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اثر نسبت الغری بر رفتار صفحات برشی آلومینیومی و فوالدی
زهرا علیعرب ،سید علی اصغر حسین زاده

*

دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه گلستان ،گرگان ،ایران.
خالصه :از صفحات فلزی فوالدی و آلومینیومی ب ه صورت گسترده در ساخت سازههای جدار نازک در شاخههای مختلف مهندسی،
بهویژه مهندسی عمران ،استفاده میشود .تحقیق حاضر با استفاده از روش المان محدود تاثیر وقوع کمانش و تسلیم را در خصوصیات
رفتار خطی/غیرخطی و قابلیت جذب انرژی صفحات برشی فلزی با نسبتهای الغری مختلف مورد مطالعه قرار میدهد .دو نوع

مصالح کاربردی فوالدی ،شامل فوالد کربندار و فوالد با تنش تسلیم پایین ،و یک نوع آلیاژ آلومینیوم برای صفحات فرض میشود .از

نتایج تحلیلهای استاتیکی غیرخطی ب ه منظور - :تقسیمبندی صفحات در پنج محدوده رفتاری پیشنهادی (بسیار الغر ،الغر ،متوسط،
ضخیم ،بسیار ضخیم) - ،ارائه روابط ریاضی جهت مرزبندی و تخمین بار کمانشی ،و  -تشریح خصوصیات صفحات هر محدوده

رفتاری در ارتباط با منحنیهای رفتار ،نحوه توسعه تنشها و دامنههای رفتار خطی/غیرخطی در طول بارگذاری استفاده میشود .نتایج

تحلیلهای چرخهای نیز نشان میدهد که قابلیت جذب انرژی صفحات در محدودههای بسیار ضخیم ،ضخیم و متوسط ،متاثر از تنش
تسلیم و مدول االستسیته اولیه مصالح است ،در حالیکه در محدوده الغر ،ب ه ویژه برای نسبتهای الغری بزرگتر ،از تاثیرگذاری

پارامتر تنش تسلیم کاسته ،و نقش مدول االستسیته اولیه مصالح پررنگتر میشود .در محدوده بسیار الغر نیز ب ه نظر میرسد که
مدولهای االستسیته اولیه و ثانویه مصالح نقش موثرتری در قابلیت جذب انرژی صفحات داشته باشد.
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کلمات کليدي:

صفحات فلزی

تسلیم

کمانش

المان محدود

تحلیل چرخهای

و الگوی بارگذاری صفحات مرتبط است .بهصورت خاص ،رفتار یک صفحه

1-مقدمه

از صفحات فلزی فوالدی و آلومینیومی به صورت گسترده در

ساخت سازههای جدار نازک 1در صنایع مختلف مهندسی ،به ویژه
مهندسی عمران ،استفاده میشود .استفاده از صفحات فوالدی در

ساخت پلها ،تیرورقها و ستونهای جعبهای ،صفحه داخلی دیوار
برشی فوالدی ،ورق چشمه اتصال تیر به ستون و جان تیرهای همبند

2

[ ]1-3بسیار معمول است .همچنین ،از صفحات آلومینیومی نیز در

ساخت مقاطع تیر و ستونها و یا به صورت سخت شده به عنوان جاذب
انرژی زلزله (میراگر تسلیمی) در مناطق لرزهخیز استفاده میشود [.]4-9

در حالت کلی ،خصوصیات رفتاری صفحات در طول بارگذاری تحت

تاثیر وقوع دو پدیده کمانش و تسلیم است .کیفیت و زمان وقوع پدیدههای
تسلیم و کمانش نیز با مشخصات هندسی و مکانیکی (جنس) ،شرایط مرزی
Thin-walled structures
Link beam

1
2

با ابعاد (طول و عرض) ،شرایط مرزی و جنس معلوم ،و تحت یک شرایط

بارگذاری مشخص ،تحت تاثیر نسبت الغری (نسبت ضخامت به بعد صفحه)
آن قرار دارد و بسته به آن ،خصوصیات باربری صفحه میتواند تغییر کند.

