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چکيده
در ديوارهاي برشي فوالدي داراي دو بازشو ،پانل بين بازشوها از نظر عملکرد با يک تير شبيهسازي ميشود که بسته به نسبت
ابعاد ،رفتـاري به صورت برشي يا خمشي صرف و يا به صـورت برشـي و خمشي توأم خواهـد داشت .با فرض در نظر گرفتـن
سختکنندههاي دوگانه در طرفين پانل مياني؛ سختکنندههاي مذکور مانند ستونهاي پانل بين بازشوها که خود قابل مقايسه با يک
سيستم ديوار برشي فوالدي است رفتار نموده و الزم است براي اطمينان از جاري شدن برشـي ورق فوالدي پانل مياني قبل از
جـاري شدن سختکنندههاي طرفيـن آن در اثر خمش ،سطـح مقطع سختکنندههاي مذکور از حد معيني کمتر نباشد .از طرفي
در تعيين رفتار پانل مياني به لحاظ رفت ار خمشي يا برشي ،نسبت ابعاد آن اثرگذار خواهد بود .در اين مقاله ،پانل مياني با شبيهسازي
آن به شکل يک تير ،مورد مطالعه قرار گرفته و روابطي براي تعيين حدود ابعاد پانل مياني براي تعيين نوع عملکرد آن و محاسبه
حداقل سطح مقطع مورد نياز براي سختکنندههاي طرفين آن در حالت بررسي پانل مذکور به صورت تقويت شده ،ارائه شده و
مقايسهاي بين نتايج حاصل از روابط بدست آمده با نتايج مدلسازي عددي با نرمافزار اجزاي محدود آباکوس انجام شده است .بر اين
اساس مشخص شده که در مورد ديوارهاي برشي فوالدي تقويت شده با دو بازشو ،ميتوان با انتخاب مناسب نسبت ارتفاع به عرض
پانل مياني ،از عملکرد برشي در پانل بين بازشوها اطمينان يافت.
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 -1مقدمه
ديوارهاي برشي فوالدي که به صورت تقويت شده و بدون
تقويت و نيز با فرض وجود بازشو و يا نبود آن ،طراحي و ساخته
ميشوند ،در سالهاي اخير ،به عنوان يکي از سامانههاي باربر
جانبي داراي مزاياي متعدد نسبت به سايرين ،توسط محققين
کشورهاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفتهاند .برخي از مزاياي
استفاده از ديوارهاي برشـي ساخته شـده از ورقهـاي فوالدي به
عنوان يکي از سيستمهاي مقاوم در برابر بارهاي جانبي عبارتند
از :شکلپذيري باال و قابليت جذب انرژي زياد ،آساني در اجرا،
دارا بودن سختي برشي اوليه باال که در محدود ساختن ميزان
تغييرمکان جانبي بخصوص در سازههاي بلند ،بسيار اثرگذار
خواهد بود ،داشتن وزن کمتر در مقايسه با نمونههاي بتني مشابه
و در نتيجه آن کاهش وزن سازه که در ميزان کاهش برش پايه
مؤثر است.
از نخستين مطالعات آزمايشگـاهي انجام گرفته بر روي
نمـونههاي ديوارهاي برشي فوالدي داراي بازشو ،تحقيقات انجام
شده در آزمايشگاه سازه دانشگاه کارديف انگلستان است].[6-1
در اين مطالعات که مجموعهاي از آزمايشها با اعمال بارگذاري
چرخهاي شبه استاتيکي بر روي نمونههاي ديوارهاي برشي
فوالدي بدون تقويت و داراي يک بازشوي دايروي موجود در
مرکز ورق انجام شد ،ديده شد که نمونهها داراي شکلپذيري
کافي و حلقههاي هيسترزيس پايدار  Sشکل بوده و قابليت جذب
انرژي آنها که در هر چرخه بارگذاري ،با بيشينه دامنه تغييرشکل
برشي افزايش داشته ،نيز قابل مالحظه بوده است .همچنين
مشخص شد که مقاومت و سختي پانلها با افزايش قطر بازشو
کاهش يافته است.
هدف از اين مقاله ،مطالعه تئوريک پانل مياني با شبيهسازي
آن به يک تير و ارائه روابطي براي تعيين حدود ابعاد پانل مياني
براي تعيين نوع عملکرد آن و نيز بدست آوردن روابطي براي
محاسبه حداقل سطح مقطع مورد نياز براي سختکنندههاي
طرفين پانل مياني در حالت بررسي پانل مذکور به صورت تقويت
شده و مقايسه نتايج حاصـل از مطالعـه تئوريک و روابط بدسـت
آمده با نتـايج مدلسازي عددي براي نمونههاي ديوارهاي برشي
فوالدي است .در شـکل ( )1وضعيت پانل مياني در ديوارهاي
برشي فوالدي با دو بازشو نشان داده شده است.

