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بررسی ابعاد بازشو ،سختی المانهای مرزی و نوع ورق میانی بر رفتار دیوار برشی فوالدی
فرزاد حاتمی،*1نیما پاسالر
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 1مرکز تحقیقات سازه و زلزله ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
 2گروه مهندسی عمران ،واحد قشم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قشم ،ایران
خالصه :دیوار برشی فوالدی به عنوان یک سیستم باربر جانبی کارامد در طی چند دهه گذشته همواره مورد توجه

طراحان و محققان قرار گرفتهاست .شرایط گوناگون ورق و المانهای مرزی هریک به نحوی بر رفتار دیوار برشی فوالدی
تأثیرگذار هستند .در این مقاله رفتار این سیستم در شرایطی که ورق میانی دارای بازشو مرکزی با قطر متفاوت ،ورق میانی

از جنس فوالد متفاوت و افزایش سختی در المانهای مرزی صورت پذیرفتهاست ،مورد بررسی قرار گرفتهاست .در این

مطالعه با استفاده از روش اجزای محدود سه هدف دنبال شد .الف) بررسی تأثیر بازشو دایرهای بر رفتار دیوار برشی فوالدی

و ارائه رابطه بین نسبت قطر سوراخ به ارتفاع و مقاومتنهایی دیوار .ب) تأثیر افزایش سختی المانهای تیر و ستون بر رفتار
دیوار برشی فوالدی و ارائه رابطه بین تأثیر افزایش هریک بر مقاومتنهایی دیوار .ج) تأثیر جنس ورق میانی با فوالدهای

متفاوت بر رفتار دیوار برشی فوالدی .بدین منظور با استفاده از نرم افزار اجزای محدود مدلهای عددی متعددی طراحی

شد که در ابعاد بازشو ،سختی المانهای مرزی و نوع ورق میانی تفاوت داشتند .نتایج تمامی مدلها پیرامون مقاومتنهایی،

شکلپذیری ،سختی و جذب انرژی استخراج و با یکدیگر موردمقایسه قرار گرفت .همچنین روابطی بین تأثیر افزایش قطر
بازشو و افزایش سختی المانهای مرزی بر مقاومتنهایی دیوار برشی فوالدی ارائه شد.

 -1مقدمه
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دیوار برشی فوالدی

بازشو

المانهای مرزی

شکلپذیری

جذب انرژی
ورق میانی

که در این رابطه  Dقطر سوراخ و  dارتفاع پانل است [ .]1شوماخر 2و

دیوارهای برشی فوالدی به دلیل مقاومت ،سختی ،جذب انرژی

همکارانش ( ،)1999با بررسی اتصال ورق میانی به المانهای مرزی

و شکلپذیری نسبتا بیشتر نسبت به سایر سیستمهای مشابه ،رفتار

در دیوارهای برشی فوالدی مدلهای مختلف اتصال ورق میانی به

مناسبی را در مواجه با نیروهای جانبی خصوصاً زلزله از خود نشان

ورق اتصال و المانهای مرزی در گوشهها را آزمایش کردند .در

میدهند .یکی از مزایای این سیستم امکان وجود بازشو در سرتاسر

یکی از مدلها که ورق میانی به صورت مستقیم به المانهای مرزی

دیوار است .این بازشوها میتوانند به دالیل فنی یا محدودیتهای

جوش شدهبود (بدون ورق اتصال) نسبت به مدلهای دارای ورق

معماری ایجاد شدهباشند .روبرت 1و صبوریقمی ( )1992در یک

اتصال حساسیت کمتری را نسبت به پارگی داشت با این حال ،این

تحقیق تئوری و آزمایشگاهی در خصوص دیوارهای برشی فوالدی با

مدل نمایانگر یک طرح عملی نیست چرا که نیازمند به نصب بسیار

مطالعه تعدادی دیوار برشی فوالدی که برخی از آنها دارای بازشو

دقیق است که این امر در عمل دشوار است .در مدل دیگر که یک

دایرهای در مرکز دیوار بودند به این نتیجه دست یافتند که مقاومت و

مربع با طول ۶۰میلیمتر در گوشههای ورق اتصال ،به منظور کاهش

سختی این دیوارها تقریباً ،با رابطه خطی ) (1-D/dرو به کاهش است

مناطق با تنش باال به صورت مربعی بیرون آورده شدهبود ،تأثیر قابل

1

توجهی در نتایج نهایی نسبت به مدل اولیه نداشت هرچند که پارگی
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در گوشهها به تأخیر افتادهبود .همچنین بهطور کلی شکل پارگیها در