صفحات بسته به نقششان در سازه اصلی ،در محدوده وسیعی از نسبتهای
الغری ،از الغریهای کم یا بسیار کم [ ]10-13تا الغریهای متوسط،
زیاد یا بسیار زیاد [ ]20-14مورد استفاده قرار میگیرند .آییننامه آشتو [،]21

در یک تقسیمبندی کلی با لحاظ اثرات جنس و شرایط مرزی صفحات ،بر
این اساس که وقوع کمانش در کدام یک از محدودههای رفتاری االستیک،
غیرارتجاعی یا پالستیک اتفاق میافتد ،صفحات را با توجه به الغریشان به

سه محدوده کلی الغر ،متوسط و ضخیم تقسیمبندی کرده و برای هر یک
از محدودهها ،روابطی برای تخمین ظرفیت کمانش برشی ارائه کرده است.

هر چند که بر اساس پژوهشهای انجام شده ،انجام مطالعات بیشتر در این

* نویسنده عهدهدار مکاتباتahosseinzade@gmail.com :
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جاذب انرژی پیشنهاد و مطالعه کردند .علینیا و دستفان [ ]26و علینیا و

الغر با با نسبتهای الغری مشخص (و یا در محدوده مشخصی از نسبت

صفحات و همچنین ،الگوی گسترش و توسعه تنشها و تسلیم در سطح

جامع رفتار و قابلیت جذب انرژی صفحات در این محدودهها با استفاده از

همکاران [ ]27تاثیر استفاده از سخت کننده در بهبود قابلیت جذب انرژی

صفحات الغر را بررسی کردند .براندو و دیماتیس [ ]38قابلیت جذب انرژی
پانلهای برشی آلومینیومی نازک سختشده را با استفاده از تحلیل عددی و
آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار دادند .محققان دیگر نیز رفتار صفحات برشی

فوالدی یا آلومینیومی نازک سخت نشده را تحت تاثیر حضور بازشوهای
مختلف [ 30 ،39و  ]29و یا ترکها [ 31 ،40و  ]23مطالعه کردند.

در مقایسه با صفحات الغر تحت بارگذاری برشی ،سرعت رشد مطالعات

الغری) صورت گرفتهاند .در محدوده صفحات متوسط و ضخیم نیز مطالعه
تحلیلهای چرخهای و استاتیکی غیرخطی بهطور همزمان کمتر مورد توجه
بوده است .همچنین ،در تحقیقات گذشته بهصورت خاص در مورد مرزبندی

و مشخصههای رفتاری صفحات در نسبتهای الغری بسیار بزرگ [،33
 ]17-20 ،26و بسیار کوچک [ ،]12-10علیرغم کاربردهای موجود ،کمتر

صحبت شده است .به عالوه ،همانطور که در قسمتهای قبلی اشاره شد،

مطالعات گذشته [ 2 ،22و  ]1به وجود اختالف بین نتایج مرزبندی محدودهها

در زمینه صفحات ضخیمتر ب ه طور نسبی کند بوده است [ .]41اولین مطالعات

در آشتو و نتایج تحلیلهای المان محدود برای صفحات فلزی با جنسهای

هفت دهه پیش اغاز شد [ .]42-44محققان مختلفی تحت بارگذاریهای

نتایج ظرفیت کمانشی صفحات فلزی مختلف از روابط آشتو و تحلیلهای

در زمینه رفتار صفحات ضخیم و وقوع کمانش پالستیک در آنها از حدود
فشاری [ 45 ،46و  ]41و برشی [ 48و  ]47این تحقیقات را ادامه دادند .در

سالهای اخیر نیز قیطاسی و علینیا [ ]2و علینیا و همکاران [ ،]1کمانش

برشی پالستیک را در صفحات ضخیم با استفاده از روش تحلیل استاتیکی
غیرخطی در نرمافزار المان محدود و بر اساس مدل رفتاری اسگود-رامبرگ
برای دامنه مشخصی از نسبتهای الغری (  40تا  ) 325مورد بررسی قرار

دادند و صفحات را با توجه به الغری و رفتار کمانشیشان ،به سه دسته الغر،
متوسط و ضخیم تقسیمبندی کردند .نتایج این پژوهشها نشان داد که ،به

ویژه برای صفحات رده متوسط ،تا حدی بین نتایج تقسیمبندی آشتو و نتایج
المان محدود اختالف وجود دارد .مطالعات اولیه انجام شده توسط نویسنده