شکل ( :)1وضعيت کلي پانل مياني بين
دو بازشو در پانلهاي برشي فوالدي
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 -2بررسي و مطالعه رفتار پانل مياني در نمونههاي داراي
دو بازشو و عوامل مؤثر بر عملکرد آن
در سامانه ديوار برشي فوالدي داراي دو بازشو که در اين
تحقيق در بيشتر موارد مدلسازي عددي ،حالت وجود دو
بازشوي مستطيلي ايستاده ،مورد بررسي قرار گرفته است ،پانل
مياني (پانل بين دو بازشو) خود مشابه يک ديوار برشي با ابعاد
کمتر از ابعاد پانل اصلي است که رفتار آن بر حسب نسبت ابعاد
پانل مياني تعيين شده و بر اين اساس ميتواند رفتاري بصورت
غا لباً برشي ،غالباً خمشي و يا ترکيبي از رفتارهاي برشي و
خمشي را داشته باشد .در پانل مياني سامانههاي ديوار برشي
فوالدي داراي دو بازشوي مستطيلي ،عملکرد برشي بر رفتار
خمشي ترجيح داده شده و اين اصل مبناي محاسبه رابطه تعيين
حدود مربوط به نسبت ارتفاع به عرض پانل مياني براي مشخص
شدن نوع رفتار آن قرار گرفته است .بر اين اساس الزم است براي
حصول اطمينان از عملکرد برشي در پانل مياني ،از فرضيه وقوع
جاري شـدن برشـي ورق جـان پانل مذکــور پيـش از جاري
شدن سختکنندههاي دوگانه طرفين آن در اثر خمش حاصل از
عملکرد نيروهاي کششي در سختکنندههاي يک سمت پانل
مياني و نيروهاي فشاري در سختکنندههاي سمت ديگر آن
استفاده شود.
 -3بررسي عملکرد کمانش پانل مياني و ارائه روابط
تئوري حاکم
در اين تحقيق ،شرط رعايت حداقل سطح مقطع الزم براي
سختکنندههاي طرفين پانل مياني و نيز انتخاب نسبت مناسب
ارتفاع به عرض آن ،با فرض آنکه پانل مذکور کمانش نکند،
بررسي شده و به اين منظور در مدلهاي موردنظر ،کل سطح
پانل مياني در حالت مقيد بودن تغييرمکان خارج از صفحه آن
مورد مطالعه قرار گرفته است .سختکنندههاي طرفين پانل
مياني به صورت دوگانه (دو ورق مستطيلي) در هر طرف پانل در
نظر گرفته شده که در بخش مدلسازي به مشخصات آنها اشاره
شده است .پانل بين دو بازشـو در ديوارهـاي برشي فوالدي در
حـالت شبيهسازي آن به تير ،در شکل ( )2نشان داده شده است.
در شکل ( -2الف) پانل تغييرشکل يافته تحت اثر اعمال بار
جانبي موجود 𝐹 و نيز در حالت اعمال بار جانبي واحد ،طبق
اصل کار مجازي نشان داده شده و شکل ( -2ب) ،دياگرام آزاد
پانل را در مقطعي به فاصله 𝑥 از تراز پايين آن در هر دو حالت
بارگذاري مذکور و شکل ( -2ج) مقطع پانل را نشان ميدهند .در
شکل ( -2ب) نيروي برشي در مقطع مورد بررسي از انتهاي
المان تحت اثر اعمال بار جانبي 𝐹 و بار واحد به ترتيب )𝑥(𝑉 و
)𝑥(𝑣 و ممانهاي خمشي در اثر اعمال بار جانبي 𝐹 و بار واحد
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بررسي عملکرد پانل مياني تقويت شده بين دو بازشو در ديوارهای برشي
فوالدی با سختکننده

به ترتيب )𝑥(𝑀 و)𝑥(𝑚 معرفي شدهاند.
جان تير در شکـل ( -2ج) ،ورق جان پانل بين بازشـوها در
نمونــه ديوار برشي فوالدي بـوده و بالهـــاي تيـر نيـز،
سخـتکنندههاي طرفين پانل مياني هستند .در شکل ( -2د) نيز
نيروهاي محوري به وجود آمده در سختکنندههاي دو طرف پانل
مشخـص شده است .در شکـل ( ،)2فاصـله مرکز تا مرکز
سخـتکنندههاي طرفين پانل برابر با 𝑏 ،ارتفاع آن برابـر با 𝑑 و
ضخامت ورق جان مساوي با 𝑡 در نظر گرفته شده و سطح مقطع
سختکنندههاي طرفين پانل مياني نيز 𝐴 است.
با فرض نبـود امکـان کمـانش در ورق پانل بين بازشـوهـا،
رابطـه 𝑤𝑦𝜏 ≥ 𝑟𝑐𝜏 برقرار خواهد بود.
براي محاسبه تغييرمکانهاي برشي و خمشي؛ از اصل کار
مجازي استفاده ميشود که طبق آن ،تغييرمکانهاي برشـي از
رابطـه ( )1و تغييرمکـانهاي خمشـي از رابطه ( )2محاسبـه
ميشونـد[7] :
𝑥𝑑)𝑥(𝑣∙)𝑥(𝑉 𝑑
()1
∆𝑠 = 𝑘 ∫0

