
Unit 4 
 

The Portal Method 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 خرداد: آخرين ويرايش  

 

براي ارسال نظرات و پيشنهادات به سايت شخصي اينجانب رجوع نموده و يا نظرات و يا پيشنهادات خود را به آدرس 
  :پست الكترونيك زير ارسال نماييد

Website:  www.ams.ir,      Email: a_matin_s@yahoo.com 

  )كارداني و كارشناسي(ه درس زبان تخصصي مهندسي عمرانجزو 
  عبدالمتين ستايش: استاد



2 
 

www.ams.ir 
 

  جزوه زبان تخصصي مهندس عبدالمتين ستايش

  

  »روش پرتال«

احتماالً از اين روش به دليل . روش پرتال رايج ترين روش تقريبي تحليل قاب هاي ساختماني در برابر بارهاي جانبي مي باشد
اين . از باد در قاب هاي ساختماني استفاده شده استسادگي بيش از هر روش تقريبي ديگر براي بدست آوردن نيروي ناشي 

طبقه ارتفاع  25ارائه شد براي اكثر سازه ها تا  1915روش كه توسط آلبرت اسميت در مجله انجمن مهندسين غرب در آوريل 
  .جواب هاي رضايب بخشي بدست مي دهد

ر روش پرتال، قاب به طور فرضي به پرتال هاي د. براي هر پرتال يا هر تير اصلي حداقل سه فرض بايد به كار گرفته شود
  .و آنگاه سه فرض زير به كار گرفته مي شود) 1-4شكل (جداگانه تقسيم شده 

 .الف-2-4آن بوجود مي آيد، شكل ) نقطه مياني(ستون ها طوري خم مي شوند كه يك نقطه عطف در وسط  .1
 .د مي آيدتيرهاي اصلي طوري خم مي شوند كه يك نقطه عطف در وسطشان بوجو .2
يكي از توزيع هايي كه به وفور مورد استفاده قرار . برش هاي افقي در هر تراز به طور دلخواه بين ستون ها توزيع مي شود .3

اين است كه فرض نماييم برش به نسبت يك بخش به ستون هاي ) كه در اينجا نيز از آن استفاده شده است(مي گيرد 
 1-4دليل اين مسئله را مي توان در شكل . ين ستون ها تقسيم مي شودخارجي و دو بخش به ستون هاي داخلي ب

هر يك از ستون هاي داخل دو بار خم مي شوند در حالي كه ستون هاي خارجي تنها يك بار خم مي . مشاهده نمود
قسيم مي به نسبت دهانه بارگير هر ستون بين آن ت vفرض رايج ديگر در رابطه با توزيع برش اين است كه برش . شوند
در ساختماني با عرض دهانه هاي يكسان، توزيع برش توسط دو روش نتايج مشابهي بدست مي دهد اما چنانچه . شود

متفاوت باشند، نتايج متفاوت خواهند بود به طوري كه احتماالً روش عرض بارگير نتايج قوي تري بدست مي دهانه ها 
 .دهد

 21ست آوردن مقدار آن ها يك فرض در رابطه با موقعيت نقطه عطف هر يك از براي بد. نيروي زائد وجود 27براي اين قاب 
برش در هر قاب منفرد به كار رفته يا به عبارت ديگر در هر طبقه سه فرض در رابطه با تقسيم . ستون و تير به كار رفته است

فرض برش به كار رفته به طوري كه در  9براي اين قاب . تعداد فرضيات برش برابر تعداد ستون هاي هر طبقه منهاي يك است
تعداد فرضيات بيش از ميزان مورد نياز است ولي اين فرضيات سازگار با . نيروي زائد حاصل مي شود 27فرض و تنها  30كل 

  . حل مسئله مي باشند

Part I. Comprehension Exercises 

A.  در برابر عبارات صحيح“T”  و در برابر عبارات غلط“F” براي پاسخ خود دليل بياوريد .قرار دهيد. 

......T .....1 .در روش پرتال فرض بر اين است كه يك نقطه عطف در وسط ارتفاع ستون وجود دارد.  

......T......2 .روش پرتال، روش مفيدي براي تحليل قاب هاي ساختماني در برابر بارهاي جانبي است.  