برای دامنه محدودی از نسبت الغری نیز این موضوع را تایید میکند [.]22

همچنین ،ژانگ و همکاران [ ]49نیز با استفاده از روش آزمایشگاهی کمانش
برشی فوالد با تنش تسلیم پایین را با لحاظ اثر تغییر شکلهای پالستیک

مورد مطالعه قرار دادند .در آزمایشها ،بارگذاری برشی با اعمال گشتاور
پیچشی به دو سمت نمونههای استوانهای فوالدی صورت گرفت .با توجه
به نتایج ،محققان نسبت عرض به ضخامت  12را به عنوان نسبت بحرانی

عرض به ضخامت از نقطهنظر وقوع تغییر شکلهای پالستیک برای فوالد

با تنش تسلیم پایین پیشنهاد دادند.
1- 4-ضرورت و اهداف تحقیق

همانطور که در مطالعات قبلی اشاره شده است ،صفحات فلزی ،با

جنسها و نسبتهای الغری مختلف ،کاربرد گستردهای در سازههای
مهندسی عمران دارند .مطالعات انجام شده در گذشته عمدتا بر روی صفحات

مختلف اشاره داشتهاند .همچنین برای محدودههای متوسط یا ضخیم نیز بین

المان محدود نیز اختالف مشاهده شده است [ 50و .]22

با توجه به مطالب باال ،تحقیق حاضر با استفاده از روش المان محدود

تاثیر وقوع کمانش و تسلیم را در خصوصیات رفتار خطی/غیرخطی و قابلیت
جذب انرژی صفحات برشی فلزی با نسبتهای الغری مختلف مورد مطالعه
قرار میدهد .دو نوع مصالح کاربردی فوالدی (فوالد کربندار )CS( 1و فوالد

با تنش تسلیم پایین )LYP160( 2و یک نوع آلیاژ آلومینیوم ( )ALبرای
صفحات فرض میشود .در نظر گرفتن چند نوع مصالح فلزی با خصوصیات

مکانیکی مختلف ،عالوه بر کاربرد اختصاصی نتایج به دست آمده برای هر
نوع خاص ،درک بهتری را از میزان تاثیرگذاری پارامترهای مختلف مکانیکی
مصالح در رفتار صفحات و امکان تعمیم نتایج به دست آمده برای مصالح

فلزی دیگر فراهم میآورد .در ابتدا ،صفحات فلزی مختلف با توجه به
ویژگیهای رفتاریشان در ارتباط با وقوع کمانش و تسلیم در پنج محدوده

پیشنهادی بسیار الغر ،الغر ،متوسط ،ضخیم و بسیار ضخیم مشخصهگذاری

و دستهبندی میشوند .سپس ،با مطالعه آماری نتایج آنالیزهای عددی صفحات
مختلف ،ضمن مقایسه با روابط نظری موجود [ ،]21روابط جدیدی جهت
تعیین دقیقتر دامنه تغییرات الغری در هر یک از محدودههای پنجگانه برای

هر یک از مصالح فلزی ارائه میشود .به عالوه ،امکان ارائه روابط جدیدی
جهت تخمین دقیقتر بار کمانشی صفحات مختلف در محدودههای متوسط

و ضخیم بررسی میشود .در انتها نیز تاثیر جنس و نسبت الغری صفحات در

قابلیت استهالک انرژی آنها تحت بارگذاری چرخهای بهطور کیفی و کمی
مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد.

Structural mild steel
Low yield point steel
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(الف)

)(a

(ب)
)(b
شکل  .1الگوی بارگذاریهای برشی و شرایط تکیهگاهی صفحات ،الف) :در تحلیلهای خطی کمانشی و استاتیکی غیرخطی (پوشاور)،

یلهای خطی کمانشی و استاتیکی غیرخطی (پوشاور)،
تحلی
الف):
شکل  .1الگوی بارگذاریهای برشی و شرایط تکیهگاهی
دریکل
یس
صفحات،لها
ب) :در تحلی
سیکلی
های
ل
تحلی
در
ب):
Figure 1. Shear loading and support conditions used for, (a): linear buckling and nonlinear static
analyses, (b): cyclic analyses
Fig. 1. Shear loading and support conditions used for, (a): linear buckling and nonlinear static analyses,
(b): cyclic analyses

 2-روش مطالعه

ساده انجام میشود .شکل  1شرایط تکیهگاهی و الگوی بارگذاری برشی

در این پژوهش بهجهت شناخت ویژگیهای رفتاری و باربری صفحات

را برای تحلیلهای خطی/غیرخطی استاتیکی و چرخهای نشان میدهد.