آنها به تیرها و المانهای سختکنندهای که به عنوان ستون ثانویه

اتصاالت ،تأثیر قابلتوجهی بر ظرفیت باربری نداشت [.]2

در نظر گرفته شد ه بود به این نتیجه دست یافتند که علیرغم اینکه

آستانهاصل ( ،)2001یک تحقیق جامع در خصوص جزئیات

در این مدل دیوارها مقاومت و شکلپذیری تا حدودی کاهش مییابد

تحلیل و طراحی دیوارهای برشی فوالدی انجام داد .هر دو پانل

اما این مقدار قابلتوجه نیست و از این مدل دیوارها میتوان به عنوان

سختشده و سختنشده به وسیله این محقق مورد آزمایش قرار

گزینهای دیگر در کنار دیوار برشی فوالدی کالسیک بهره برد [.]8

گرفت .او پیشنهاد کرد که ورقهای توپر بهصورت بدون سختکننده
استفاده شود مگر اینکه درجایی نیاز به تعبیه بازشو باشد [ .]3علوی
و ناطقی ( ،)2013با بررسی سه نمونه دیوار برشی فوالدی بدون
سختکننده ،با سختکنندههای مورب و یک مدل با بازشو در مرکز و
سختکننده مورب ،با مقیاس  1/2را تحت آزمایش قرار دادند .نتایج
نشان میداد که مقاومت دیوار برشی فوالدی با بازشو با قطر 1/3

ارتفاع و سختکنندههای مورب تقریباً برابر با دیوار برشی فوالدی
بدون بازشو بود و همچنین در سایر پارامترهای لرزهای نیز به طور
قابلتوجهی بهبود یافتهبود [ .]4نظیفی و شریعتمدار ( ،)2017در
تحقیقی با عنوان بررسی اثر تنش تسلیم بر رفتار تیر دیوار برشی
فوالدی شیاردار با شیار بهبود یافته ،به این نتیجه رسیدند که تغییرات
تنش تسلیم تأثیر ناچیزی بر روی سختی دارد .این تغییرات بر روی

کاظمینیاکرانی و عربزاده ( ،)2018در تحقیقی با عنوان اثر
بازشو و فاصله برشگیرها در رفتار دیوار برشی فوالدی مرکب به بررسی
پارامتر مقاومت در این دیوارها پرداختند .نتایج این تحقیق نشان
میداد که بر خالف دیوار برشی فوالدی که بازشو در مرکز نسبت به
کناره دیوار ،بیشتر مقاومت را کاهش میدهد ،بازشو در گوشههای
دیوار برشی فوالدی مرکب نسبت به میانه آن باعث کاهش مقاومت
میشود .همچنین با کاهش فاصله بین برشگیرها ظرفیت دیوار برشی
فوالدی مرکب افزایش مییابد [ .]9بهزادینیا و رهایی ( ،)2018در
تحقیقی با عنوان بررسی اثر محل قرارگیری و تعداد بازشو بر عملکرد
دیوار برشی کامپوزیت ،با بررسی تعدادی دیوار برشی فوالدی بازشو
دار ،با بازشوهای نزدیک به تیر یا ستون و بازشوهای مستطیلی افقی
یا عمودی به این نتیجه رسیدند که دیوار در حالت تک بازشو و بازشو

مقاومت و استهالک انرژی تأثیر مستقیم دارد ولی این تأثیرات خطی

مرکزی کمترین کاهش سختی و مقاومت را داشته و دارای توزیع

نمیکند و پایدار میماند [ .]5حسینزادهاصل و صفرخانی (،)2017

المانهای دیوار از عوامل تغییر سختی آن میباشند [.]10

نیستند .همچنین شکل کلی نمودارها با تغییرات تنش تسلیم تغییر
بهمنظور جلوگیری از شکست ترد در اتصال تیر به ستون ،دیوارهای
برشی فوالدی را با چند نمونه تیر  RBS1خاص پیشنهاد دادند.
کاهش مقطع در تیر نمونههای آنها به صورت دایره و بیضی در
جان و بال تیر بود .نمونههای با کاهش مقطع بیضی در جان تیر
بهترین عملکرد را در مقاومتنهایی ،شکلپذیری ،جذب انرژی و
سختی داشتند [ .]6قلهکی و همکارانش ( ،)2017در تحقیقی با
عنوان ارائه رابطه تحلیلی محاسبه سختی دیوارهای برشی فوالدی
کامپوزیت به این نتیجه دست یافتند که استفاده از ورق فوالدی با

