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خالصه
دیَاس ثشؿی دس ػبختوبى ّبی ثتي آسهِ ثِ ػٌَاى یه ػیؼتن همبٍم دس ثشاثش ًیشٍ ّبی جبًجی ؿٌبختِ هی ؿَد .ایي دیَاسّب دس ػول ثِ
صَست تیش طشُ ػول ًوَدُ ٍ دس هحذٍدُ اتصبل ثِ پبیِ خَد داسای لٌگش لبثل تَجْی ّؼتٌذ ٍ ثذیي تشتیت ثیـتش جزة اًشطی
صلضلِ دس پبییي ایي دیَاسّب صَست خَاّذ گشفت .دس ایي تحمیك ثشای افضایؾ ؿىل پزیشی ٍ افضایؾ اػتْالن اًشطی دس ول طَل
دیَاس اص ایذُ اػتفبدُ اص ؿىبف دس طَل دیَاس اػتفبدُ ؿذُ اػت وِ ثشای ّویي هٌظَس سفتبس دٍ ًَع دیَاس ثشؿی ثذٍى ؿىبف ٍ
داسای ؿىبف ثب تغییش دس استفبع دیَاس همبیؼِ ؿذُ اًذ .ثشای هطبلؼِ ٍ اسصیبثی سفتبس لشصُ ای دیَاس اص سٍؽ اجضاء هحذٍد غیش خطی ٍ
هذل سفتبسی ثتي ،اػتفبدُ ؿذُ ٍ هذل ػبصی ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس اجضاء هحذٍد  ANSYSاًجبم ؿذُ ٍ سفتبس لشصُ ای ایي دٍ ًَع
دیَاس هَسد ثشسػی لشاس هی گیشد .ثِ ّویي هٌظَس ػِ دیَاس ثشؿی یه ،دٍ ٍ ػِ طجمِ ثب ؿىبف ٍ ثی ؿىبف هَسد هطبلؼِ لشاس
هیگیشدً .تبیج ایي پظٍّؾ ًـبى هی دّذ ؿىبف دس دیَاس ثشؿی ثبػث افضایؾ ؿىل پزیشی ٍ اػتْالن اًشطی ؿذُ اػت.
کلمبت کلیذی :دیًار بزشی شکبف دار ،سطح عملکزد ،تحلیل غیز خطی ،جذة اوزصی

.1

مقدمه

اػتفبدُ اص دیَاسّبی ثشؿی ثؼٌَاى یه سٍؽ هؼوَل دس اًتمبل ًیشٍّبی جبًجی دس ػبصُ ّبی ثب ثلٌذی هتَػط تب ثبال ؿٌبختِ ؿذُ
اػت .سفتبس ػوَهی دیَاسّبی ثشؿی هتذاٍل ،سفتبسی خوـی اػت ٍ ثِ طَس ػوذُ ایي دیَاسّب ثش هجٌبی خوؾ طشاحی ٍ فَالدگزاسی هی
ؿًَذ ،طجك فلؼفِ ػوَهی طشاحی ػبصُ ّبی خوـی ،ایي دیَاسّب ثِ گًَِ ای طشاحی هی ؿًَذ] [1،2وِ تغییشؿىلْبی سفتبس ثشؿی وِ
حبلتْبی تشد سفتبسی ثِ آًْب گفتِ هی ؿَد دس ایي ػبصُ ّب اهىبى ٍلَع ًیبفتِ ٍ دیَاسّب ثتَاًٌذ دس خوؾ ثِ سفتبسی ؿىل پزیش دػت یبثٌذ.
تجشثیبت طشاحی ًـبى دادُ اًذ وِ دس ایي ساثطِ ،هؼألِ خبصی دس دیَاسّبی ثشؿی ٍجَد ًذاسد ٍ تٌْب هؼألِ آى اػت وِ تب حذی فلؼفِ
طشاحی آًْب هحبفظِ وبساًِ ثِ ؿوبس هی آیذ .ثبیذ تَجِ داؿت وِ اص آًجبیی وِ دیَاسّبی ثشؿی ،ػبصُ ّبی حجین ٍ ثضسگی ّؼتٌذ فمط دس