آلومینیومی و فوالدی با ابعاد ثابت ( 1000×1000میلیمترمربع) و نسبتهای

نیرو در چهار وجه ورق با الگوی برشی برای ایجاد شرایط بارگذاری خالص

قرار میگیرند .درکاربردهای متعارف ،پانلهای مستطیلی بلند (با نسبت طول

آزاد اضالع صفحه نسبت به یکدیگر تحت بارهای برشی فراهم است [.]1

مربعیشکل تقسیم میشوند [ .]11در تحلیل صفحات از روشهای تحلیل

کنترل جابهجاییهای (بهجای نیرو) رفت و برگشتی در سیستم همراه است

میشود .مطالعات برای سه جنس مختلف از مصالح متعارف و نسبتا پرکاربرد

بارگذاری برشی با اعمال جابهجاییهای افقی رفت و برگشتی در لبه فوقانی

تسلیم پایین ( ))LYP160و یک نوع مصالح آلومینیومی ( )Alبرای دامنه

ب ه جهت مدلسازی از المان پوستهای 2با خاصیت انتگرالگیری کاهش

مختلف تحت الگوی بارگذاری برشی ،بالغ بر  110صفحه مربع شکل

همانطور که مشاهده میشود ،در تحلیلهای استاتیکی از طریق اعمال

الغری مختلف با استفاده از نرمافزار المان محدود آباکوس [ ]51مورد مطالعه

برشی در صفحات استفاده گردید .بدین ترتیب امکان جابهجایی یا دوران

1

همچنین ،در تحلیلهای چرخهای ،با توجه به ماهیت تحلیلها که با اعمال و

ت کنندههای عرضی به زیرپانلهای
به عرض بزرگ) معموال توسط سخ 

خطی کمانشی ،غیرخطی استاتیکی و شبه-استاتیکی چرخهای استفاده

و عمال ،ایجاد شرایط بارگذاری خالص برشی در صفحه تا حدی دشوار است،

فلزی ،شامل دو نوع مصالح فوالدی (فوالد کربندار ( ،)CSو فوالد با تنش

ورق لحاظ گردید.

وسیعی از نسبتهای الغری (  ) λ = 10  2200و با فرض شرایط مرزی

یافته ( )S4Rاستفاده میشود [ .]51مطالعات اولیه انجام شده توسط

1

2

Sub-panel
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جدول  .1مشخصات مکانیکی مصالح مورد مطالعه [ 52و ]2
جدول  .1مشخصات مکانیکی مصالح مورد مطالعه [ 25و ]5
Table1.1.Different
Differentmaterial
materialproperties
propertiesused
usedininthis
thisstudy
]study[2,[2,52
]52
Table



y

p

y

p

Et

E

)(MPa

)(MPa

)(GPa

)(GPa

نوع مصالح

0/52

092/5

042/1

525/0

404

2/6

21/2

( )ALآلومینیوم

0/5

90/4

61/5

162

126/0

5/4

022

( )LYP160فوالد با تنش تسلیم پایین

0/5

199/0

192/5

545

552

1/4

012

( )CSفوالد کربندار

)(MPa

)(MPa

نویسندگان اختالف چندانی را در نتایج تحلیل صفحات مختلف با استفاده

 3بحث و بررسی نتایج3- 1-تحلیلهای خطی/غیرخطی استاتیکی

از المان پوستهای در مقایسه با المان حجمی 1نشان نداد .مشابه با مطالعات
ی در
قبلی انجام شده توسط نویسنده [ 23 ،31 ،32و  ،]22حداکثر بعد مشبند 
مدلها با توجه به نتایج آنالیز حساسیت و صحتسنجی (که در اینجا به جهت
اختصار از تکرار آن صرف نظر میشود) معادل با  20میلیمتر (مشبندی
 50در  )50به دست آمد .البته در قسمتهای بعدی ،از طریق مقایسه نتایج
تنش بحرانی کمانشی ب ه دست آمده از تحلیل المان محدود با نتایج روابط
تئوری موجود ،صحت روش مدلسازی و نتایج بهدست آمده از نرمافزار به
طور ضمنی تایید خواهد شد .با هدف تسهیل وقوع کمانش در صفحات و
کمک به توسعه میدان کششی قطری در آنها ،نقص یا تغییر شکل اولیه