متناسب تر تنش میباشد .ضمناً کمانش ورق فوالدی و جاری شدن
در این مقاله سعی شدهاست تا تأثیر بازشو ،جنس ورق میانی و

سختی المانهای مرزی بر رفتار دیوار برشی فوالدی تعیین گردد .به
همین منظور تعدادی مدل اجزا محدود ساخته شدند که با افزایش
نسبت قطر بازشو به ارتفاع پانل ،جنس ورق میانی و سختی المانهای
مرزی با هم تفاوت داشتند .پارامترهای مورد بررسی پیرامون
مقاومتنهایی ،شکلپذیری ،جذب انرژی و سختی مؤثر بودند که
برای تمامی مدلها نسبت به هم مورد بررسی قرار گرفتند .همچنین
روابطی جهت تأثیر افزایش قطر بازشو و سختی المانهای مرزی بر

تنش تسلیم پایین دارای ضخامت معادل با ورق فوالدی معمولی،

مقاومتنهایی ارائه شدند.

همچنین درگیر شدن پوشش بتنی با اعضای مرزی ،موجب افزایش

 -2شکلپذیری

موجب افزایش سختی دیوار برشی فوالدی کامپوزیت خواهد شد.
مقدار سختی خواهد شد [ .]7شکستهبند و همکارانش ( ،)2017با
بررسی نمونههای آزمایشگاهی دیوار برشی فوالدی که ورق میانی
Reduced Beam Section

1
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عموما از شکلپذیری به عنوان قابلیت سازه برای تحمل کردن
تغییرشکلهای پالستیک قبل از گسیختگی تعبیر میشود که عبارت
است از خارج قسمت تغییرشکل جانبی نسبی حداکثر (جابهجایی
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سازه []12
آل سازه
یدههآل
پاسخ واقعی
منحنی پاسخ
شکل .1. 1منحنی
شکل
[]12
واقعی وو ااید

نهایی سازه)  δ maxبه تغییرشکل جانبی نسبی ( δ yجابهجایی تسلیم
سازه) که با توجه به منحنی پوشآور و دو خطی سازه در شکل  1به
صورت رابطه زیر قابلمحاسبه است [.]11
∆ max
∆y

()1

=µ

 : Ceuنیروی متناظر طراحی در حالتی که سازه در حالت ارتجاعی
باقی بماند.
 : Cyنیروی متناظر حد تسلیم سازه
 : Csتراز نیرو در تشکیل اولین مفصل پالستیک
 : Cwتراز نیرو در حالت تنشهای مجاز
مطابق دستورالعمل بهسازی لرزهای ایران (نشریه  )360و356
 FEMAجهت دو خطی کردن نمودار پوشآور دو شرط الزامی است
که به آنها اشاره شدهاست:
 )1مساحت زیر منحنی پوشآور و نمودار دوخطی برابر باشد.
 )2نمودار دوخطی در  0/6مقدار ماکزیمم برش پایه خود ،منحنی
پوشآور را قطع نماید [.]13
 -3مدل آزمایشگاهی مرجع

میانی این دیوار دارای ضخامت2 / 6میلیمتر و جنس آن از فوالد
 LYS 165با تنش تسلیم MPa 165تنشنهایی  MPa300بود.
المانهای تیر و ستون نیز از فوالد  ASTM A572با تنش تسلیم
 345 MPaبود .مقاطع تیرها  W18×65از نوع  ( RBSبا مقطع
کاهشیافته) و مقاطع ستونها  W18×71بود .هندسه نمونه در
شکل  2قابلمشاهده است .بارگذاری از نوع چرخهای بود که به نقطه
میانی تیر فوقانی از طریق جک و طبق پروتکل بارگذاری ATC-24
( شکل  )3به نمونه  S2تا میزان تغییرمکان نسبی  %3اعمال شد ه بود.
پس از پایان بارگذاری ،پارگی در ناحیه کاهشیافته تیر تحتانی مطابق
شکل  )b(4قابلمشاهده است.
 -4اعتبارسنجی
جهت مدلسازی نمونه ذکرشده از نرمافزار اجزای محدود آباکوس
( )ABAQUSنسخه  6.14-2استفاده شد .نمونه مورد نظر برای
اعتبارسنجی ،نمونه آزمایشگاهی  S2برنیو و همکارانش [ ]14بود.
جهت مدلسازی از المانهای  S4Rاستفاده شد چرا که این المان
رفتار کمانشی ورق نازک را به خوبی شبیهسازی میکند .المان 4
گرهی  S4Rکه از خانواده المانهای پوستهای موجود در آباکوس

