای ایا ستستم ساختمانب از نبر باشدمهندسان عمران مب   مرکگ تحقتقات ساختمان   مسکامورد تایتد 

سازی بویژه مناسیب برای ساختمان سرع    سهول  مونتاژ   ببب  باعث شده اس  تا ایا ستستم به عنوان گگینه

ای دیگر های سازهدر ب ش صنعتب سازی ساختمان مطرح شودب ایا ستستم، همچنتا توانایب ترکتب با ستستم

 را دارا مب باشدب

  که ای ساخته شده از فوالد سرد نورد شده، معموال اعضای جدار نازک با سطح مقطع باز هستند         اعضای سازه  

خمیب   کمانش موضعب حساس هستندب مقاطع فوالدی سرد        -اجب، کمانش پتچیب نسی  به کمانش اعوج 

سازه        ضای رابط مابتا تاب  سنتب به عنوان اع شده به طور  سقف یا  رق دیوار    نورد  صبب    رق موجدار  ای ا

ستفاده مب  یب       ا یب   خم س ، در ایا موارد کمانش خم سط  رق    -شده ا یب بدلتل اعمال تتد تو های  پتچ

ضوع مهمب نمب اطراف چندا شده به عنوان          ن مو سرد نورد  ستفاده از مقاطع فوالدی  سالهای اختر ا شدب در  با

                                                           
1 Lightweight Steel Framing 
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ای باربر به طور چیللمگتری افگایش یافته، لذا ضللر رت بررسللب رفتار کمانش خمیللب   کمانش  اجگای سللازه

 شودب  پتچیب ایا اعضا بتیتر احساس مب-خمیب

ضای جدارنازک مب  صورت  مقاطع اع شدب  در   تواند به  متقارن د گانه، با یک محور تقارن   یا کامال نامتقارن با

حل مسلاله کمانش اعضلای جدار نازک با مقطع متقارن د گانه به دلتل انطیاق مرکگ هندسلب   مرکگ بری بر    

همدیگر، کمانش خمیب   کمانش پتچیب مستقل از هم خواهند بود، در نتتجه معادالت دیفرانستل حاکم بر     

ستقل از هم حل مب   کمانش به  س    به همتا       صورت م صب نت شوند   حل تحبتبب آنها دارای پتچتدگب خا

ضای با            صورتتکه در اع س ب در  شده ا شهای تحبتبب ارائه  سالتان د ر برای کمانش اینگونه مقاطع ر  دلتل از 

شب   سته  مقطع متقارن منفرد   کامال نامتقارن به دلتل عدم انطیاق مرکگ هندسب مقطع   مرکگ بر ، کمانش  اب

یب   سته به هم خواهند بودب به دلتل پتچتدگب     پتچیب اتفاق مب  –خم ستل کمانش  اب افتد   معادالت دیفران

حل همگمان معادالت دیفرانستل  ابسته مذکور، برای محاسیه بارهای بحرانب اعضای با مقاطع مذکور بتیتر از      

اسللتفاده شللده اسلل ب اسللت راج ماتری   ر محد د   ر ی عناصلل 1های تقرییب از جمبه ر ی نوار محد در ی

ستفاده از آن          ضو   ا ستل حاکم بر کمانش ع ستفاده از حل تحبتبب معادالت دیفران ستاتتکب دتت  با ا س تب ا

شلللودب با های دتت  برای حل مسلللاله کمانش مطرح مببرای محاسلللیه بارهای بحرانب به عنوان یکب از ر ی

ماتری  س تب  صورت دتت  مساله کمانش عضو با هر نوع مقطعب را حل کردب توان به استفاده از ایا ر ی مب

آید   همه فرضللتات به کار رفته در  اسللتاتتکب از حل تحبتبب معادالت دیفرانسللتل کمانش عضللو بدسلل  مب 

ی تئوری کالستک حل معادالت دیفرانستل هستند   امکان محاسیه تعداد بتیماری از بارهای بحرانب   محد ده

 ای کمانیب عضو  جود دارد، بد ن اینکه دت  کار از بتا ر دب   موده

 

 اهداف طرح -1-2

ها، اهداف طرح پژ هیب ل کمانیب ستونئبا توجه به کارآیب ر ی ماتری  س ت  استاتتکب دتت  در حل مسا

 شود: حاضر بدیا شرح بتان مب

                                                           
1 Finite strip method 
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 های فوالدی سرد نورد شده پتچیب ستون-بررسب رفتار کمانش خمیب(CFS)  با استفاده از ر ی

 ماتری  س تب استاتتکب دتت 

 های است راج مودهای کمانیب   بارهای بحرانب ستونCFS های با در نبر گرفتا ستونCFS  با هر

 گاهب دل واهشکل مقطع دل واه   شرایط تکته

 

 ضرورت انجام طرح -1-3

نامه (   عدم  جود آیتاLSFسرد نورد شده )های سیک فوالدی با توجه به گستری ر ز افگ ن ساخ  ساختمان