......F......3 .ه طور برابر بين ستون هاي داخلي و خارجي توزيع مي شودفرض بر اين است كه نيروي برشي ب.  

......F......4 . طبقه نتايج رضايت بخشي بدست مي دهد 40روش پرتال براي ساختمان هاي تا.  

......F......5 .از روش پرتال تنها مي توان براي ساختمان هاي با دهانه هاي برابر استفاده نمود.  
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B.  از بينa ،b ،c  وd گزينه را انتخاب نماييد كاملترين. 
 

 .مي باشد ........c........ حداكثر ارتفاع توصيه شده براي تحليل ساختمان ها توسط روش پرتال .1
a. 40 طبقه. 
b. 500 فوت. 
c. 25 طبقه. 
d. نامحدود. 
  

 .قرار دارد....... b........ فرض بر اين است كه نقطه عطف لنگرها در تيرهاي اصلي در  .2
a. ¼ ار دادفاصله از انتهاي تير قر. 
b. ½ فاصله از انتهاي تير قرار دارد. 
c. ¾ فاصله از انتهاي تير قرار دارد. 
d. در هر نقطه در روي تير. 
  

 .مي باشد........ c........ نسبت توصيه شده براي توزيع نيروي برشي افقي بين ستون هاي خارجي و داخلي .3
a. 1/4. 
b. 1/3. 
c. 1/2. 
d. 1/1. 

 

 .بدست مي آيد .........c........  سه فرض نيروي برشي از تعداد، 1-4در هر طبقه قاب نشان داده شده در شكل  .4
a. طبقه ها. 
b. تيرهاي اصلي در هر طبقه. 
c. ستون ها منهاي يك. 
d. مفصل ها در هر طبقه. 
  

 .فرض براي حل مسئله انجام شده است .........c........ ،1-4براي قاب نشان داده شده در شكل  .5
a. 27. 
b. 25. 
c. 30. 
d. 21. 
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C. ورت شفاهي پاسخ دهيدبه سواالت زير به ص. 
 ؟چرا توزيع نيروي برشي افقي در ستون ها نابرابر است .1
 ؟محدوديت هاي روش پرتال چه هستند .2
 ؟در روش پرتال چه فرض هايي به كار برده شده اند .3
 ؟روش پرتال براي اولين بار چه زماني و كجا ارائه شد .4
 ؟چرا روش پرتال، روشي مفيد براي تحليل قاب هاي ساختماني است .5

Part II. Language Practice 

A.  از بينa ،b ،c  وd كاملترين گزينه را انتخاب نماييد. 
 

 .ناميده مي شوند. .  a. . .  يك خرپاي سقفي به همراه ستون هاي نگهدارنده آن .1

a. ديافراگم 

b. تير اصلي 

c. تير فرعي 

d. خمش 

 
 
 .ي اعضا يا ترجيحاً مفصل ها قرار مي گيرندتيرهاي افقي هستند كه در باال ........c.........با توجه به تعريف خرپا،  .2

a. تيرهاي فرعي 

b. اسپندرل 

c. ميلگردها 

d. الپه ها 

 
 .مي باشد........ c......... سازه بدون عضو زائد .3

a. پايدار 

b. ناپايدار 

c. معين 

d. نامعين 

  
 .باشد تا در برابر لنگر خمشي مقاومت نمايد........ b......... يك اتصال سازه اي بايد .4

a. جوش شده 

b. صلب 

c. خمشي 

d. سليم شدهت 
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 .هستند........ c......... بعضي سازه ها تحت شرايط خاص .5

e. خميري 

f. ارتجاعي 

g. ويسكواالستيك 

h. پايدار 

 

B. جاهاي خالي را با شكل مناسب كلمات داده شده پر كنيد. 

1. Redundant 
a. The frame shown in figure 4.1 has 27 …Redundants. 
b. There are usually several… Redundants …. In most of building frames. 

 زائد .1

  .زائد مي باشد 27داراي  1-4قاب نشان داده شده در شكل ) الف(
  .در اكثر قاب ها معموالً چندين زائد وجود دارد) ب(

2. Indeterminate 
a. Building frames are usually several degrees…Indeterminate. 
b. The degree of … Indeterminacy …of frame shown in figure 4.1 is 27. 