 6استاد یار گروه عمران دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامسر
2
3

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامسر
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه ،دانشگاه شمال آمل
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لؼوت اتصبل ثِ پبیِ خَد ًیبص ثِ ؿىل پزیشی داسًذ .ثٌبثشایي طشاحی آًْب ثصَست ػٌبصشی ؿىل پزیش دس لؼوتْبی فَلبًی ًوی تَاًذ
تَجیْی ثِ غیش اص هحبفظِ وبسی داؿتِ ثبؿذ .ایي ًىتِ هحشن اصلی دس اًجبم ایي تحمیك ثَدُ اػت .ثِ ػجبستی ایي ػؤال هطشح اػت وِ
چٌبًچِ طجك ضَاثط طشاحی ثتي هؼلح ،اججبس ثِ تأهیي ؿىل پزیشی ػٌبصش ػبصُ ای ٍجَد داسد ،ثِ چِ طشیك هیتَاى دس لؼوتْبی فَلبًی
دیَاسّبی ثشؿی اص ایي ظشفیت ثشای جزة اًشطی ٍسٍدی صلضلِ ثِ ػبصُ اػتفبدُ ًوَدّ .ذف اص ایي پظٍّؾ افضایؾ ؿىل پزیشی ٍ اػتفبدُ
اص ول ظشفیت دیَاس ثشؿی دس جزة اًشطی هی ثبؿذ.
 .2دیًار برشی شکاف دار

چٌبًچِ ثخَاّین وشًؾ ثشؿی غیشاالػتیه دس همطغ دیَاس ایجبد ؿَد یىی اص ساّْبی هَجَد ایجبد لغضؽ ًؼجی ثیي الیِ ّبی
هَاصی لبئن دس دیَاس اػت] .[6-3ایي وبس ػجت ایجبد وشًؾ ثشؿی ثیي دٍ الیِ ٍ دس ًْبیت وشًؾ ثشؿی دس همطغ خَاّذ ؿذ .ؿىل
( )1دیَاس ؿىبفذاس ٍ ػضَ ساثط ثیي الیِ ّبی لبئن سا ًـبى هی دّذ .اص تغییشؿىل ثشؿی ػضَ ساثط ثشای ایجبد ؿىل پزیشی ثشؿی
دیَاس ثِ هیضاى تؼییي ؿذُ اػتفبدُ هی ؿَد.

(ة)

(الف)

شکل  -1دیًار بزشی شکبف دار ي مًقعیت اعضبی رابط
(الف:دیًار بزشی شکبف دار

ة :مقطع )A-A

تغییشهىبى ثشؿی دیَاس فمط ثب یه ؿىبف طجك ؿىل ( )2ثِ صَست ساثطِ ( )1اػت:
()1

وِ دس آى  m

 mx
L

حذاوثش وشًؾ ثشؿی ًْبیی ػضَ ساثط اػت وِ  0/004دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػتX, b .

ٍ  Lثِ تشتیت ػشض دیَاس ،ػشض وبّؾ یبفتِ الیِ لبئن ٍ طَل هؤثش ؿىبف اػت.
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شکل  -2تغییزمکبن بزشی دیًار شکبفذار

ثب تَجِ ثِ هـخصِ سفتبسی اػضبی ساثط ًـبى دادُ ؿذُ دس ؿىل ( )1هیتَاى ػطح همطغ ػضَ ساثط سا طَسی تؼییي ًوَد وِ

تغییشهىبى ًؼجی ثشؿی ایي تیش دس ثشؽ  Viثشاثش  i

ثبؿذ ثِ طَسیىِ:



Vi   1G1 Ai   i   1 G2 Ai
 le


() 2

l

A
وِ دس آى  eطَل هؤثش ػضَ ساثط ٍ  iػطح همطغ آى اػت .دس ساثطِ فَق  iوشًؾ ثشؿی جبسی ؿذى ٍ  G 2 ٍ G1ثِ