2

در این بخش ،با مطالعه محدوده وسیعی از نسبتهای الغری مورد

کاربرد ،عالوه بر سه محدوده رفتاری کالسیک (الغر ،متوسط و ضخیم)،

دو محدوده بسیار الغر و بسیار ضخیم نیز ،با توجه به کاربردشان ،پیشنهاد
و مورد بررسی قرار میگیرد .در صفحات بسیار الغر ظرفیت کمانش برشی

ورق (  )v crدر مقایسه با ظرفیت نهایی (  )v uآن بسیار ناچیز فرض میشود
(  .)v cr ≤ 0.1×v uدر صفحات بسیار ضخیم نیز اصوال کمانش رخ

نمیدهد و اصطالحا ،ظرفیت کمانشی (  )v crصفحه ب ه صورت نظری بسیار
بزرگتر از ظرفیت نهایی (  )v uآن لحاظ میشود ( .]50[ )v cr  v u

بسیار کوچکی در جهت عمود بر صفحه مطابق با مود اول کمانشی آن در

3- 1- 1-خصوصیات کلی رفتار صفحات

نظر گرفته میشود [ 23و  .]2بیشینه مقدار این تغییر شکل اولیه معادل با

در این قسمت ،در زمینه خصوصیات کلی باربری صفحات فلزی با توجه

نتایج به دست آمده از تحلیلهای المان محدود نگذارد .الزم به ذکر است

 )2برای هر یک از محدودههای پیشنهادی پنجگانه (بسیار الغر ( ،)VSالغر

خصوصیات مکانیکی مصالح مختلف مورد مطالعه (مدول االستسیته خطی (

میشود .بهجهت امکان مقایسه ،نقاط مرتبط با لحظه وقوع کمانش ( ،)V cr

 0/05میلیمتر ،بهگونهای در نظر گرفته شده است که تاثیر قابل توجهی بر

به نمونه منحنیهای بار -جابهجایی درونصفحه 3و خارج از صفحه( 4شکل

که در تحلیلهای غیرخطی از منحنیهای اسگود-رامبرگ که بر اساس

( ،)Sمتوسط ( ،)Mضخیم ( )Tو بسیار ضخیم ( ))VTبا اختصار صحبت

 ،) Eمدول االستسیته ثانویه (  ،) E tتنشهای نرمال حد خطی (  ) σ pو
حد تسلیم (  ،) σ yتنشهای برشی حد خطی (  ) τ pو حد تسلیم (  ) τ yو
نسبت پوآسون (  ))νتعریف میشود ،استفاده میگردد (جدول  1را ببینید).
Solid
Initial imperfection

اولین تسلیم (  )V fyو ظرفیت نهایی (  )v uصفحات نیز در شکل  2مشخص
شده است .با توجه به نتایج:

 -صفحات بسیار الغر :ظرفیت کمانشی بسیار ناچیز ،و ظرفیت پس از

کمانش قابلتوجهی دارند .با وقوع اولین تسلیم ،سختی خود را تدریجا از
In-plane
Out of plane

1
2

985

3
4

1004  تا981  صفحه،1401  سال،3  شماره،54  دوره،نشریه مهندسی عمران امیرکبیر

 بسیار الغر:)الف

(a): Very slender

 الغر:)ب

(b): Slender

 متوسط:)ج

(c): Moderate

 ضخیم:)د

(d): Stocky

 بسیار ضخیم:)ه

(e): Very stocky
صفحات
منحنی
الگوهاییکلی
شکل
صفحات
رفتاررفتار
هایهای
منحنی
کلی
 الگوها.2.2شکل

Figure 2. General behavior of shear panels in different slenderness ratio classes
Fig. 2. General behavior of shear panels in different slenderness ratio classes
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3- 1- 2-تقسیمبندی صفحات با توجه معیار الغری

دست داده و پس از آن ،ظرفیت باربری ناچیزی از خود تا رسیدن به بیشینه
مقاومت نشان میدهند .با ادامه بارگذاری ،ورق وارد فاز نرمشوندگی میشود.