(الف) شبيهسازي پانل مياني به يک تير تحت
اثر اعمال بار براساس اصل کار مجازي

(ب) دياگرام آزاد پانل مياني در مقطعـي

𝐴𝐺
𝑥𝑑)𝑥(𝑚∙)𝑥(𝑀 𝑑

()2

𝐼𝐸

به فاصله  xازتراز پايين آن در روش کار

∆𝑏 = ∫0

مجازي و بر اساس اعمال بار

که در روابط کلـي فوق 𝑠∆ و 𝑏∆ به ترتيب برابر با
تغييرمکـانهاي برشي و خمشي 𝑉(𝑥) ،و )𝑥(𝑀 نيروي برشي و
لنگر خمشي در مقطع المـان به ازاي اعمال نيروي جانبي 𝐹،
)𝑥(𝑣 و )𝑥(𝑚 نيروي برشي و لنگر خمشي در مقطع المان به
ازاي اعمال نيروي جانبي واحد 𝑘 ،ثابت برش در مقطع 𝐺 ،و𝐸

)(SEC B-B
(ج) مقطع تير ارائه شده در قسمت (الف)

مدول ارتجاعي برشـي و خمشي 𝐼 ،و 𝐴 ممان اينرسي و مساحت
مقطع تعريـف ميشوند .در اين قسمت الزم است تا با شبيهسازي
پانل مياني ديوار برشـي فوالدي ،به يک تيـر با مقطع 𝐼 شکل،
نيروها و تغييـرمکـانهاي برشـي و خمشي در آن ،بر اسـاس
اصـل فوق تعييـن شوند .پس از محاسبـه نيروي برشـي و لنگر
خمشـي ،در صـورت اعمـال بار واحـد و بار جانبـي برابر با 𝐹 و
با فـرض محاسبــه ممـانهـاي )𝑥(𝑀 و )𝑥(𝑚 به صـورت
)𝑑 𝑀(𝑥) = 𝐹 × (𝑥 − 0.5و )𝑑𝑚(𝑥) = 1 × (𝑥 − 0.5
ميتوان رابطه ( )2را که مربوط به محاسبه تغييرمکانهاي
خمشي است ،به صورت رابطه ( )3بازنويسي نمود:
()3

𝐹𝑑 3
𝑓𝐼𝐸12

(د) فرض نيروي محوري در بالها
شکل ( :)2پانل مياني بين بازشوها در حـالت
شبيه سازي شده به يک تير با مقطع  Iشکل

𝑑 2

=

𝑥𝑑 ) 𝑑 𝐹(𝑥− 2
∫0
𝐼𝐸

= 𝑏∆

𝑑 به عنوان ارتفاع تير در نظر گرفته شده و 𝑓𝐼 ممان اينرسي
بالهاي مقطع تير بوده که بر اساس رابطه ( )4بدست ميآيد𝑏 .
معرف فاصله مرکز تا مرکز بالهاي مقطع تعريـف ميشود:
()4

𝐴𝑏2
2

𝑏 2

= )𝐼𝑓 = 2𝐴 (2

بر اساس دو معادله فوق ∆𝑏 ،از رابطه ( )5محاسبه ميشود:
()5
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= 𝑏∆
21

نشريه علمي -پژوهشي اميرکبير (مهندسي عمران و محيط زيست)

سعيد صبوری ،النازآهوری

در رابطه ( )1و با فرض  𝑘 = 1ميتوان نوشت:
()6

)𝜇2𝐹𝑑(1+
𝑤𝐴𝐸

=

𝑥𝑑 𝐹

𝐸
𝑤𝐴∙)
)𝜇2(1+

𝑑
∫0
(

= 𝑠∆

که در آن 𝐴𝑤 ،مساحت وجه تحت اثر برش ورق در پانل
مياني تعريف مي شود و برابر است با:
()7
𝑡𝑏 = 𝑤𝐴
و 𝜇 ضريب پواسون است .در اين صورت با توجه به معادالت
( )5و ( )6خواهيم داشت:
)𝜇2𝐹𝑑(1+
()8
𝑡𝑏𝐸 = 𝑠∆
به عنـوان اولين شرط ،الزم است تا وقوع جاري شدن برشي
ورق جان پانل مياني ،پيش از جـاري شدن سختکنندههـاي
دوگانه طرفين اين پانل (بالهاي مقطع 𝐼 شکل) در اثر خمـش
حاصـل از عملکـرد نيروهاي کششي در سختکنندههاي يک
سمت پانل و نيروهـاي فشاري در سختکنندههاي سمت ديگر
آن رخ دهد که الزمه آن برقراري رابطه ( )9است:
()9
𝑢𝑏𝐹 ≤ 𝑢𝑠𝐹
که در آن 𝐹𝑠𝑢 ،نيروي برشي نهايي (با فرض االستيک -
کامالً پالستيک بودن دياگرام تنش  -کرنش فوالد) در ورق جان
پانل بين دو بازشو و 𝑢𝑏𝐹 نيروي جانبي ناشي از لنگر خمشي
نهايي (با فـرض االستيک  -کامالً پالستيک بودن دياگـرام تنش
 کرنش فوالد) در تراز بااليي پانل مياني است .نيروي 𝑢𝑏𝐹 طبقشکل ( -2د) منجر به ايجاد نيروي محوري برابر با 𝐴 𝑓 𝜎0در
سختکنندههاي مذکور ميشود.
شرط دوم؛ مستلزم بيشتر بودن تغييرمکان برشي حد
االستيک ورق ) 𝑢𝑠∆( از تغييرمکان خمشي حد االستيک ) 𝑢𝑏∆(
در تراز بااليي پانل مياني است:
𝑢𝑏∆ ≥ 𝑢𝑠∆