های م تبف ها در کیور، ضر رت بررسب   فهم رفتار ایا ساختمانها تح  بارگذاریجامع برای طراحب ایا سازه

باشندب های فوالدی سردنورد شده مبها، ستونشودب از مهمتریا اعضای باربر ایا ساختمانبتیتر احساس مب

های موضعب، اعوجاجب، شوند، بتیتر مستعد کمانشهای نازک فوالدی ساخته مباز  رق از آنجایب که ایا اعضا

ها رفتار کمانیب نادیده گرفته شود، ممکا باشندب چنانچه در طراحب ایا ستونپتچیب مب-  یا کمانش خمیب

نبر گرفتا آن  اس  ظرفت  باربری بتیتر از مقادیر  اتعب آن ت متا زده شودب بنابرایا مطالعه کمانش   در

های رسدب در تحقتقات پتیتا، بررسب رفتار کمانیب ستونالزم   ضر ری بنبر مب CFSهای در طراحب ستون

CFS گاهب خاص   غالیا با   است راج بارهای بحرانب آن با تاکتد بر یک مقطع خاص   یا یک شرایط تکته

مواردیکه نتایج دتت    یا است راج مودهای کمانیب های تقرییب انجام شده اس ب بنابرایا، در استفاده از ر ی

گاهب دل واه مورد نبر باشد، نتاز به یک ر ی دتت  که بتواند باالتر   بررسب رفتار مقاطع با شکل   شرایط تکته

شودب ر ی ماتری  س تب استاتتکب دتت  که در حل مسائل به همه موارد فوق پاس گو باشد، احساس مب

رایب دارد، ایا نتاز را برآ رده نموده   امکان محاسیه تعداد بتیماری از بارهای بحرانب    ابسته کمانیب کا

 نماید بد ن اینکه دت  کار از بتا بر دبمودهای کمانیب سازه را فراهم مب

 

 (LSF)ساختمانهای سبک فوالدی  -1-4

هدف  تریااصبب ر دبمب شمار به زلگله  توع زمان در ایمنب زمتنه در کاربردی مفاهتم از یکب سازیسیک امر زه

 ایا به رستدن برای اس ب  زلگله  توع هنگام در ساختمان به  ارده نتر ی کاهش ها،ساختمان در سازیسیک
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شودب یکب از  لحاظ ساختمان یک ایسازه غتر عناصر در هم   ایسازه عناصر در هم سازی سیک هدف باید

 هایستستم از ب ایا ستستم یکب اس  (LSF)سیک  ستستم تاب فوالدیسازی، استفاده از های سیکر ی

 استفاده باشدمب طیقه 5 تا معموال که محد د با طیقات هایساختمان اجرای برای که اس  ساختمانب نویا

توجه به کتفت   .باشدمب مدرن   یافته توسعه درکیورهای عمران مهندسان تایتد مورد هایستستم از   شودمب

ای بناهای در دس  ساخ  از یک سو   باالی ساخ ، افگایش د ام، عمر مفتد ساختمان   بهیود عمکرد لرزه

تر کمیود مسکا مورد نتاز در بتیتر کیورهای دنتا در کنار تامتا سایر فضاها   تالی برای رفع هرچه سریع

تولتد سریع   ارزان مصالح مورد نتاز در صنع  ساخ   های متفا ت از سوی دیگر، ضر رتها با کاربریساختمان

نمایدب  جود شرایط خاص اتتصادی   جغرافتایب از جمبه محد د بودن منابع مورد نتاز برای   ساز را تیتتا مب

تامتا مصالح ساختمانب   افگایش غترتابل اجتناب تتم  مصالح در بتیتر نقاط دنتا، همچنتا زمان طوالنب 

تولتد آن، تمایل به استفاده از اعضای جدارنازک سردنورد شده به منبور انجام ساخ    ساز  صرف شده برای

 دهدب سریع را افگایش مب

در د  کیور ایاالت متحده  1850استفاده از اعضای فوالدی سرد نورد شده درصنع  ساختمان سازی در سال    

 جود اطالعات دتت  تکنتکب در استفاده از مصالح در آمریکا   بریتانتا شر ع شد، اما پذیری آن به دلتل عدم 

معتارهای طراحب  توسط جورج  ینتردستورالعمل ساخ  محد د شده بودب بر اساس تحقتقات انجام گرفته 

منتیر شدب بر اساس  1946( در سال 1AISI) ی توسط انجما آها   فوالد آمریکاای سیک فوالداعضای سازه

باشدب در ار پا مب AISI S100-12ها به ر ز شده که جدیدتریا دستورالعمل آن تحقتقات تکمتبب دستورالعمل

( منتیر EN1993-1-3, 2006) Eurocode 3تح  عنوان استاندارد ار پایب   2006جدیدتریا اسناد در سال 