 -صفحات الغر :بسته به نسبت الغری ،ظرفیت کمانشی نسبتا کم تا

متوسط و در مقابل ،ظرفیت پس از کمانش متوسط تا نسبت زیادی دارند.

کمی بعد از وقوع اولین تسلیم ،به بیشینه مقاومت خود میرسند.

 -صفحات متوسط :بسته به مشخصات مصالح ،ظرفیتهای معادل با

وقوع پدیدههای کمانش (  ،)V crاولین تسلیم (  )V fyو نهایی (  )V uدر این
صفحات بهیکدیگر نزدیک است (  .)V p <V cr ,V fy ,V u <V yبرخالف

صفحات الغر و بسیار الغر ،مقدار تغییر شکلهای عمود بر صفحه بهدلیل
ظرفیت کمانشی نسبتا باالتر تا لحظه رسیدن به بیشینه مقاومت ( )V u
چندان قابلتوجه نیست.

 -صفحات ضخیم (الغری کم) :در ظرفیتی معادل با ظرفیت اسمی

تسلیم برشی (  ،)V yتقریبا کل سطح ورق به شرایط تسلیم میرسد .پس
از آن ،صفحه باربری ناچیزی را با الگوی رفتار سختشونده تا لحظه وقوع

کمانش پالستیک تجربه میکند .همزمان با وقوع کمانش پالستیک در

صفحه ،ورق به بیشینه ظرفیت خود (  )V uمیرسد (  )V u >V yو از این
لحظه به بعد ،توسعه تغییر شکلهای عمود بر صفحه ورق آغاز میشود.

 -صفحات بسیار ضخیم (الغری بسیار کم) :در ظرفیتی معادل با ظرفیت

اسمی تسلیم برشی (  ،)V yورق به طور کامل شرایط میشود .پس از آن،
ب ه علت توسعه تنشها در ناحیه سختشونده از رفتار مصالح ،ورق باربری
محدودی را با رفتار سختشونده (متناسب با مدول االستسیته ثانویه مصالح)

تا رسیدن به بیشینه ظرفیت خود نشان میدهد .برخالف صفحات ردههای

دیگر ،بهدلیل عدم وقوع کمانش ،رفتار نرمشونده مشاهده نمیشود و تغییر
شکلهای عمود بر صفحه ورق بسیار ناچیز است.

شکل  3الگوی کلی توسعه تنشها را در صفحات فلزی در لحظه رسیدن

صفحه به مقاومت نهایی خود (  )V uمطالعه میکند .در صفحات بسیار الغر،

تنشها تنها در مناطق محدودی از لبههای ورق در کنجهای کششی آن به
تنش تسلیم میرسد ،در حالی که در سایر نواحی بسیار کوچک هستند .در

صفحات الغر ،ورق در ناحیه بسیار باریکی در امتداد قطر کششی تسلیم

میشود .در صفحات متوسط نیز در حالتکلی در مقایسه با صفحات الغر و
بسیار الغر ،تنشها در سطح بزرگتری از ورق در امتداد قطر کششی توسعه

مییابد .در صفحات ضخیم و بسیار ضخیم ،با الگوی نسبتا مشابه ،تقریبا کل
سطح ورق در نهایت به صورت یکنواخت تسلیم میشود.