تشتیت هذٍل ثشؿی االػتیه ٍ هذٍل ثشؿی دس ًبحیِ پالػتیه اػت .اص ساثطِ ( )2همذاس ػطح همطغ الصم ثشای ػضَ ساثط ثِ صَست
ساثطِ ( )3ثذػت هی آیذ:

Vi

() 3



 1G1   i   1 G2
 le
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Ai 
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.3

معرفی مدل مًرد مطالعه

دس ایي هطبلؼِ دٍ دیَاس ثشؿی یه طجمِ ،دٍ طجمِ ٍ ػِ طجمِ ثب ؿىبف ٍ ثذٍى ؿىبف ثب هـخصبت روش ؿذُ دس جذٍل ( )1تب
( ) 4هذل ؿذُ اػت .دیَاس ثشؿی ثتي هؼلح طشاحی ؿذُ ثب دیَاس ثشؿی ثب ؿىبف ٍ ثی ؿىبف ثب هـخصبت ٌّذػی یىؼبى هذل ؿذُ ٍ ثب
یىذیگش همبیؼِ هی ؿًَذ.

جذيل ( :)1مشخصبت َىذسی دیًار بزشی

هَضَع

همذاس

تؼذاد طجمِ

3 ٍ2 ، 1

استفبع طجمِ ()m

3/ 3

ػشض دیَاس()m

2/ 4

ضخبهت دیَاس()m

0/20

جذيل ( :)2مشخصبت َىذسی شکبف
هَضَع

همذاس

استفبع ؿىبف ()m

3

ػشض ؿىبف ()m

0/05

جذيل ( :)3مشخصبت َىذسی فًالد مصزفی
فَالد st37

وشًؾ

همبٍهت (ثشحؼت )kgf/cm2

0/0012

2400

0/26

3700

جذيل ( :)4مشخصبت َىذسی بته

ثتي C30

وشًؾ

همبٍهت ( ثشحؼت )MP

0/00036

9/ 8

0/00060

15/396

0/00130

27/517

0/00190

32/103

0/00243

33/096
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 1.3مدلسازی ي مطالعه عملکرد المان

ثِ هٌظَس ثشسػی ػولىشد الوبى پیـٌْبدی تحت اثش ثبسّبی سفت ٍ ثشگـت صلضلِ ،هذل پیـٌْبدی ثب هـخصبت روش ؿذُ ٍ ثِ
صَست ػِ ثؼذی دس ًشم افضاس ANSYSهذل ؿذًذ .هذل ػبصی ثتي اص الوبى  ، solid65پلیت اص الوبى ّ ٍ solid45وچٌیي ثشای
هذلؼبصی هیلگشد ّب اص الوبى  Link8اػتفبدُ هیىٌین .ثشای هذلؼبصی هٌحٌی تٌؾ-وشًؾ ٍ ًحَُ ػخت ؿًَذگی اػضب اص هذل تٌؾ
وشًؾ چٌذ خطی ػیٌوبتیه اػتفبدُ ؿذ .ثشای ثشسػی سفتبس اص تحلیل اػتبتیىی غیشخطی اػتفبدُ هی ؿَد .دس ؿىل (ً )3وَداس
ثبسگزاسی اػوبلی وِ ثشاػبع آییي ًبهِ  ATC 40هی ثبؿذ ٍ اص همبدیش ون جبثجبیی ؿشٍع هی ؿَدً ،ـبى دادُ ؿذُ اػت.