ایا اسناد بر اساس پتینهادات ار پایب برای طراحب اعضای فوالدی سردنورد شده در سال شده اس ب 

 ((ب2010) Kolarkar)باشد مب 2ECCSتوسط کمتته 1987

سال اس  که به    20شود در حد د  ( ساخته مب 3CFSکه از مقاطع فوالدی سرد نورد شده )   LSFستستم         

ر د   به عنوان  های اداری، تجاری   مسللکونب به کار مبشللکل گسللترده در تولتد صللنعتب انواع سللاختمان  

                                                           
2 American Iron and Steel Institute 
2 European Convention for Constructional Steelwork 
3 Cold-Formed steel 
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سیب برای ر ی  ساخ ، جایگاه  یژه  های جایگگیا منا یرفته         سنتب  ساز کیورهای پت ساخ     صنع   ای در 

سب   س ب نتایج برر یان مب یافته ا ستم     ها ن ست ستفاده از  سرع  اجرا را حداتل د    LSFدهد ا عال ه بر ایا که 

سیک بودن،       برابر مب سریع    شدب عال ه بر تولتد  کند، منجر به کاهش چهل درصدی در فوالد مصرفب خواهد 

  اجگای   CFSدر شلللکل مقاطع   ای دیگری از جمبه سلللازگاری زیاد با معماری بومب به دلتل تنوع زیادمگای

ستم           ست ساخ   ضا را در  سان، کاربرد ایا اع سریع   آ د چندان نموده  LSFتکمتبب آن در کنار حمل   نقل 

سرد بر ر ی  رق         ستفاده از حرارت   با انجام عمبتات نورد  سردنورد شده که بد ن ا س ب اعضای  های فوالدی  ا

ر ندب منبور از عمبتات نورد ها به کار مبای در اجرای ساختمان شوند، به عنوان نوعب از تطعات سازه  تولتد مب

 باشدب  های مکانتکب بد ن پتش گرمایش مبز طری  ر یهای فوالدی ادهب به  رقسرد، در حقتق  شکل

باشدب نسی  مقا م  به مقا م  محصوالت فوالد سرد نورد شده  ابسته به مصالح   نوع شکل دهب آن مب    

 Craveiro) باشدمب زن محصوالت فوالد سرد نورد شده در مقایسه با فوالد گرم نورد ض تم بستار مطبوب 

  ((ب2015)

اگرچه استفاده از مقاطع جدارنازک   عمبتات نورد به صورت سرد، برای طراحان   محققان چالیب جدید     

های منحصر به فرد اعضای فوالدی سرد نورد در مقایسه با اعضای فوالدی گرم کند  لب به دلتل  یژگبایجاد مب

یاد   دهانه کوتاه، نسی  مقا م  به  زن باال، نورد، از جمبه سیکب، امکان ایجاد اعضا برای تحمل بارهای نسیتا ز

های اختر به طور  ستعب مقاطع مناسب برای حمل   نقل، نصب آسان   سریع   ببب ، استفاده از آنها در سال

 نوردشده گرم فوالدی اعضای رفتار از ترپتچتده بستار سردنوردشده فوالدی اعضای رفتارافگایش یافته اس ب 

اغبب در معرض انواع م تبفب از  CFSاعضای که  اس  داده نیان 1950   1940 هایسال بتا تحقتقات اس ب

ها پتچیب   ترکتیاتب از ایا کمانش -کمانیب از جمبه کمانش موضعب، اعوجاجب، خمیب، خمیبمودهای

ات زیادی باشندب بنابرایا تحقتقهستندب همچنتا ایا اعضا دارای صبیت  پتچیب   مقا م  کم در برابر آتش مب

برای فهم بتیتر رفتار اعضای سرد نورد شده نتاز اس ب تحقتقات   توسعه تولتد که در گذشته انجام شده اس  

-EN 1993-1های فوالدی سردنورد شده در دمای اتاق مانند های طراحب سازهمنجر به ایجاد دستورالعمل

ضای مرکب فوالدی سردنورد شده که ها به خصوص در طراحب اعشده اس ب اگرچه برخب محد دی  3:2006

 ((ب2010) Kolarkar)گترد، هنوز هم  جود دارد ها مورد استفاده ترار مببه صورت رایج در صنع  ساخ  سازه



8 

 

عیارتند از: فوالد فرم داده شده در حال  سرد به اشکال  LSFاجگای اصبب تیکتل دهنده ستستم ساختمانب     

های فوالدی   ببب ،  سایل های چوبب، پانلهای ستمانب، پانلهای گچب، پانلپانلها از تیتل م تبف، انواع پانل

 LSFهای خودکارب اجگای تیکتل دهنده دیوارهای باربر   غتر باربر ستستم ساختمانب اتصال دهنده مثل پتچ

انتقال  گاها به تکتهباشند که به شکل پانبب بارهای عمودی   جانیب رها )تترها( مبها(   تراکاستادها )ستونک