()10

در المان مورد بررسي ،بر اساس شکـلهاي ( -2ج) و ( -2د)،
در صورتي که لنگر خمشي در ترازهاي باال و پايين تير ارائه شده
را به ترتيب با نمادهاي 𝑇𝑀 و 𝐵𝑀 تعريف نماييم و 𝑓 𝜎0تنش
جاري شدن فوالد سختکنندههاي دوگانه طرفين پانل مياني
(بالهاي مقطع تير در شکل ( -2د)) در نظر گرفته شود ،ميتوان
مقادير ممانهاي مذکور را بر اساس رابطه ( )11محاسبه نمود:
𝑑 𝐹
()11
𝑢𝑏 = 𝑇𝑀 = 𝐵𝑀
2
از طرف ديگر بر اسـاس شکل ( -2د) ميتوان ممانهاي 𝑇𝑀
و 𝐵𝑀 را از رابطه ( )12محاسبه نمود:
()12
𝑏𝐴 𝑓𝑀𝐵 = 𝑀𝑇 = 𝜎0
با مساوي قرار دادن طرف راست معادالت ( )11و (،)12
مقدار 𝑢𝑏𝐹 بر اساس معادله ( )13قابل تعيين است:
()13

22

𝑏𝐴

𝑓2𝜎0
𝑑

= 𝑢𝑏𝐹

حال در صورت بررسي پانل در حالـت تقويت شده (بدون
کمـانش) ،فرض ميشود ابعاد پانل مياني بايد به گونهاي انتخاب
شود که با توجه به ضخامت ورق ،کمانش بعد از جاري شدن ورق
رخ دهد يا به عبارت ديگر ورق تا رسيدن به حد جاري شدن،
کمانش نکند که در اين صورت الزم است:
()14
𝑤𝑦𝜏 ≥ 𝑟𝑐𝜏
𝑤𝜎0
= 𝑡𝑏 𝑤𝑦𝜏 = 𝑢𝑠𝐹
𝑡𝑏
()15
√3
در رابطه ( 𝜏𝑦𝑤 ،)15تنش برشي حد جاري شدن ورق
فوالدي بوده که برابر با ) (𝜎0𝑤 ⁄√3است 𝜎0𝑤 ،تنش جاري شدن
ورق و 𝑟𝑐𝜏 ،تنش برشي بحراني متناظر با کمانش ورق تعريف
ميشود .اکنون بر اساس نامساويهاي ( )9و ( )10و رابطه ()13
ميتوان نوشت:
()16

𝑏𝐴

𝑓2𝜎0
𝑑

≤ 𝑡𝑏

𝑤𝜎0
√3

→ 𝑢𝑏𝐹 ≤ 𝑢𝑠𝐹
𝑑𝑡 𝑤𝜎0

𝑓2√3𝜎0

≥𝐴→

با جايگزينـي 𝑢𝑏𝐹 و 𝑢𝑠𝐹 به ترتيـب در روابط ( )5و ()8
ميتوان کميتهاي 𝑢𝑠∆ و 𝑢𝑏∆ را به ترتيب بر اساس معادالت
( )17و ( )18محاسبه نمود:
𝑑𝑢𝑠𝐹)𝜇2(1+
()17
= 𝑢𝑠∆
𝑡𝑏𝐸
3
𝑑 𝐹
()18
∆𝑏𝑢 = 𝑏𝑢 2
𝑏𝐴𝐸6
با جايگـزيني 𝑢𝑠𝐹 از رابطـه ( )15و 𝑢𝑏𝐹 از معـادلـه ()13
ميتوان نوشت:
𝑑3

()19

6𝐸𝐴𝑏 2

𝑏𝐴

𝑓2𝜎0

𝑑
𝑤𝜎0
𝑓𝜎0

≥ 𝑡𝑏

𝑤𝜎0
√3

∙

𝑑)𝜇2(1+
𝑡𝑏𝐸
𝑑

)𝜇 ≤ 2√3(1 +

𝑏

→

با قرار دادن مقدار 𝑢𝑏𝐹 از رابطه ( )13در معادله ( )18خواهيم
داشت:
2
3
𝜎2
𝑑
𝑑 𝐹
()20
𝑓∆𝑏𝑢 = 𝑏𝑢 2 = 0
𝑏𝐴𝐸6
𝑏𝐸6
بنابراين ميتوان نتيجهگيري نمود که با فرض ثابت بودن 𝑑،
𝐸 𝜎0𝑤 ،𝑡 ،𝐴 ،𝜇 ،و 𝑓 ،𝜎0فقط عامل 𝑏 متغير است که تغيير در
ميزان نسبت 𝑏 𝑑⁄در پانل مياني ،با تغيير 𝑏 انجـام مي شود:
()21