به جهت مقایسه کمی نتایج ،جداول  2تا  4خالصه نتایج تحلیلهای
غیرخطی استاتیکی صفحات آلومینیومی و فوالدی را برای شماری از
الغریها ارائه میکند .با توجه به نتایج ،در صفحات بسیار ضخیم در طول
بارگذاری کمانش روی نمیدهد .ظرفیت بیشینه صفحات در این محدوده،
بسته به نوع مصالح (نسبت مدول االستسیته ثانویه به اولیه) ،تا حد مشخصی
بزرگتر از ظرفیت اسمی تسلیم برشی آن میشود (برای فوالد با تنش تسلیم
پایین ،فوالد کربندار و آلومینیوم ب ه ترتیب معادل با  1/08 ،1/26و.)1/04
در صفحات ضخیم ،کمانش پالستیک ،فراتر از ظرفیت اسمی تسلیم برشی،
همزمان با رسیدن ورق به بیشینه مقاومت خود اتفاق میافتد .بنابراین در این
محدوده ،نسبت مقاومت ورق به ظرفیت اسمی تسلیم برشی آن ،بسته به
نوع مصالح ،تا حدی بزرگتر از واحد است ،لیکن با افزایش نسبت الغری،
برای مصالح مختلف ،ب ه سمت مقدار واحد میل میکند (برای فوالد با تنش
تسلیم پایین ،فوالد کربندار و آلومینیوم به ترتیب بین -1/08 ،1-1/26
 1و .)1-1/04در صفحات متوسط ،ظرفیت کمانشی ورق در بین ظرفیت
برشی حد تناسب و ظرفیت اسمی تسلیم برشی آن قرار میگیرد و با وقوع
کمانش (غیرارتجاعی) ،صفحه به حداکثر مقاومت خود میرسد .بنابراین در
این محدوده ،نسبت مقاومت به ظرفیت اسمی تسلیم برشی ورق ،با افزایش
نسبت الغری ،از مقدار یک تا حد مشخصی کاهش مییابد (برای فوالد
با تنش تسلیم پایین ،آلومینیوم و فوالد کربندار ب ه ترتیب بین ،0/68-1
 0/87-1و  .)0/96-1در صفحات الغر و بسیار الغر ،ورق در محدوده
ارتجاعی از رفتار خود دچار کمانش میشود .در حالی که نسبت مقاومت به
ظرفیت اسمی تسلیم برشی ،در صفحات بسیار الغر بسیار کوچک است ،این
نسبت در صفحات الغر ،بسته به جنس و نسبت الغری ،میتواند به حدود
واحد نیز نزدیک شود (برای فوالد کربندار ،آلومینیوم و فوالد با تنش تسلیم
پایین ب ه ترتیب بین  0/12-0/84 ،0/08-0/95و  0/1-0/67تغییر میکند).
در جدول ( )5نیز با توجه به نتایج ارائه شده در جداول ( )2تا ( )4و پردازش
آماری دامنه تغییرات نسبت (پارامتر) الغری برای هر یک از محدودههای
رفتاری با استفاده از نرمافزار ( ،)SPSSنتایج مرزبندی محدودههای الغری
برای مصالح مختلف ارائه ،و با روابط پیشنهادی موجود [ ]21مقایسه شده
است .همانطور که در جدول ( )5مشاهده میشود در محدودههای صفحات
الغر ،متوسط و ضخیم تا حدی بین مرزبندی آشتو و نتایج المان محدود
اختالف وجود دارد .مشابه با نتایج بهدست آمده در پژوهشهای قبلی [22
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)S( الغر

)VS( بسیار الغر

)T( ضخیم

)M( متوسط

)VT( بسیار ضخیم

 الگوی توزیع تنشها در حد نهایی مقاومت صفحات فلزی برشی.3 شکل
صفحات فلزی برشی
مقاومت
نهاییstate
در حدof
شها
توزیع تن
الگویin.3different
شکل
Figure 3. General stress distribution
at the
ultimate
shear
panels
slenderness ratio
classes
Fig. 3. General stress distribution at the ultimate state of shear panels in different slenderness ratio classes
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جدول  .2خالصه نتایج تحلیل صفحات فوالدی کربندار ()CS
جدول  .5خالصه نتایج تحلیل صفحات فوالدی کربندار ()CS
)Table 2. Summary of results of carbon steel models (CS
)Table 2. Summary of results of carbon steel models (CS