دهندب دیوارهای باربر به عنوان انتقال دهنده بارهای عمودی ساختمان   به عنوان نگه دارنده نمای خارجب مب

نمایندب در صورتب که دیوارهای بنا   نتگ جذب کننده بارهای جانیب ساختمان از جمبه بار باد   زلگله عمل مب

های فوالدی را معموال گترندب ستونکهای داخبب بنا مورد استفاده ترار مبغتر باربر معموال برای جداسازی فضا

ها را از باال   پایتا کنند   ایا ستونکاز تیل برای عیور دادن تاستسات )الکتریکب   مکانتکب( سوراخ کاری مب

 کنندبها )اعضای افقب( متصل مببه تراک

شکل، مقطع  ∑شکل،  Uشکل،  Cجمبه مقاطع های م تبفب از اعضای فوالدی سرد نورد شده با شکل مقطع

گترندب مقاطع تکب سردنورد شده با یکدیگر ترکتب مورد استفاده ترار مب LSFهای   ببب در ساخ  سازهنییب 

کنندب امر زه اعضای فوالدی مرکب باز   بسته به  سع  شوند   مقاطع فوالد مرکب باز   بسته را ایجاد مبمب

گترند، زیرا ایا مقاطع نسی  به مقاطع تکب در های فوالدی سیک مورد استفاده ترار مبساختمان در ساخ 

ب از یاهنمونه( 1-1)کنندب شکل های بگرگتر تابل استفاده هستند   اینکه بار کمانیب باالیب را تحمل مبدهانه

دهدب عم  ایا اعضا اغبب نیان مبگترد را که در صنع  ساختمان سازی مورد استفاده ترار مب  CFSمقاطع 

باشدب ایا اعضا برای ایجاد متبتمتر مب 75/0 -3متبتمتر   ض ام  آنها در محد ده  50- 300در محد ده 

ای از ساختمان نمونه (2-1)شوندب در شکل دیوارهای باربر   ستستم سقف با ترکتیات م تبف به هم مونتاژ مب

مگاپاسکال  550تا  250تنش تسبتم اسمب فوالد سرد نورد شده از   ه اس بفوالدی سرد نورد شده نیان داده شد

 بباشدمگاپاسکال مب 200000کند در حالب که مد ل االستتستته فوالد تقرییا تغتتر مب
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( نا دانب با د  لیه a3( نا دانب با لیه خمتده a2( نا دانب a1مورد استفاده در صنع  ساخ :  CFSمقاطع (: 1-1)شکل

( b1   )b2شکل  Ω( مقطع a7شکل  z( مقطع a6( مقطع ستگما شکل a5( مقطع یو شکل با د  لیه خمتده a4خمتده 

 R   2R (Kolarkar (2010))(  مقاطع مرکب بسته b3   )b4شکل  Iمقطع مرکب باز 

 

                                         

 

 

 

 LSF(: ستستم تاب ساختمانب 2-1شکل )

 

 انواع کمانش در مقاطع فوالدی سردنورد شده -1-5

 های موضعی، اعوجاجی، کلیکمانش -1-5-1

های های مقطع از جمبه کمانشمقاطع فوالدی سردنورد شده به دلتل ض ام  کم، مستعد انواع ناپایداری

باشندب نسی  عم  به ض ام  مقاطع فوالدی موضعب، اعوجاجب، کبب یا ترکتیب از ایا حالتهای کمانش مب
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های موضعب تیل باشد   ایا مسئبه منجر به ایجاد کمانشسرد نورد شده در مقایسه با فوالد گرم نورد زیاد مب

شودب اگرچه عضو بعد از کمانش موضعب به عب  باز توزیع لنگر که رفتار پ  کمانیب از نقطه تسبتم فوالد مب

های نورد در کمانش موضعب، جابجایب در لیه ب(Howlader (2015))ند بار را تحمل بکند تواشود مبنامتده مب

شوندب در کمانش اعوجاجب، های نورد شده دچار کمانش مبهای بال   جان در بتا لیهدهد    رقشده رخ نمب

کمانش کبب، در  رق شودب در کمانش تنها در  رق جان رخ داده   باعث افگایش فاصبه د  لیه بال در مقطع مب

پتچیب -شودب ایا کمانش به د  صورت جانیب   جانیببال   جان کمانش رخ نداده   مقطع دچار اعوجاج نمب

 ب((3-1)شکل ) باشدمب

 

 

 

 

 

 

 

 CFSمقاطع  در (: انواع کمانش3-1شکل )

 

 های مقطعدیگر ناپایداری-1-5-2

  1پیچش بال-1-5-2-1

های نرم به کمانش حول محور خنثب مقطع فوالدی سرد نورد شده، تمایل بالها در پتچش غترخطب بال    

باشدب ظرفت  باربری پتچیب بال عریض که در معرض خمش ترار گرفته برای افگایش انحنای خمیب عضو مب