→ 𝑘𝑏 ∝ 𝑏 2

𝑢𝑏𝐹
𝑢𝑏∆

= 𝑏𝑘 →

𝑏 ∝ 𝑢𝑏𝐹
1

𝑏

∝ 𝑢𝑏∆

{

بنابراين در چنيـن شرايطي سختي خمشي پانل ميــاني
) 𝑏𝑘( با توان دوم عرض پانل مذکور تغيير مينمايد .در شرايط
وجود پانل ميـاني تقويت شده ،با در نظر گرفتن رابطه ( )14در
مورد تنشها ،رابطه ( )15براي محاسبه نيروي برشي نهايي المان
بدسـت ميآيد و با جايگـذاري معادله ( )15در معـادله ()17
ميتوان نوشت:
𝑤2(1+𝜇)𝑑 𝜎0
()22
= 𝑢𝑠∆
∙
𝐸
√3
بنابراين در صورت بررسي پانل مياني در حالت بدون کمانش:
()23

𝑏∝ 𝐹
𝐹
𝑢𝑠 {
𝑏 ∝ 𝑠𝑘 → 𝑢𝑠 = 𝑠𝑘 →
𝑢𝑠∆
∆𝑠𝑢 ∝ 1
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بر اساس رابطه ( ،)23سختي برشي پانل مياني ) 𝑠𝑘( با عرض
پانل مذکور متناسب است .از اين رو در صورت مطالعه پانل
مياني ،با فرض ثابت بودن 𝑑 𝜎0𝑤 ،𝑡 ،𝐴 ،𝜇 ،𝐸 ،و 𝑓 𝜎0و متغير
بودن 𝑏 ميتوان بيان نمود که همواره سختي خمشي المان
متناسب با  𝑏 2و سختي برشي آن متناسب با 𝑏 است و در چنين
شرايطي ،در صورت افزايش 𝑏 و در نتيجه کاهش نسبت 𝑏 ،𝑑 ⁄
افزايش سختي خمشي المان به مراتب باالتر از افزايش سختي
برشي آن بوده و به دليل ايجاد سختي برشي کمتر نسبـت به
سختي خمشي در المان ،تغييرمکانهاي برشي بر تغييرمکانهاي
خمشي غالب شده و رفتار برشي المان بر عملکرد خمشي ،حاکم
ميشود .از طرفي با کاهش 𝑏 و در نتيجه افزايش نسبت 𝑏 ،𝑑 ⁄
کاهش سختي خمشي المان به مراتب بيشتر از کاهش سختي
برشي آن بوده و به دليل دارا بودن سختي برشي بيشتر نسبت به
سختي خمشي ،تغييرمکانهاي خمشي بر تغييرمکانهاي برشي
غالب شده و رفتار خمشي المان بر عملکرد برشي ،حاکم ميشود.

شده است که بر اساس معيار طراحي موجود [ ،]10کمانش ورق
به جاي کمانش کلي ،بصورت کمانش موضعي در زيرصفحات
باشد .سختکنندهها به شکل ورقهاي مستطيلـي در نظر گرفته
شدهاند .اتصـال سختکنندهها به ورق ،اتصال تير به ستونها و
اتصال ورق و سختکنندهها به المانهاي قاب ،همـه از نوع
اتصـاالت ممـانگير هستنـد .در محـل اتصـال ورق و سخت-
کنندههاي قائم به تراز پايه ،همه درجات آزادي مقيد شدهاند.
بارگذاري مدلها از نوع مونوتونيک با اعمال تغييرمکان به مقطع
ستونها بوده و براي جلوگيري از ناپايداري عمود بر صفحه پانل،
دو نقطه در تراز باالي مدل بصورت متقارن نسبت به خط عمودي
گذرنده از مرکز سطح آن در برابر تغييرمکان خارج از صفحه
بسته شدهاند .مشبندي اعضـا با المـان  S4Rکه از دستـه
المانهاي پوسته استاندارد است انجام شده که نوعي المان
صفحه اي چهار گرهي با قابليت انحناي دو طرفه بوده و بصورت
نازک يا ضخيم ميتواند بکار رود.

 -4مدلسازي و بررسي درستي نمونهها با استفاده از
آزمايشهاي قبل
از دو نمـونه ديوار برشـي فوالدي يک طبقـه و يک دهــانه
بدون بازشـو که يکـي از آنان در حـالت تقـويت شـده و ديگـري
بدون استفـاده از سخـتکننــده مورد آزمـايـش قرار گرفتـهاند
]8و [9استفاده شده و منحنيهاي بار  -تغييرمکان جانبي
آزمايشگاهي دو نمونه مذکور تحت اثر بارگذاري مونوتونيک ،به
عنوان مالک تعيين درستي نتايج مدلسازي عددي ،در نظر
گرفته شده و در قياس با منحنيهاي متناظر آزمايشگاهي قرار
گرفتهاند.