شکل  -3چزخٍ ببرگذاری در آییه وبمٍ ATC40

ثشای هذلؼبصی ًیشٍی ٍاسدُ ثِ دیَاس ثشؿیً ،یشٍ سا ثصَست خطی هثلثی سٍ ثِ ثبال ثِ ػبصُ دیَاس ثشؿی ٍاسد هیىٌین .ایي ًیشٍ ثب
اػتفبدُ اص تَصیغ اػتبتیىی ثِ ػمف ّبی ّش طجمِ ٍاسد هی ؿًَذ .ثبس ٍاسدُ سا دس چٌذ  ٍ cycleثِ صَست هثجت ٍ هٌفی ٍاسد هیىٌین .دس
ؿىل (ً )4حَُ هیلگشد گزاسی دیَاس ثشؿی یه طجمِ ًـبى دادُ ؿذُ اػت .دس ایي پظٍّؾ هیلگشد گزاسی دس ػِ هذل یىؼبى هی ثبؿذ.
هیلگشدّبی لبین دیَاس  ٍ 12 @12.5cmهیلگشّبی افمی  10 @10cmهی ثبؿذ .اثؼبد دیَاس ٍ هیلگشدگزاسی ثش اػبع هشجغ
] [7هی ثبؿذ.
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شکل  -4مذل ومًدن میلگزدَبی دیًار بزشی بب المبن  LINK8در مذل 1

 2.3صحت سىجی

ثِ هٌظَس صحت ػٌجی ،دیَاس ثشؿی هَجَد دس همبلِ ثبئتَ ٍ ػیًَگبسدی] [7ثب هـخصبت آى هذلؼبصی ٍ ًوَداس ًیشٍ ٍ تغییش
هىبى دیَاس ثشؿی ثب ًوَداس ًظیش آى دس همبلِ هَسد لیبع لشاس گشفتِ اػت ً .تیجِ حبصلِ ًـبى اص صحت ٍ دلت ثبالی هذلؼبصی اًجبم ؿذُ
داسد .دس ؿىل (ً )5وَداس ًیشٍ تغییش هىبى دیَاس ثب ؿىبف ٍ ثذٍى ؿىبف ٍ همبیؼِ آى ثب ًظیش آى دس هشجغ ]ً [7ـبى دادُ ؿذُ اػت.

شکل  -5ومًدار ویزي تغییز مکبن دیًار بب شکبف ي بذين شکبف ي مقبیسٍ آن بب وظیز آن در مقبلٍ
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بررسی وتایج
ًتبیج تحلیل هذلؼبصی دیَاس ثشؿی یه طجمِ ،دٍ طجمِ ٍ ػِ طجمِ  ،دس دٍحبلت دیَاس ثشؿی ثب ؿىبف ٍ ثذٍى ؿىبف دس اداهِ ثیبى

هی ؿَد  .دیَاس ثشؿی یه طجمِ ،دٍ طجمِ ٍ ػِ طجمِ ثِ اختصبس ثِ هذل یه ،دٍ ٍ ػِ ثیبى هی ؿَد .دس ؿىل ّبی  6تب ً 14وَاس ًیشٍ
تغییشهىبىً ،ؼجت جزة اًشطی ٍ همبیؼِ ًوَاس ّیؼتشػیغ دیَاس ثشؿی ثب ؿىبف ٍ ثذٍى ؿىبف ثیبى ؿذُ اػتً .ؼجت جزة اًشطی
هؼتْله ؿذُ دس دیَاس ثشؿی ،اص هحبػجِ ػطح صیش ًوَداس ظشفجت ،ثشای ّش هذل دس دٍ حبلت ثب ؿىبف ٍ ثذٍى ؿىبف ثذػت آهذُ اػت.

شکل  -6ومًدار ویزي تغییز مکبن دیًار بزشی بب شکبف ي بذين شکبف در مذل1

شکل  -7ومًدار ویزي تغییز مکبن دیًار بزشی بب شکبف ي بذين شکبف در مذل2
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شکل  -8ومًدار ویزي تغییز مکبن دیًار بزشی بب شکبف ي بذين شکبف در مذل3

شکل  - 9ومًدار وسبت جذة اوزصی دیًار بزشی بب شکبف ي بذين شکبف در مذل 1

شکل -11ومًدار وسبت جذة اوزصی دیًار بزشی بب شکبف ي بذين شکبف در مذل 2
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شکل -11ومًدار وسبت جذة اوزصی دیًار بزشی بب شکبف ي بذين شکبف در مذل 3