                                                           
1 Flange Curling 



11 

 

درصد عم  پر فتل مقطع باشد،  5اس  بایستب مورد محاسیه ترار گتردب در صورتب که متگان پتچش بتش از 

 ب(Howlader (2015))باربری آن کاهش خواهد یاف   ظرفت 

 

 1لهیدگی جان -1-5-2-2

ها باید باشد که به عب  شدت زیاد بارهای موضعب یا عک  العمللهتدگب جان یکب از مفاهتم شکس  مب    

   شودب به عب  تماسها در جان مقطع مبباعث ایجاد تغتتر شکللهتدگب جان در طراحب در نبر گرفته شودب 

ها مقتد شده شود   اگر بالاتصال بال   جان، تغتتر شکل در جان منجر به ایجاد تغتتر شکل در بال هم مب

دهندب به همتا دلتل مقطع تیل از لهتدگب جان بار باشند، در برابر تغتتر شکل جان از خود مقا م  نیان مب

 ب(Howlader (2015)) کندبتیتری را تحمل مب

 بارهای بحرانی کمانش با استفاده از روش نوار محدودمحاسبه  -1-6

های طولب )نتر ی های نازک مقاطع تح  تنشر ی نوار محد د کاربرد فرا انب در بررسب پایداری در جداره 

باشدب محوری   خمیب( دارد   برای مقاطع با شرایط مرزی م تبف تادر به تحبتل   ارایه منحنب کمانش مب

باشد، عضو به نوارها یا المانهای طولب محد د که ر شب متفا ت نسی  به ر ی اجگای محد د مبدر ر ی نوار 

 باشدبتابل میاهده مب (4-1شکل )بندی ر ی نوار محد د با ر ی اجگای محد د در شودب تفا ت مشتقستم مب

 

 بندی ر ی نوار محد د   ر ی عناصر محد د(: تفا ت مش4-1شکل )

                                                           
1 Web Crippling 
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مقاطع فوالدی سردنورد شده، می صات کمانش االستتک با استفاده از منحنب کمانش االستتک برای بستاری از 

های مقدار  یژه در یک محد ده طولب از عضو آید که منحنب کمانش از انجام یک مجموعه تحبتلبدس  مب

حد د   به کمک  های مقدار  یژه   منحنب کمانش با استفاده از ر ی نوار مشودب مجموعه ایا تحبتلحاصل مب

تابل محاسیه   بررسب اس ب منحنب کمانش CUFSM ( Schafer   Ádàny  )افگار افگارها از جمبه نرمبرخب نرم

( نیان داده شده اس ب بار بحرانب 5-1شکل، در شکل ) Cبرای یک ستون فوالدی سردنورد شده با مقطع 

به صورت بار متناظر با نقاط متنتمم موضعب در  𝑝𝑐𝑟𝑑  اعوجاجب  𝑝𝑐𝑟𝑙کمانش االستتک برای کمانش موضعب 

مقدار بار متناظر با طول ،   𝑝𝑐𝑟𝑒شود، در حالب که بار بحرانب کمانش کبب ر ی منحنب کمانش می ص مب

 باشدبموثر عضو مب

 

 ( Schafer   Ádàny ) شکل C(: منحنب کمانش مقطع 5-1شکل )

استفاده از روش ماتریس سختی استاتیکی محاسبه بارهای بحرانی کمانش با  -1-7

 دقیق

استفاده از ر ی ماتری  س تب استاتتکب با ر ی دتت   CFSهای محاسیه بارهای بحرانب اعضای یکب از ر ی

باشدب ایا ر ی از حل تحبتبب معادالت دیفرانستل حاکم بر کمانش عضو برای محاسیه بارهای بحرانب دتت  مب

 ادامه مفاهتم مرتیط با ایا ر ی توضتح داده شده اس ببردب در عضو بهره مب
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 3و وابسته 2مستقل 1مودهای کمانش کلی -1-7-1

 6یا کامال نامتقارن 5، متقارن منفرد 4توان به صورت یکب از سه حال  متقارن د گانهای را مبمقاطع اعضای سازه

باشد   مرکگ بری   تقارن عمود بر هم مبب مقطع متقارن د گانه دارای د  محور ((6-1)بندی کرد )شکلطیقه

باشد   مرکگ هندسب   مرکگ هندسب آن بر هم منطی  هستندب مقطع متقارن منفرد دارای یک محور تقارن مب

مرکگ بری ایا مقطع در ر ی محور تقارن ترار دارند   بر هم منطی  نتستندب مقطع نامتقارن دارای محور تقارنب 

ای در بری آن بر هم منطی  نتستندب الزم به ذکر اس  که مرکگ بری مقطع، نقطه باشد   مرکگ هندسب  نمب

کندب از آنجا صفحه مقطع اس  که اگر نتر ی برشب در آن نقطه اعمال شود هتچ پتچیب در مقطع ایجاد نمب