 نامعين .2

  .قاب هاي ساختماني معموالً چندين درجه نامعين هستند) الف(
  .مي باشد 27برابر  4.1درجه نامعين قاب نشان داده شده در شكل ) ب(

3. Rigid 
a. Tall buildings have . . . Rigid . . . joins. 
b. The ….. Rigidity ….. of the joints in tall building, reduces its lateral movement. 

  صلب .3
  .مفاصل صلب هستندساختمان هاي بلند داراي ) الف(
  .صلبيت مفصل ها در ساختمان هاي بلند باعث كاهش جابجايي جانبي آن مي شود) ب(

4. Deflection 
a. Tall buildings …deflect… more than short ones due to lateral loads. 
b. The lateral … deflection … of tall buildings is usually more than short buildings. 

 تغيير شكل.    4

  .ساختمان هاي بلند بيش از ساختمان هاي كوتاه تغيير شكل مي دهند) الف(
    .تغيير شكل جانبي ساختمان هاي بلند معموالً بيش از ساختمان هاي كوتاه است) ب(

5. Analyze 
a. The …Analysis… of portal frames is very complicated. 
b. It is very difficult to … Analyze … a structure by the portal method. 
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 تحليل .5

  .تحليل قاب هاي پرتال بسيار پيچيده است) الف(
  .تحليل يك سازه با استفاده از روش پرتال بسيار پيچيده است) ب(

  

  تحليل قاب هاي ساختماني در برابر بارهاي جانبي

لزوم بررسي دقيق اين نيروها، با افزايش ارتفاع . ي عالوه بر بارهاي قائم، در معرض بارهاي افقي نيز قرار دارندقاب هاي ساختمان
يك ساختمان نه تنها بايد مقاومت جانبي كافي براي جلوگيري از گسيختگي را داشته باشد بلكه . ساختمان بيشتر مي شود

  . گيري از آسيب بخش هاي مختلف را نيز دارا باشدبايد مقاومت كافي در برابر تغيير شكل براي جلو

در ساختمان هاي بلندي كه در . مسئله مهم ديگر تامين صلبيت جانبي كافي براي ايجاد احساس امنيت در ساكنين است
 موارد واقعي وجود داشته است كه. زمان بادهاي شديد دچار جابجايي زياد مي شوند، ساكنين اين احساس را نخواهند داشت

  . در آن ساكنين طبقات فوقاني ساختمان هاي بلند از حالت تهوع در روزهايي كه باد شديد وجود داشته شكايت داشته اند

بارهاي جانبي را مي توان با استفاده از بادبندهاي ضربدري يا ديگر انواع بادبندها، ديوارهاي برشي يا اتصاالت مقاوم در برابر 
  . ه روش در اينجا تنها مورد آخر بررسي خواهد شداز بين اين س. لنگر مهار نمود

قاب هاي ساختماني صلب داراي درجه نامعين باال بوده و تحليل آن ها توسط روش هاي دقيق آنقدر طوالني است كه باعث 
نظر  را مي توان با در) داخلي و خارجي(درجه نامعيني كل يك قاب ساختماني . شده روش هاي تقريبي بسيار پرطرفدار شوند

به يك دسته پرتال تقسيم  3-4، يك طبقه از قاب صلب شكل 1- 4در شكل . گرفتن آن به صورت پرتال هاي مجزا بدست آورد
يك ساختمان برابر سه ضرب در تعداد پرتال هر پرتال به لحاظ استاتيكي سه درجه نامعين است و درجه نامعيني . شده است

  .هاي مجزا در هر قاب مي باشد

راي بدست آوردن درجه نامعين اين است كه فرض كنيم هر تير اصلي توسط يك مقطع فرضي برش خورده روش ديگر ب
اگر مقادير برش، نيروي محوري و لنگر در هر تير اصلي مشخص باشد، جسم هاي آزاد حاصل را مي توان با استفاده از . است

  .اد تيرهاي اصلي استدرجه نامعيني كل برابر سه ضرب در تعد. اصول استاتيك تحليل نمود

در صفحات بعدي توسط دو روش تقريبي تحليل شده و نتايج با يكي از روش هاي دقيق كه  3-4قاب ساختماني شكل 
روش هاي به كار ابعاد و بارگذاري قاب انتخاب شده اند تا . در فصل بعدي كتاب مورد بررسي قرار مي گيرد مقايسه شده اند