در این تحقیق از نمونه آزمایشگاهی  S2یکطبقه – یکدهانه

است از روش انتگرالگیری کاهشیافته برای رسیدن به جواب بهره

ویان و همکارانش [ ]14استفاده شد .عرض و ارتفاع این نمونه

میگیرد .سایز مشبندی  100میلیمتر و اثرات غیر خطی هندسی و

بهترتیب برابر  4000و  2000میلیمتر )مرکز به مرکز) بود .ورق

مصالح برای تحلیل لحاظ شد .برای بارگذاری مانند نمونه آزمایشگاهی
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[]14[]14
مدلمدل
هندسه
شکل . 2
هندسه
شکل .2

شکل  .3نمودار بارگذاری نمونه آزمایشگاهی طبق پروتکل ]14[ ATC-24
شکل  . 3نمودار بارگذاری نمونه آزمایشگاهی طبق پروتکل ]14[ ATC-24

[ ]14از پروتکل  ATC-24استفاده شد و بارگذاری به نقطه میانی تیر

مفصلی در نظر گرفتهشدند .با انجام تحلیل کمانشی مقدار  0/1از

طبقه فوقانی اعمال شد .تکیهگاهها نیز با توجه به شرایط آزمایشگاهی

اولین مد تغییرشکل کمانشی به ورق میانی به عنوان نقص اولیه

440

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،2سال  ،1399صفحه  437تا 454
جدول  .1بارگذاری نمونهها

جدول  . 1بارگذاری نمونهها

دامنه جابهجایی

تعداد سیکل

3±
5±
7±
12±
19±
25±
30±
40±
50±
60±

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2

شکل  .4مدل  FEپس از بارگذاری ( )aتیر تحتانی مدل آزمایشگاهی پس از بارگذاری )]14[ (b
شکل  . 4مدل  FEپس از بارگذاری ( )aتیر تحتانی مدل آزمایشگاهی پس از بارگذاری )]14[ (b

اختصاص دادهشد .همچنین پس از پایان بارگذاری در نمونه FE

المانهای مرزی و ضخامت ورق میانی در نمونهها مطابق نمونه

شکل )4 (aمطابق نمونه آزمایشگاهی بیشترین تنشها در ناحیه

آزمایشگاهی [ ]14هستند که در قسمت  2به آن پرداختهشد .ابعاد

کاهش یافته تیر تحتانی در سمت راست نمونه بود که در شکل )4(b

بازشو نیز با نسبت (  0 = D/dالی  0(/5طراحی شدند .همچنین از

قابلمشاهده است.

ورق میانی با جنس فوالد  A572 ،LYS 165و  ST37استفادهشد که

در شکل  5مقایسه بین منحنی هیسترزیس نمونه آزمایشگاهی و

منحنی تنش -کرنش فوالدهای مصرفی مطابق شکل 6قابلمشاهده

مدل نرمافزاری مشاهده میشود که نتایج حاکی از تقریب بسیار خوب

است .جهت افزایش سختی در المانهای تیر و ستون بعضی از مدلها،

و صحت مدلسازی دارد.