 نامندبافتد، مرکگ بری را مرکگ پتچش نتگ مبکه پتچش مقطع حول مرکگ بری اتفاق مب

  

 )ب(                          )پ(                      )الف( 

 (: )الف( مقطع متقارن د گانه، )ب( مقطع متقارن منفرد، )پ( مقطع نامتقارن6-1شکل)

 

ی کمانش جانیب در امتداد باشد: د  مولفهی کمانیب مبی سه بعدی در حال  کبب دارای سه مولفهیک مساله

کمانش پتچیب حول محور تائم گذرنده از مرکگ بریب در مورد کمانش یک عضو ی محورهای اصبب   یک مولفه

ای با مقطع متقارن د گانه معادالت دیفرانستل حاکم بر کمانش ایا عضو کامال مستقل از هم هستند   هر سازه

                                                           
1 -Global buckling 
2 -Uncoupled buckling mode 
3 - Coupled buckling mode 
4 - Doubly-symmetric 
5 - Singly-symmetric 
6 - Asymmetric 
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کمانیب  یای سه مولفهتوان به صورت مستقل از بقته معادالت حل نمودب پ  در ایا  عضو سازهمعادله را مب

 شوند   کمانش حاکم بر آن از نوع مود کمانیب مستقل اس ب به صورت مستقل از هم تعتتا مب

ای با مقطع متقارن منفرد، کمانش جانیب در جه  محور تقارن مستقل از د  مولفه در کمانش یک عضو سازه

مانش پتچیب  ابسته اس ب که کمانش جانیب در جه  عمود بر محور تقارن با کدیگر کمانیب اس ، در صورتب

در ایا حال  یک معادله دیفرانستل مستقل   د  معادله دیفرانستل  ابسته  جود دارند که معادالت دیفرانستل 

  ابسته باید به صورت همگمان حل شوندب 

ی کمانیب  ابسته به هم هستندب ای با مقطع نامتقارن هر سه مولفهدر نهای  در مورد کمانش یک عضو سازه

 شوندب ر ایا حال  سه معادله دیفرانستل حاکم باید به صورت همگمان حل مبد

الزم به ذکر اس  که در مورد اعضای با مقطع متقارن د گانه اگر برآیند بارهای محوری از مرکگ هندسب مقطع 

قارن عیور نکند مودهای کمانش جانیب   پتچیب مستقل از هم ن واهند بودب اما اگر شکل مقطع به صورت مت

د گانه باشد   برآیند بارهای محوری از مرکگ سطح عیور کند مودهای کمانش جانیب   پتچیب زمانب مستقل 

از هم ن واهند بودب در چنتا حالتب بار بحرانب ستون، کوچکتریا مقدار بارهای بحرانب بدس  آمده برای هر 

قارن نیاشد   یا بار محوری از مرکگ یک از مودهای کمانیب مستقل اس ب اما زمانب که شکل مقطع ستون مت

آیدب در حل مسائل کمانیب حتما باید سطح عیور نکند، در چنتا شرایطب  ابستگب مودهای کمانیب پتش مب

به  ابستگب مودهای کمانیب پتچیب   خمیب توجه  یژه شود، زیرا با در نبر گرفتا ایا  ابستگب، بار بحرانب 

 بود که در آن مودهای کمانیب مستقل از هم هستندببدس  آمده کمتر از حالتب خواهد 

 

 بندی ماتریس سختی استاتیکی دقیقفرمول -1-7-2

ای نوشتا معادالت دیفرانستل حاکم بر کمانش ن ستتا گام در ایجاد ماتری  س تب استاتتکب یک عضو سازه

 آن عضو اس ب 

 ان به صورت نمادیا زیر نیان دادتوای را مبمعادله دیفرانسل حاکم بر حرک  کمانش یک عضو سازه

(Banerjee (1997:)) 

0)( uL                                                                                                                   )1-1(  



15 

 

( به 1-1جواب عمومب معادله دیفرانستل ) بردار تغتترمکان مربوطه اس ب uعمبگر دیفرانستبب    Lکه در آن 

 صورت زیر تابل بتان اس 

C A U                                                                                                                            )1-2( 

 ماتری  مربعب  ابسته به بار اس ب Aبردار ضرایب    Cکه در آن 

ضرایب ثاب    س  آ ردن رابطه نتر  2-1از رابطه ) Cبرای حذف بردار  ست راج    تغتترمکان   در نهای  -(   بد ا

شرایط مرزی       ستاتتکب،  س تب ا شرایط مرزی    نتر ها   تغتترمکانماتری   شودب ابتدا با اعمال  ها باید اعمال 

 شود(، رابطه زیر حاصل مب2-1ها در رابطه )تغتترمکان

C B D                                                                                                                         )1-3( 

ماتری  مربعب اس ب ایا ماتری  از جایگذاری  Bهای گرهب   بردار تغتترمکان مربوط به تغتترمکان Dکه در آن 