ي تير اصلي در قاب وجود دارند كه درجه نامعين 9. حال محاسبات را تا جاي ممكن ساده نمايندرفته را نشان داده و در عين 
  . فرض مورد نياز است تا بتوان يك حل تقريبي ارائه نمود 27است و حداقل  27كل آن ها 

هاي دقيق را در زمان خواننده بايد آگاه باشد كه امروزه با وجود كامپيوترهاي ديجيتال، امكان اين وجود دارد كه تحليل 
مقادير بدست آمده دقيق . انجام داد) بدون استفاده از كامپيوتر(بسيار كمتري از زمان مورد نياز براي انجام تحليل هاي تقريبي 

كه به لحاظ استاتيكي ) همانند ساختمان ها(امروزه مي توان سازه هايي . تر اجازه استفاده از مقاطع كوچكتر را مي دهند
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نتايج بدست . ند را با صدها يا حتي هزاران معادله همزمان با استفاده از روش تغيير مكان در چند دقيقه تحليل نمودنامعين ا
  .براي اين سازه هاي بسيار نامعين بسيار دقيق تر و اقتصادي تر از نتايج تحليل هاي تقريبي استمده آ

اين روش ها در تعداد بسيار زيادي از . و روش طرهدو روشي كه در اينجا بررسي مي شوند عبارتند از روش پرتال 
طراحي هاي ساختماني به طور موفقيت آميزي مورد استفاده قرار گرفته اند چنانكه قبل از ظهور كامپيوترهاي امروزي، به 

در هيچ يك از اين روش ها، هيچ توجهي به خصوصيات . روش استاندارد غير رسمي در حرفه طراحي تبديل شده بودند
. اين مسئله مي تواند از تحليل قاب هاي نامتقارن و در ساختمان هاي بسيار بلند بسيار جدي باشد. رتجاعي اعضا نشده استا

در چنين . براي نشان دادن ميزان اهميت موضوع، تغيير مقاطع اعضا در يك ساختمان بسيار بلند در نظر گرفته شده است
براي بارگذاري و دهنه هاي . تيرها از طبقه باال به طبقه پايين وجود نخواهد داشت ساختماني احتماالً تغيير زيادي در اندازه

اما تغيير در اندازه ستون ها از باال به پايين . يكسان، تغيير اندازه به علت لنگرهاي ناشي از باد در طبقات تحتاني خواهد بود
ها و تيرها در طبقات فوقاني كه نسبت به اندازه هاي نسبي نسبي ستون اين است كه اندازه هاي نتيجه . بسيار زياد خواهد بود

در صورتي كه اين مسئله در نظر گرفته نشود، خطاهاي بزرگي در تحليل ايجاد . در طبقات تحتاني كامالً متفاوت خواهد بود
  . خواهد شد

ي شوند بدون هيچگونه در هر دو روش پرتال و طره، فرض مي شود كه تمام بار باد توسط قاب هاي ساختماني تحمل م
البته . فرض مي شود كه تغيير طول تيرهاي اصلي و ستون ها ناچيز اند. اثر سخت كنندگي از كف ها، ديوارها و جداكننده ها

مقدار اين تغيير طول ها در ساختمان هاي بلندي كه ارتفاع آن ها پنج برابر حداقل بعد افقي با بيشتر از آن است قابل چشم 
  .پوشي نيست

ساختمان باشد، به طور كلي روش حداقل بعد جانبي  يا بزرگتر از آن ازاز پنج برابر ر صورتي كه ارتفاع ساختمان تقريباً د
چندين روش تقريبي عالي وجود دارند كه از خواص . دقيق تري از روش هاي پرتال و طره براي تحليل بايد به كار گرفته شوند

از جمله اين . ادير بدست آمده از آن ها نزديك به نتايج حاصل از روش هاي دقيق استسازه ها استفاده نموده و مق ارتجاعي
در صورتي كه روشي دقيق مورد نظر . ي ويتمور و روش اسپور اشاره نمودkروش ها مي توان به روش ضريب، روش درصدهاي 
د استفاده قرار گيرد، طراح مشكل حل در صورتي كه روش شيب افت مور. باشد، روش هاي شيب افت و توزيع لنگر وجود دارند