شکل ( :)3مدل نمونه پانل تقويت شده مورد آزمايش

 -1 -4فرضيات کلي مدلسازي عددي
براي مطالعه عددي عملکرد پانل مياني در پانلهاي برشي
فوالدي ،از نرمافزار اجزاي محدود آباکوس استفاده شده است .در
مدلسازي نمونههاي تقويت شده و بدون تقويت انتخاب شده
براي بررسي درستي نتايج که به ترتيب در شکلهاي ( )3و ()4
نشان داده شـدهاند ،المانهـاي ورق فوالدي ،تيـر بااليي و
ستونهاي احاطهکننده ورق با المـان پوستـه مدل شـدهاند .در
جدول ( )1ابعاد مقاطع المانهاي قاب ،در جدول ( )2ابعاد ورق و
سختکنندهها و در جدول ( )3مشخصات مکانيکي انواع فوالد
بکار رفته در نمونههاي آزمايشگاهي و مدلها ارائه شده است.
سختکنندهها در مدل تقويت شده مانند نمونه آزمايشگاهي به
صـورت يکطرفه به عرض  60ميليمتر و ضخامت  4ميليمتر در
نظر گرفته شدهاند .انتخـاب ابعاد سختکنندهها به گونهاي انجام
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شکل ( :)4مدل نمونه پانل بدون تقويت مورد آزمايش
جدول ( :)1ابعاد مقطع تيرها و ستونهاي نمونههاي مورد آزمايش

)(mm

)(mm

)(mm

)(mm
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سعيد صبوری ،النازآهوری

جدول ( :)2ابعاد ورق و سختکنندهها در نمونههاي موردآزمايش
)(mm

)(mm

)(mm

شکل ( :)6مقايسه منحنيهاي مربوط به بررسي درستي
جدول ( :)3مشخصات مکانيکي قطعات نمونههاي مورد آزمايش

)(MPa

)(Mpa
ST-52

نتايج در مورد مدل پانل بدون بازشو و بدون سختکننده

با توجه به شکلهـاي ( )5و ( )6ديده ميشود که منحنيهاي
بدست آمده از نتايج آزمايشها و مدلسازي ،انطباق قابل قبولي
دارند.

ST-52
ST-14

 -2-4مدلسازي و معرفي مشخصات مدلهاي مورد

ST-37

مطالعه

مقايسه نمودارهاي مربوط به تغييرات نيروي برشي در برابر
تغييرمکان جانبي حاصل از آزمايش با منحنيهاي متناظر بدست
آمده از مطالعه عددي ،مالک تعيين درستـي نتايج مدلسازي در
نظر گرفته شده و در مورد مدلهاي تقويت شده و بدون تقويت و
بدون بازشوي بررسي شده براي مطالعه درستي نتايج که به
ترتيب در شکلهاي ( )3و ( )4نشـان داده شدهاند ،منحنيهاي
بار  -تغييرمکان حاصل از مدلسازي عددي با منحنـيهاي
متناظـر آزمايشگاهي به ترتيـب در شکلهاي ( )5و ( )6مقايسه
شدهاند.

شکل ( :)5مقايسه منحنيهاي مربوط به بررسي درستي
نتايج در مورد مدل پانل بدون بازشو و با سختکننده

24

در اين مجموعه از مدلها که با هدف بررسي درستي روابط
کالسيک حاصله با نتايج مدلسـازي عددي ساخته شدهاند؛
بازشوهايي با ارتفاع  450ميليمتر و عرض  250ميليمتر در ورق
فوالدي ايجاد شده و وضعيت استقرار سختکنندهها در همه
مدلها و در همه حالتهاي مورد بررسي ،يکسان و طبق شکل
( )7در نظر گرفته شده است .به دليل ثابت بودن ارتفاع بازشوها
که بر ابر با ارتفاع پانل مياني است ،تغيير نسبت ارتفاع به عرض
پانل مياني ،با تغيير فاصله بين بازشوها تأمين شده است .در همه
مدلهاي اين سري ،سختکنندههاي طرفين پانل مياني به
صورت دو طرفه؛ با ارتفاع برابر با ارتفاع بازشوها و با عرض 26/4
ميليمتر و ضخامت  2/5ميليمتر بوده که کمي بيش از مقدار
بدست آمده بر اساس روابط کالسيک است (شرط حداقل سطح
مقطع الزم براي سختکنندههاي طرفين پانل مياني بر اساس
شرط وقوع پديده جاري شدن ورق جان پانل مذکور در برش،
پيـش از جاري شدن خمشـي سختکنندههاي طرفيـن آن،
استوار است) .در حاليکـه سختکنندههاي روي ورق اصلي،
بصورت دوطرفه با عرض  140ميليمتر و ضخامت  4ميليمتر در
نظر گرفته شدهاند که علت انتخاب مقاطعي با سطح مقطع و
ممان اينرسي باال ،جلوگيري از کمانش کلي و تبديل وضعيت
کمانشي به کمانش موضعي در زيرصفحات بوده است ].[10
عالوه بر آن ،در همه مدلهاي اين مجموعه ،امکان تغييرشکل
کمانشي تمام پانلها آزاد بوده و فقط پانل مياني از اين لحاظ در
حالت تقويت شده بررسي شده اسـت .بر اسـاس توضيـح ارائـه
شده در بخـش  ،3در همـه پانلهاي مدل شده در حالت مقيد
بودن امکان کمانش پانل بين دو بازشو ،تقويت پانل مذکور با
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مقيد نمودن تغييرمکان خارج از صفحه کل سطح پانل انجام شده
است .تعريف پارامتري ابعاد مدلها در شکل ( )8ارائه شده است.
در نامگـذاري مدلهـاي مورد بررسـي بصـورت ،SSWOS-1
 SSWOS-2تا  SSWOS-13مقادير انتخاب شده براي نسبت
 𝑑1 /𝑏1به ترتيب برابر با ،2/78 ،2/5 ،2/2 ،2/08 ،1/5 ،1 ،0/7
 7 ،6 ،5/3 ،4/2 ،3/5و  9هستند .شرط حداقل نسبت ابعاد پانل
مياني که با نسـبت  𝑑1 /𝑏1معرفي شده است ،بر اساس شرط
بيشتر بودن تغييرمکان برشي نسبت به تغييرمکان خمشي در
تراز بااليي بازشوها در پانل بين دو بازشو بدست آمده است .پس
از اتمام مراحل مدلسازي؛ نمودار تغييرات نيروي برشي در برابر
تغييرمکان جانبي در تراز باالي پانل اصلي براي تمام مدلها در
شکل ( )9رسم و مقايسه شده است .در شکلهاي ( )10و (،)11
دو مورد از پانلهاي مورد بررسي به ترتيب با نسبت 𝑑1 /𝑏1
برابر با  0/7و  9پس از بارگذاري نشان داده شدهاند.