مدول االستیک فوالد المان مورد نظر به میزان  %50یا  %100افزایش

 -5تعریف مدلها
جدول  2مشخصات مدلهای اجزا محدود را نمایش میدهد .این

یافتهاست .دلیل این امر این است که افزایش سختی با افزایش ابعاد
المانها ،شرایط مرزی را تحتتأثیر قرار میدهد در نتیجه بهمنظور
قابلیت مقایسه در شرایط یکسان از این روش استفاده شدهاست.
همچنین در جدول  3خصوصیات مکانیکی فوالدهای مصرفی

مدلها در سایز بازشو ( نسبت قطر بازشو به ارتفاع پانل (،))D/d
مصالح فوالد ورق میانی و سختی اجزای مرزی تفاوت دارند .ابعاد

بیان شدهاست.
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محدود
اجزای
[ ]14و
آزمایشگاهی
هیسترزیس و
منحنی
اعتبارسنجی
مقایسه و
شکل
محدود
اجزای
مدلمدل
 ]14و
آزمایشگاهی [
هیسترزیس و
منحنی
اعتبارسنجی
مقایسه و
. 5.5
شکل

جدول  .2مدلهای اجزای محدودFE

جدول  . 2مدلهای اجزای محدود

افزایش در سختی المان ()%
تیرها

50 %
100 %

ستونها

ورق میانی

بازشو

مدل

0
0 /1
0 /2
0 /3
0 /4
0 /5
0
0
0
0
0
0

50 %
100 %

 -6نتایج و تحلیل مدلها

جابهجایی در هر سیکل تهیه شدهاست و نمودار دو خطی برای

پایان بارگذاری برای مدلها مطابق نمونه آزمایشگاهی تا

محاسبه شکلپذیری نیز با توجه به شرایط دستورالعمل بهسازی

تغییرمکان نسبی  60(3 %میلیمتر) در نظر گرفتهشد. شکل 7

لرزهای ایران (نشریه  )360و  ]13[ FEMA356برای هر مدل

منحنی هیسترزیس ،پوشآور و دوخطی مدل SPSW-WO

رسم شدهاست که این امر با استفاده از کدنویسی در نرمافزار

را نمایش میدهد .نمودار پوشآور نیز بر اساس افزایش تدریجی

 MATLABصورت پذیرفتهاست.
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مصرفی
فوالد
کرنش
تنش –
منحنی
شکل
]15]15
[[14و 14و
مصرفی
فوالد
کرنش
تنش –
منحنی
. 6 .6
شکل

جدول  .3خصوصیات مکانیکی فوالدهای مصرفی [ 14و ]15

جدول  . 3خصوصیات مکانیکی فوالدهای مصرفی [ 14و ]15
300
420
360

210000
210000
210000

165
345
240

فوالد

شکل  .7منحنی هیسترزیس ،پوشآور و دو خطی مدلSPSW-WO
شکل  . 7منحنی هیسترزیس ،پوشآور و دو خطی مدل SPSW-WO
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بارگذاری
(a) SPSW-O30%
هایSPSW-O30%
های
تنشو ومدل
کانتورهایتنش
. 8کانتورهای
شکل.8
شکل
پسازازبارگذاری
)(bپس
(b)SPSW-O50%
) (aوو SPSW-O50%
مدل

های با بازشو
مدلهای
شکل 9
بازشو
هیسترزیس مدل
نمودارهیسترزیس
. .9نمودار
شکل

 -1-5تأثیر قطر بازشو

شدهاست و با مدل بدون بازشو موردمقایسه قرار گرفتهاست .شکل 8

در این قسمت نتایج مدلهای بازشودار که بازشو آنها با نسبت
) (D/dموردبررسی قرار گرفتهاست .این نسبت از  0/1الی  0/5بررسی
444
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قابلمشاهده هستند.
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کامل
اتصال
های با
مدلمدل
آورآور
پوش
شکل.10 .
کامل
اتصال
های با
پوش
شکل 10

جدول  .4نتایج حاصل از بارگذاری مدلهای بازشودار و مقایسه آنها نسبت به مدل SPSW-WO

جدول  . 4نتایج حاصل از بارگذاری مدلهای بازشودار و مقایسه آنها نسبت به مدل

سختی
نسبت

جذب انرژی

مقدار

نسبت

مقدار

شکلپذیری
نسبت

0
-9/06

127/21
115/68

0
-1/31

97787/8
96502/4

3/61

14/07

109/31

- 7 /7

-11/05

90258/3
86976/3

8/62

92/28

-16/94

81214/5

11/17
20/87
27/45

113

100/66

-4/83

93066/6

0

4/61
4/44

8/39

4/22

10/36

4/13

12/97

4/01

با مقایسه این مدلها با مدل  SPSW-WOشکل ) ،4(bو
کانتورهای تنش بهوضوح مشاهده میگردد که با افزایش نسبت