  .اما اگر شخص دسترسي به كامپيوتر داشته باشد، مسئله خيلي جدي نخواهد بود. تعداد زيادي معادله همزمان را خواهد داشت

  

A.  در برابر عبارات صحيح“T”  و در برابر عبارات غلط“F” براي پاسخ خود دليل بياوريد. قرار دهيد. 

......T .....1 .دوش طره تنها مي توان براي بارهاي جانبي استفاده نمواز ر. 

......T......2 .صلبيت جانبي ساختمان هاي بلند را مي توان با استفاده از بادبندهاي ضربدري افزايش داد.  

......F......3 .روش پرتال مي تواند باعث ساده شدن سازه هاي بسيار نامعين شود.  

......F......4 .تر از روش پرتال است روش طره متنوع.  

......F......5 .روش پرتال هيچ محدوديتي ندارد.  

B.  از بينa ،b ،c  وd كاملترين گزينه را انتخاب نماييد. 
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  جزوه زبان تخصصي مهندس عبدالمتين ستايش

 

 .داد شيازفا .............  زا هدافتسا اب ناوت يم ار نامتخاس يبناج تيبلص .1

  .لاترپ شور) الف(
  .هرط شور) ب(
  .تفا - بيش شور) ج(
  .يردبرض ياهدنبداب) د(
  
 .دوش يم لمحت... ................  طسوت داب لك هك تسا نيا رب ضرف ،لاترپ شور رد .2

  اهراويد )الف(
  اه فك) ب(
  بلص ياه باق) ج(
  تالاصتا) د(
  
 .درادن يدربراك ................. نآ رد هك يياه نامتخاس يارب هرط شور .3

  .تسا جنپ زا رتمك نآ يبناج دعب لقادح هب نامتخاس عافترا تبسن) الف(
  .دنا هدش هتخاس دالوف زا اه باق مامت) ب(
  .دنتسه ينتب اه باق مامت) ج(
  .دنا يرجآ اهراويد) د(
  
 . ...................... هك دنك يم داهنشيپ هدنسيون .4

  .تسا هتشذگ خيرات لاترپ شور) الف(
  .تسين لاترپ شور تقد هب هرط شور) ب(
  .تسا رت يداصتقا رتويپماك زا هدافتسا اب اه نامتخاس ليلحت) ج(
  .دراد دربراك اه نامتخاس زا يصخشم عاونا يارب هرط شور) د(
  
 .دنا هتشاد تياكش........................ ،  زا دنلب ياه نامتخاس رد يناقوف تاقبط نينكاس .5

  .ادص و رس) الف(
  .هلزلز) ب(
  .عوهت تلاح) ج(
  .قرب و دعر) د(
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Unit 4  

C. به سواالت زير به فارسي پاسخ دهيد. 

 
 ؟دوش يم هدافتسا ياه شور هچ زا دنلب ياه نامتخاس ليلحت يارب .1

 ؟تسيچ هرط شور صقاون .2

 ؟تسيچ رد لاترپ شور تيمها .3

 ؟دنوش يم هتفرگ رظن رد يتايضرف هچ لاترپ شور هب باق كي ليلحت يارب .4

 ؟تسا هدش هيصوت قيقد ياه شور طسوت اه هزاس ليلحت يارب هدنسيون طسوت يياه شور هچ .5

  
  
  
  
  
  
  
B .و عبارات زير را پيدا نموده و آن ها را در جاي خالي داده شده بنويسيدمالت معادل فارسي ك. 

  
هرط  Cantilever 

بوچراچ  Framework 
يلصاريت  Girder 
نيعمان  indeterminate 

ييوناز دنبداب  Knee brace 

يبناج  lateral 

هدنهد رازآ يادص  noising 

فطع هطقن  Point of inflection 

لاترپ  portal 

دئاز  redundant 

بلص  rigid 

يشرب ياهراويد  Shear walls 

تفا- بيش شور  Slope-deflection method 

  
 