 -4-4مقايسه نتايج مربوط به جاري شدن المانهاي
پانل مياني
در مدلهاي مورد مطالعه ،مقدار 𝑤 𝜎0براي فوالد ورق برابر با
 192/4مگاپاسکال انتخاب شده است .معيار جاري شدن ورق
فوالدي تقويت شده پانل بين بازشوها ،رسيدن بيش از نصف
سطح ورق به تنش جاري شدن (برابر با  192/4مگاپاسکـال)؛ در
نظر گرفته شده و معيار جاري شدن سختکنندههـاي طرفيـن
پانل مياني رسيـدن المانهـاي سختکنندههاي مزبور (بالهاي
مقطع تير) به تنش جـاري شدن  414/9مگـاپاسکـال تعريف
ميشود .در شکلهاي ( )12تا ( )24وضعيت تنشها در ورق پانل
مياني و سختکنندههاي اطراف آن در تغييرمکانهاي مختلـف
براي تعييـن آغاز جاريشدگي در هر کدام از آنها آورده شده
است.

شکل ( :)7شکل کلي مربوط به وضعيت
استقرار سختکنندهها روي ورق

شکل ( :)8ابعاد بازشوها در نمونههاي مورد مطالعه

با مشاهده شکلهاي ( )10و ( )11مشخص ميشود که به
دليل مقيد بودن تغييرشکل خارج از صفحه در پانل ميـاني،
هيچگونه تغييرشکل کمانشي در آن ايجاد نشده ،در حاليکه در
ساير زيرصفحات وقوع کمانش در ورق کامالً مشهود است.
 -3-4مقايسه نتايج مربوط به سختي و مقاومت
نمونهها
همانطور که در شکل ( )9ديده ميشود ،سختي برشي و
مقاومت برشي نهايي کليه پانلهاي بازشودار تا حد زيادي يکسان
هستند .علت اين امر را ميتوان به دليل وابستگي سختي و
مقاومت مدلهاي تقويت شده بازشودار ،به عرض بازشوها و
ضخامت ورق دانست که در اين نمونهها هر دو عامل فوق ثابت
در نظر گرفته شدهاند.
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شکل ( :)9منحنيهاي بار  -تغييرمکان مدلهاي مورد بررسي

شکل ( :)10مدل  SSWOS-1در

شکل ( :)11مدل SSWOS-13

حالت تغييرشکليافته

در حالت تغييرشکليافته

همانطور که مشاهده ميشود با افـزايش  ،𝑑1 ⁄𝑏1به تدريج
شروع جاريشدگي از ورق به سختکنندههاي اطراف پانل مياني
منتقل ميشود .اين موضوع در شکل ( )25مشخص است.
با توجه به شکل ( ،)25تا حدود  ،𝑑1 ⁄𝑏1 ≤ 2/8ابتدا ورق
پانل مياني جاري ميشود ،يا به عبارت ديگر ميتوان گفت که در
اين محدوده پانل مياني در برش عمل نموده و فراتر از اين حد،
به تدريج عملکرد آن به سمت رفتار خمشي ميل نموده است.
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شکل ( :)12مقايسه تغييرات تنش جاري شدن