مقدار

D
(
d

4/22

مقاومتنهایی

نسبت

مقدار

0
-1/92

2083/33
2043/38

-5/34

1971/98

-5/17
-8/51
-13/05

مدل

1975/61

1905/94
1811/29

بازشو آورده شدهاست.
با توجه به شکل  10مشاهده میگردد که افزایش قطر بازشو باعث

( ظرفیت ورق میانی کاهش یافتهاست به نحوی که میدان کششی در

کاهش شیب اولیه نمودار پوشآور که بیانگر سختی است گردیده و

ورق با افزایش این نسبت به صورت کامل تشکیل نمیشود به عالوه

مقاومتنهایی نیز کاهش یافتهاست .نتایج حاصل از بارگذاری مدلها،

المانهای مرزی متحمل تنشهای بیشتری میشوند. شکل  9نمودار

و مقایسه آنها نسبت به مدل  SPSW-WOبر حسب درصد در

هیسترزیس مدلهای با بازشو را نمایش میدهد.

جدول  4بیان شدهاست ( .اعداد مثبت نشانه افزایش و اعداد منفی

با مقایسه شکل  9مشاهده میشود با افزایش قطر بازشو حلقههای

نشانه کاهش هستند)

هیسترزیس کوچکتر شدهاند که این امر بیانگر این است که با افزایش

با مقایسه خروجیهایجدول  4مشاهده میشود با افزایش نسبت

قطر بازشو ،جذب انرژی سیستم کاهش مییابد .برای بررسی دقیقتر

قطر بازشو به ارتفاع پانل ،مقادیر مقاومتنهایی ،شکلپذیری ،جذب

سایر پارامترها ،د ر شکل  10منحنیهای پوشآور مدلهای دارای

انرژی و سختی ،همگی کاهش مییابند.
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شکل  .11کانتورهای تنش مدلهای  (c) SPSW-B50% ، (b) SPSW-C100% ، (a) SPSW-C50%و (d) SPSW-B100%
(d) SPSWشکل  . 11کانتورهای تنش مدلهای  (c) SPSW-B50% ، (b) SPSW-C100% ، (a) SPSW-C50%و

B100%

 -2-5تأثیر افزایش سختی المانهای مرزی

پیدا کردهاست .در شکل  13منحنی پوشآور مدلهای با افزایش در

در این قسمت نتایج مدلهای با افرایش سختی در المانهای

سختی المانهای مرزی آورده شدهاست.

مرزی مورد بررسی قرار گرفتهاست .این مدلها شامل مدلهای

با مقایسه مدلها در شکل  13مشاهده میشود افزایش سختی

 SPSW-C100%که به ترتیب با افزایش %50

المانهای مرزی سبب افزایش سختی سیستم گردیدهاست اما

و  %100سختی در ستونها همراه شده و مدلهای SPSW-B50%

مقاومتنهایی سیستم افزایش قابلتوجهی نداشتهاست .نتایج حاصل

و  SPSW-B100%که بهترتیب با افزایش  %50و  %100سختی در

از بارگذاری مدلها و مقایسه آنها نسبت به مدل  SPSW-WOبر

تیرها همراه شدند .در شکل  11مدلهای ذکرشده پس از بارگذاری

حسب درصد درجدول  5بیان شدهاست ( .اعداد مثبت نشانه افزایش

قابلمشاهده هستند.

و اعداد منفی نشانه کاهش هستند)

 SPSW-C50%و

با مقایسه مدلهای شکل  11با مدل  SPSW-WOشکل 4

نتایج جدول  5نشان میدهد با افزایش سختی المانهای مرزی

) ،(bو کانتورهای تنش مشاهده میگردد با افزایش سختی المانهای

پارامترهای مقاومتنهایی ،شکلپذیری ،جذب انرژی و سختی ،همگی

مرزی (تیر و ستون) تغییر قابلتوجهی در وضعیت ورق میانی حاصل

افزایش مییابند.

نشده اما در ناحیههای کاهش یافته تیرها ،بهخصوص در مدلهای
 SPSW-B100%و  SPSW-B50%که تیرها با افزایش سختی
همراه شده بودند ،تنشها افزایش یافتهاند.