 آیدببدس  مب Aها در ماتری  شرایط مرزی تغتتر مکان

شود نتر های نقاط گرهب باشدب با اعمال ایا شرایط میاهده مبگام بعدی شامل اعمال شرایط مرزی نتر یب مب

 شوندبمربوط مب C( به بردار ضرایب ثاب  3-1میابه رابطه)

C S F                                                                                                                            )1-4(   

 باشدبماتری  مربعب  ابسته به بار مب Sبردار نتر یب مربوط به نتر های نقاط گرهب    Fکه در آن 

 شود( رابطه زیر حاصل مب4-1(   )3-1از ر ابط ) Cبا حذف بردار 

 KDDB S F
-1                                                                                                    1-(

5)  

-1
B S K                                                                                                                   )1-6( 

 ماتری  س تب استاتتکب مورد نتاز اس ب Kکه در آن 

  شودی پتدا کردن بارهای بحرانب ستستم به صورت مساله مقدار  یژه زیر بتان مبمساله

0 KD                                                                                                                     )1-7( 
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)تابع مثبثاتب، تابع نمایب   یا توابع متعالب دیگر( از بار  1تابعب متعالب Kکه در آن ماتری  س تب دینامتکب

-توان آن را با ر یی غتر خطب اس    نمبی مقدار  یژهی مقدار  یژه فوق، یک مسالهاس ب بنابرایا مساله

 ی خطب حل کردب های متدا ل برای مسائل مقدار  یژه

 

 حل مساله مقدار ویژه غیرخطی -1-7-3

شود ماتری  های تقرییب مانند ر ی عناصر محد د استفاده مبمسائل ارتعاشب از ر یکه برای حل زمانب

  ماتری   Mهای ماتری  س تب متقارن هندسبس تب دینامتکب حاصبه ترکتیب خطب از د  ماتری  به نام

اس ب در چنتا مسائبب تعتتا بارهای کمانیب   مودهای کمانیب به حل مساله مقدار  Kس تب استاتتکب

 شود: یژه خطب زیر منجر مب

0DMK  )( f                                                                                             )8-1( 

 بتانگر ضریب بار اس ب fبردار مود کمانیب    Dکه در آن 

های زیادی برای حل مساله مقدار  یژه خطب  جود دارند   چون بحث اصبب ایا طرح در مورد مسائل الگوریتم

های حل مساله مقدار  یژه خطب الگوریتممقدار  یژه غترخطب اس  بنابرایا در ایا تسم  نتازی به توضتح 

 نتس ب

اگر از ر ی دتت  برای حل مسائل کمانیب استفاده شود ماتری  س تب استاتتکب حاصبه در ایا صورت 

  تابعب متعالب از  هر د  اثر س تب استاتتکب   س تب هندسب بودهمتیکل از یک ماتری  اس  که دارای 

در ایا حال ، حل یک مساله مقدار  یژه غتر مانیب   مودهای کمانیب بارهای کاس ب برای تعتتا ضریب بار 

 شود:خطب به فرم زیر در نبر گرفته مب

0DK )(                                                                                                                 )9-1( 

 های گرهب اس ببردار تغتترمکان مربوط به تغتترمکانD که در آن

                                                           
1 - Transcendental 
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اس  که برای ا لتا  Wittrick-Williamsبرای حل مسائل مقدار  یژه غترخطب، الگوریتم  توانمندتریا الگوریتم

-ای برای محاسیه فرکان طب مقاله Birminghamاز دانیگاه  Wittrick   Williamsتوسط  1971بار در سال 

الگوریتم  1973سپ  در سال ((ب 1971) Wittrick  Williamsد )های طیتعب در مسائل ارتعاشب ارائه گردی

ب در ادامه، (Wittrick  Williams (1973)) مذکور برای محاسیه بارهای بحرانب در مسائل کمانیب ارائه گردید

 Wittrick-Williamsشودب الگوریتم مذکور برای محاسیه بارهای بحرانب در مسائل کمانیب ارائه مبالگوریتم 

-Wمورد استفاده ترار گرفته اس ب در ایا نوشتار نتگ برای سادگب از عیارت  W-Wدر برخب منابع به صورت 

W استفاده خواهد گردیدب 

 

 های االستیکمحاسبه بارهای بحرانی سازه -1-7-3-1

به صورت  Wittrick-Williamsهای االستتک توسط فرمول اساسب ارائه شده برای محاسیه بارهای بحرانب سازه

 گردد:زیر بتان مب

)}({)()(   PsPJPJ ro X                                                                                        )1-10( 

 که در آن داریم: 

)( PJ  تعداد بارهای بحرانب سازه در محد ده : PP0؛ 

)}({ Ps rX  شمار ماتری  س تب : عالم)( PrX؛  

)( PJo تعداد بارهای بحرانب سازه در محد ده : PP0های بردار که همه تغتترمکان، زمانب

تغتترمکان 
rDمقتد شده باشد (Wittrick   Williams(1973))ب 

 