شکل ( :)16مقايسه تغييرات تنش جاري شدن

فون ميسـز مدل  SSWOS-1با d1/b1=0/7

فون ميسـز مدل  SSWOS-5با d1/b1=2/2

شکل ( :)13مقايسه تغييرات تنش جاري شدن

شکل ( :)17مقايسه تغييرات تنش جاري شدن

فـون ميسـز مـدل  SSWOS-2با d1/b1=1

فون ميسـز مدل  SSWOS-6با d1/b1=2/5

شکل ( :)14مقايسه تغييرات تنش جاري شدن

شکل ( :)18مقايسه تغييرات تنش جاري شدن

فـون ميسز مدل  SSWOS-3با d1/b1=1/5

فون ميسز مدل  SSWOS-7با d1/b1=2/78

شکل ( :)15مقايسه تغييرات تنش جاري شدن

شکل ( :)19مقايسه تغييرات تنش جاري شدن

فون ميسز مدل  SSWOS-4با d1/b1=2/08

فون ميسـز مدل  SSWOS-8با d1/b1=3/5
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فوالدی با سختکننده

شکل ( :)20مقايسه تغييرات تنش جاري شدن

شکل ( :)24مقايسه تغييرات تنش جاري شدن

فون ميسـز مدل  SSWOS-9با d1/b1=4/2

فـون ميسـز مدل  SSWOS-13با d1/b1=9

شکل ( :)21مقايسه تغييرات تنش جاري شدن

شکل ( :)25مقايسه مقدار اختالف تغييرمکان آغاز

فون ميسز مدل  SSWOS-10با d1/b1=5/3

جـاري شدن ورق پانل مياني و سختکنندههـاي
طرفين آن بر حسب نسبت d1/b1

 -مقايسه نتايج روش عددي با روش تئوري کالسيک

شکل ( :)22مقايسه تغييرات تنش جاري شدن
فون ميسز مدل  SSWOS-11با d1/b1=6

همانطور که در شکل ( )25نشان داده شده است در صورت
انتخاب فوالد بهترتيب با تنش جاري شدن  192/4و 414/9
مگاپاسکال براي ورق پانل مياني و سختکنندههاي اطراف آن ،بر
اساس روش تئوري کالسيک با انتخاب نسبت ارتفاع به عرض
پانل مياني کمتر از  ،)𝑑1 ⁄𝑏1 ≤ 2/1( 2/1پانل مذکور بصورت
برشي عمل مينمايد .اين در حاليست که نتايج روش عددي حد
مذکور را حـدوداً برابر با  2/8بدست ميدهد .از آنجا که براي
تعيين دقيقتر حد مذکور نياز به انجام آزمايشهاي متعدد است،
بنابراين ميتوان تا زمان انجام آنها ،از حد بدست آمده در روش
تئوري کالسيک که در جهت اطمينان بيشتري است ،استفاده
نمود.
 -6نتيجهگيري

شکل ( :)23مقايسه تغييرات تنش جاري شدن
فـون ميسـز مدل  SSWOS-12با d1/b1=7
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در اين تحقيق ،پانل تقويت شده بين دو بازشو در ديوارهاي
برشي فوالدي با سختکننده از نظر عملکرد برشي يا خمشي
مورد مطالعه قرار گرفت .در اين مطالعه به کمک روش کالسيک،
روابط حاکم بر نوع عملکرد پانل مذکور تعيين شد .سپس به
کمک روش عددي که با دو آزمايش انجام شده کاليبره شد،
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درستي روابط بدست آمده بررسي شده و نتايج زير حاصل گرديد:
الف) در صورت کمتر بودن نسبت ارتفاع به عرض پانل مياني
از حدود  ،)𝑑1 ⁄𝑏1 ≤ 2/8( 2/8آغاز جاريشدگي ابتدا در ورق
اتفاق ميافتد ،بنابراين در اين حالت رفتار پانل مياني به صورت
برشي ارزيابي ميشود.
ب) در صورت بيشتر بودن نسبت ارتفاع به عرض پانل مياني
از حدود  ،)𝑑1 ⁄𝑏1 ≥ 2/8( 2/8نتايج نشان ميدهند که آغاز
جاريشدگي به جاي ورق ابتدا در سختکنندههـا واقع ميشود
که در اين حالت رفتار پانل ميانـي به صورت خمشي ارزيابـي
ميشود.
ج) مشاهده ميشود که در صورت انتخاب فوالد با تنش
جاري شدن  192/4مگاپاسکال براي ورق تقويت شده پانل مياني
و نيز فوالد با تنش جاري شدن برابر  414/9مگاپاسکال براي
سختکنندههاي طرفين پانل مذکور ،روش عددي ،حد  2/8را
بهعنوان مرز تفکيککننده رفتار برشي و خمشي بدست ميدهد.
طبق روش تئوري ،با انتخاب نسبت ارتفاع به عرض پانل مياني
برابر با مقداري کمتر از  ،2/1پانل به صورت برشي عمل مينمايد.
اگر چـه نتـايج بدسـت آمده از مدلسـازي عددي ،همراه با
صحـت سنجي اوليه با دو آزمايش انجام شده است ،با اين حال
براي اطمينان و استناد به آنها الزم است در اين زمينه مطالعات
آزمايشگاهي بيشتري همراه با بررسي نقش قاب دربرگيرنده ورق،
انجام پذيرد و نتايج بدست آمده با نتايج آزمايشگاهي به دقت
مورد مطالعه و تطبيق قرار داده شوند.
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