 -3-5تأثیر تغییر مصالح فوالد ورق میانی
در این قسمت نتایج مدلهای با تغییر مصالح فوالد مورد بررسی

با مقایسه منحنیهای هیسترزیس (شکل  )12مشاهده میشود

قرار گرفتهاست .این مدلها شامل مدل  SPSW-I572که جنس

که با افزایش سختی المانهای مرزی حلقههای هیسترزیس اصطالحاً

فوالد ورق میانی از نوع  ( ASTM A572مانند فوالد مورد استفاده

چاقتر شدهاند که بیانگر افزایش جذب انرژی سیستم است .این مطلب

در المانهای مرزی) و مدل  SPSW-I37که جنس ورق میانی از

در مدلهایی که سختی تیرهای آنها افزایش یافته ،نمود بیشتری

نوع فوالدی  ST 37است ،هستند .همچنین مدل  SPSW-WOنیز
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شکل  .12نمودار هیسترزیس مدلهای با افزایش سختی در المانهای مرزی

شکل  . 12نمودار هیسترزیس مدلهای با افزایش سختی در المانهای مرزی

مرزی
هایهای
المان
سختی در
افزایش
های با
آورلمدل
شکل
مرزی
المان
سختی در
افزایش
های با
پوش مد
13.13پو.شآور
شکل
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جدول  .5نتایج حاصل از بارگذاری مدلهای با افزایش سختی در المانهای مرزی و مقایسه آنها با مدل SPSW-WO

جدول  . 5نتایج حاصل از بارگذاری مدلهای با افزایش سختی در المانهای مرزی و مقایسه آنها با مدل
سختی

نسبت
0

5/93

جذب انرژی

مقدار

127/21
134/76

0/11

150/89

1 /9

23/65

157/29

62/65

206/9

18/61

نسبت
0

2/46

7/35

مقدار

97787/8
97893/2

شکلپذیری
نسبت
0

8/02

مقدار

نسبت

4/61
4/98

0/17
0/48

100192/3

30/4

21/71

5/61

104973

65/6

7/63

99646/1

مقاومتنهایی

6/01

0

0/43
3/41

مقدار

مدل

2083/33
2086/81
2092/29
2093/43
2154/38

بارگذاری
)(bپس از
(b)SPSW-I37
( )aوو SPSW-I37
های
مدلمدل
تنش و
کانتورهای
شکل .14
بارگذاری
پس از
)a(SPSW-I572
SPSW-I572
های
تنش و
کانتورهای
شکل . 14

با ورق میانی از نوع فوالد  LYS 165است .د ر شکل  14مدلهای

یافتهاند .نتایج حاصل از بارگذاری مدلها ،و مقایسه آنها نسبت به مدل

 SPSW-I572و  SPSW-I37پس از بارگذاری قابلمشاهده هستند.

SPSW-WOبر حسب درصد در جدول  6بیان شدهاست ( .اعداد

با مقایسه این مدلها با مدل  SPSW-WOشکل -4ب ،و
کانتورهای تنش مشاهده میگردد در هر دو مدل ،المانهای مرزی

مثبت نشانه افزایش و اعداد منفی نشانه کاهش هستند)
نتایججدول  6نشان می دهد با جایگزینی فوالد با مقاومت تسلیم

و ورق میانی خصوصاً مدل  SPSW-I37به صورت قابلتوجهی

باالتر پارامترهای مقاومتنهایی ،شکلپذیری ،جذب انرژی و سختی،

متحمل تنشهای بیشتری شدند .در شکل  15منحنیهای مدلهای

همگی افزایش مییابند.

با تغییرات مصالح ورق میانی آورده شدهاست.
 شکل  15نمایش میدهد که با تغییر جنس ورق میانی از LYS

 -7مقایسه

 165به  A572و  ST37حلقههای منحنی هیسترزیس مساحت

در این قسمت تأثیر افزایش قطر بازشو ،افزایش سختی المانهای

بیشتری را اشغال نمودهاند که بیانگر افزایش جذب انرژی سیستم است.

مرزی و مصالح ورق میانی متفاوت با توجه به نتایج حاصل از هریک

شکل  16منحنی پوشآور مدلهای با تغییر جنس ورق میانی را نمایش

از مدلها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتهاند.