 پیشینه تحقیق -1-8

پارامترهای  های م تبف   با در نبر گرفتانورد شده با ر یرفتار کمانیب اعضای فوالدی جدار نازک بویژه سرد 

 شودبهایب از ایا تحقتقات آ رده مبمتفا ت توسط برخب از محققتا مطالعه شده اس  که در ایا تسم  نمونه
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Banerjee   Williams  های ماتری  س تب استاتتکب دتت  تتر عیارات صریحب برای درایه1986در سال

برنولب با مقطع متقارن است راج کردندب تتر مذکور تح  اثر بارگذاری محوری ترار داش ب  -ا لرغترمنیوری 

های س تب مربوط به رفتار خمیب، رفتار پتچیب   محوری از حل مستقل معادالت دیفرانستل حاکم ماتری 

عادله دیفرانستل های مذکور اس ب برای حل مبدس  آمده اس ب ماتری  س تب کبب شامل هر سه نوع ماتری 

استفاده شده اس ب   W-Wاستفاده شده اس ب برای است راج بارهای بحرانب از الگوریتم  1خمیب از توابع بسل

Banerjee  از ترکتب ماتری  س تب استاتتکب دتت  اعضای غتر منیوری بدس  آمده در تحقت   1987در سال

کل از اعضای غترمنیوری را ایجاد کرد   با اعمال های مسطح متیتیبب، ماتری  س تب دتت  کبب را برای تاب

 ، بارهای بحرانب تاب های مذکور را بدس  آ ردب  W-Wالگوریتم 

Dube   Dumir  ماتری  س تب تتر جدارنازک غترمنیوری با مقطع نامتقارن را که بر ر ی  1996در سال

برای حل معادالت دیفرانستل از ر ی ترار داش ، است راج کردندب اییان  Pasternakبستر االستتک از نوع 

 -ی خمیباستفاده نموده   برای بدس  آ ردن بارهای بحرانب محوری مربوط به کمانش  ابسته 2سری توانب

پتچیب از ر ی آزمون   خطا استفاده کردندب در ایا ر ی به ازای هر مقدار از بار محوری، دترمتنان ماتری  

شد به از بار محوری که به ازای آن دترمتنان ماتری  س تب صفر مبشد   آن مقادیری س تب است راج مب

ستون جدارنازک با مقطع  -برای یک تتر 2003در سال  همکاران   Kimشدندب عنوان بار بحرانب معرفب مب

های س تب دینامتکب   استاتتکب را به ر ی ، ماتری با   بد ن در نبر گرفتا اثر تغتتر شکل برشب نامتقارن

است راج کردندب اییان در ایا تحقت ، ابتدا با معرفب یک سری پارامترهای تغتترمکان، معادالت دیفرانستل  دتت 

الزم به ذکر  حرک  را به معادالت دیفرانستل از مرتیه ا ل تیدیل نموده، سپ  تحبتل مساله را ادامه دادندب

ن   خطا )پتدا کردن محل نقاط صفر اس  که در ایا تحقت ، برای است راج بارهای بحرانب از ر ی آزمو

با ر شب میابه،  2005در سال   همکاران   Kimدترمتنان ماتری  س تب استاتتکب( استفاده شده اس ب 

ستون جدار نازک نامتقارن که بر ر ی بستر االستتک  -را برای تتر استاتتکب   دینامتکب های س تبماتری 

  اتع شده اس  بدس  آ رندب

                                                           
1 -Bessel functions 
2 -Power series 
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Flexural-torsional buckling of cold-formed steel columns with 

arbitrary cross-section under eccentric axial load 

 

Elham Ghandi 

Shirin Esmaeili Niari 

 

Abstract: 

Cold-formed steel structural members are usually thin-walled open-section members with 

a large flexural rigidity around one axis and low flexural rigidity around the perpendicular 

axis. Therefore, these members will have low torsional and lateral flexural stiffness, thus 

being susceptible to local, distortional and lateral-torsional buckling. In recent years, the 

use of cold-formed steel sections as load bearing components has increased significantly, 

so it is necessary to investigate the flexural and flexural-torsional behavior of these 

members.  

In this research project, the flexural-torsional buckling behavior of cold-formed steel 

columns with arbitrary asymmetric cross section has investigated. For this purpose, using 

the exact static stiffness matrix method, the differential equations governing column 

buckling with arbitrary asymmetric cross section have been extracted under eccentrically 

axial load. Calculating buckling loads using this method results in a nonlinear eigenvalue 

problem. For solve this problem, Wittrick- Williams algorithm is used. The extracted 

formulation will be used to calculate the critical loads of the types of double symmetric, 

single symmetric and asymmetric cold-formed steel sections. 

Keywords: cold-formed steel sections, flexural-torsional buckling, exact static stiffness 

matrix, thin-walled sections, Wittrick- Williams algorithm. 
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