شکل  -12ومًدار َیستزسیس دیًار بزشی بذين شکبف ي بب شکبف در مذل1

شکل  -13ومًدار َیستزسیس دیًار بزشی بذين شکبف ي بب شکبف در مذل2
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شکل  -14ومًدار َیستزسیس دیًار بزشی بذين شکبف ي بب شکبف در مذل3

دس ؿىل ( )15تٌؾ فَى هبیضص دیَاس ثب ؿىبف ٍ ثی ؿىبف ًـبى دادُ ؿذُ اػتّ .وبًطَس وِ هـبّذُ هی ؿَد دس دیَاس ثی
ؿىبف توشوض تٌؾ دس پبی دیَاس ایجبد هی ؿَد وِ ثبػث توشوض تٌؾ ٍ ایجبد گؼیختگی پبی دیَاس هی ؿَد دس حبلی وِ دس دیَاس ثشؿی
ثب ؿىبف ول دیَاس دس جزة اًشطی هـبسوت وشدُ ٍ اص توشوض تٌؾ جلَگیشی هی وٌذ.

(ة)

(الف)
شکل  -15تىش فًن مبیسش دیًار بذين شکبف ي بب شکبف در مذل 2
( الف :دیًار بذين شکبف ة :دیًار بب شکبف)

دس ؿىل ( )16ؿىل تشن خَسدگی دیَاس ًـبى دادُ ؿذُ اػتّ .وبًطَس وِ اص ؿىل ( )16هـبّذُ هی ؿَد تشن خَسدگی دس
دیَاس ثب ؿىبف ثؼیبس ووتش هی ثبؿذ.
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(ة)

(الف)

شکل  -16تزک خًردگی دیًار بذين شکبف ي بب شکبف در مذل 1
( الف :دیًار بذين شکبف ة :دیًار بب شکبف)

.5

وتیجهگیری

دس ایي هطبلؼِ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ اجضای هحذٍد سفتبس غیش خطی ػٌبصش تـىیل دٌّذُ دیَاس سا هذلؼبصی ٍ تحلیل ًوَدُ این .ثب همبیؼِ
دیَاس ثشؿی ثب ؿىبف ٍ دیَاس ثشؿی ثذٍى ؿىبف ثِ ایي ًتیجِ هی سػین وِ دٍ دیَاس ثشؿی تب لجل اص ایجبد تشن ّبی ثشؿی ،سفتبس هتـبثِ
ّن خَاٌّذ داؿت .ؿىبف دس دیَاس ثبػث وبّؾ ػختی دیَاس خَاّذ ؿذ .وِ ثِ ًَثِ خَد هَجت افضایؾ تغییش ؿىل ّب دس دیَاس هی
ؿَدّ .وچٌیي هٌحٌی پَؽ اٍس دس دیَاس ثشؿی ؿىبف داس ػطح ثیـتشی سا ثِ خَد اختصبف دادُ وِ ًـبى دٌّذُ افضایؾ جزة اًشطی
تَػط دیَاس هی ثبؿذ .دس دیَاس ثشؿی هٌحٌی ظشفیت ،سفتبس تشد تشی سا داسا هی ثبؿذ ،ایي سفتبس دس ًؼجت جزة اًشطی دیَاس وبهال هـَْد
اػت ٍ .همذاس آى ثشای دیَاس ثب ؿىبف لشیت  70دسصذ ٍ دس دیَاس ثذٍى ؿىبف  30دسصذ ثذػت آهذُ اػت ،وِ ًـبى اص جزة ثبالی
اًشطی دس دیَاس ثب ؿىبف داسد .ایي هؼئلِ دس جزة اًشطی ًبؿی اص ًیشٍی صهیي لشصُ اّویت ثبالی داسد.
ثب افضایؾ استفبع دیَاس ثشؿی ،ؿىبف ًمؾ فضایٌذُ تشی ایفب هی وٌذ ٍ تبثیش هلوَع تشی ثش ؿىل پزیشی ٍ جزة اًشطی دیَاس داسد.

.6
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