میدهد.
ی شکل  16مالحظه میشود با تغییر جنس ورق
با مقایسه نمودارها 
میانی از  LYS 165به  A572و  ST37سختی و مقاومتنهایی افزایش
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 -1-7تأثیر افزایش قطر بازشو
با افزایش قطر بازو ( ،)D/dپارامترهای مقاومتنهایی ،شکلپذیری،
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میانی
هایباباتغییرات
های
مدل
هیسترزیس
منحنی
شکل .15
ورقمیانی
فوالدورق
مصالحفوالد
تغییرات در مصالح
مدل
هیسترزیس
هایهای
منحنی
شکل . 15

میانی
ورقورق
فوالد
مصالح
آورمدل
آور
هایپوش
های
منحنی
شکل
میانی
فوالد
تغییراتدردرمصالح
های بابا تغییرات
مدلهای
پوش
منحنی
. 16.16
شکل

جدول  .6نتایج حاصل از بارگذاری مدلهای با تغییرات مصالح فوالد ورق میانی و مقایسه آنها با مدل SPSW-WO

جدول  . 6نتایج حاصل از بارگذاری مدلهای با تغییرات مصالح فوالد ورق میانی و مقایسه آنها با مدل
سختی

نسبت
0

مقدار

جذب انرژی

نسبت

مقدار

مقاومتنهایی

شکلپذیری
نسبت

23/48

127/21
157/08

0

12/02

97787/8
109547

0

3/ 7

20/4

153/19

8/82

106421/7

3/39

مقدار
4/61
4/77
3/76
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نسبت

مقدار

0
+5/17

2083/33
2191/12

2/22

2129/57

مدل
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شکل 17

SPSW-WO
نسبت به
جذب انرژی
سختی و
پذیری،
نهایی ،شکل
پارامترهایمقاومت
بازشو بر پارامترهای
افزایش قطر
 .تأثیرشکل .17
نسبت به مدل W-WO
مدلانرژی
جذب
سختی و
پذیری،
شکل
نهایی،
مقاومت
بازشو بر
تأثیرقطر
افزایش

شکل  .18تأثیر افزایش سختی المانهای مرزی

شکل  . 18تأثیر افزایش سختی المانهای مرزی
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شکل  .19تأثیر مصالح ورق میانی

شکل  . 19تأثیر مصالح ورق میانی
جذب انرژی و سختی مطابق شکل  13با کاهش روبهرو میشوند.

مدلهای با افزایش سختی در تیرها بیشتر به چشم میآید.

همچنین رابطه بین افزایش قطر بازشو با مقاومتنهایی به صورت
رابطه  1محاسبه شد:

همچنین رابطه افزایش مقاومتنهایی با افزایش سختی ستونها و
تیرها بهترتیب بهصورت روابط  2و  3محاسبه شد:

= میزان کاهش مقاومتنهایی نسبت به اندازه قطر بازشو بر حسب درصد

()2

D
D
22.82( )2 + 12.93( ) + 0.34
d
d


 2-6تأثیر افزایش سختی المانهای مرزی
با افزایش سختی المانهای تیر و ستون ،پارامترهای مقاومتنهایی،
شکلپذیری ،جذب انرژی و سختی مطابق شکل  14با افزایش روبهرو
میشوند که این افزایش در مدلهایی که سختی تیرهای آن افزایش
یافتهبود نسبت به مدلهایی که سختی ستونها در آن افزایش
یافتهبود ،بیشتر بود .دلیل این امر این است که تیرها با مقطع کاهش
یافته حاکم بر طرح هستند و با افزایش سختی ستونها تیرها زودتر

= میزان افزایش مقاومتنهایی با افزایش سختی ستونها بر حسب درصد
2

()3

= میزان افزایش مقاومتنهایی با افزایش سختی تیرها بر حسب درصد
0.192C SI + 23.8C SI
10000

()4

4.9BSI 2 − 149BSI
10000


در این روابط  CSIو  BSIبه ترتیب میزان افزایش سختی ستونها

و تیرها بر حسب درصد هستند.
 -3-6تأثیر مصالح ورق میانی
با مشاهده نتایج مطابق شکل  15مشاهده میشود استفاده از

به تسلیم میرسند ،در نتیجه میزان افزایش پارامترهای ذکرشده در
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∆y

mm ،جابهجایی تسلیم سازه

،ورق با جنس فوالد با تنش تسلیم باالتر پارامترهای مقاومتنهایی
. جذب انرژی و سختی افزایش مییابند،شکلپذیری
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