Vy

Vp

)(kN

)(kN

)(kN

V cr

)(kN

51212/2

19902/2

19252/2

-

19940/6

2530/2

4942/2

4260/5

-

4945/4

1/60

1221/8

4406/2

4055/5

4221/4

4444/5

1/40

45

5111/3

5502/2

5125/2

5441/9

5519/4

0/45

62

16/62

5255/1

0501/5

0411/4

0500/6

0525/5

5/02

29

10/66

5181/5

0492/2

0541/0

0441/0

0469/2

5/04

42

10/52

5132/5

0049/2

0149/2

0195/5

0194/5

5/55

42

11/49

5122/8

0065/6

0164/4

0155/4

0155/2

5/52

44

11/56

521/1

996/2

950/5

002/4

550/0

4/11

022

5/22

21/1

440/2

405/5

02/2

61/5

14/04

452

0/00

11/1

199/0

192/5

1/4

15/4

42/55

1222

1/22

15/2

141/1

125/0

1/5

11/1

44/54

1122

2/91

2/ 3

150/4

102/2

2/5

5/9

62/42

1522

2/62

1/ 2

92/6

46/6

2/0

5/6

49/12

0022

2/45

Vu

V fy

   y / E

 b /t

)t (mm

2/42

12

122/22

42

05/22
00/00

)(kN

و  ،]2مقایسه نتایج برای مصالح مختلف نیز نشان میدهد ،که برخالف

روابط آشتو ،با تغییر جنس مصالح ورق ،تغییراتی در دامنههای الغری
تعریف شده برای هر محدودههای الغری به وجود میآید .احتماال دلیل
این مشاهده به نحوه تعریف پارامتر الغری (  ) βبر میگردد که ب ه شکل
مشابه برای محدودههای مختلف (کمانش ارتجاعی ،کمانش غیرارتجاعی و

کمانش خمیری) بر اساس پارامترهای تنش تسلیم مصالح (  ) σ yو مدول
االستسیته اولیه آن ( )Eبیان شده است .در حالیکه بهنظر میرسد که در

تعیین مرز بین محدودههای الغر/متوسط (کمانش ارتجاعی/غیرارتجاعی)

استفاده از پارامتر تنش حد تناسب (  ) σ pب ه جای تنش حد تسلیم ( ) σ y
مناسبتر باشد .همچنین ،در تعیین مرز محدودههای متوسط/ضخیم (کمانش
غیرارتجاعی/پالستیک) نیز با توجه به تغییر مدول االستیسته مصالح در این

محدوده
بسیار ضخیم ()VT

ضخیم ()T

متوسط ()M

الغر ()S

بسیار الغر ()VS

محدوده ،استفاده صرف از مدول االستسیته اولیه ( )Eدر روابط ،منطقی به
نظر نمیرسد .به هر حال ،مطالعه دقیقتر این نکته بررسیهای بیشتری را
با تمرکز کامل بر این موضوع میطلبد و خارج از دامنه تحقیق حاضر قرار
میگیرد .به عالوه مقایسه نتایج تحلیلهای المان محدود در جدول ( )5برای
مصالح مختلف نیز نشان میدهد که صرفنظر از محدوده متوسط که نتایج
مرزبندی فوالد کربندار ( )CSو آلومینیوم ( )Alبهیکدیگر نزدیکتر است،
در مرز بین نواحی الغر/بسیار الغر و ضخیم/بسیار ضخیم ،بین نتایج مصالح
فوالدی مختلف ( )CS, LYP160با یکدیگر توافق بیشتری وجود دارد تا
با مصالح آلومینیومی (.)Al
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جدول  .3خالصه نتایج تحلیل صفحات فوالدی با تنش تسلیم پایین ()LYP160

جدول  .5خالصه نتایج تحلیل صفحات فوالدی با تنش تسلیم پایین ()LYP160
)Table 3. Summary of results of low yield point steel models (LYP160
)Table 3. Summary of results of low yield point steel models (LYP160

Vy

Vp

)(kN

)(kN

)(kN

V cr

)(kN

11122/2

9054/2

6152/2

-

9004/5

5230/5

0250/9

1560/0

-

0226/6

1/02

5551/1

1442/6

1006/2

0551/1

1455/6

1/41

52

1111/2

1519/2

425/2

1614/5

1501/4

1/94

22

14/09

832/2

444/5

549/4

495/5

422/2

0/94

124

9/60

823/0

429/4

545/4

429/2

462/2

0/92

125

9/50

532/5

544/2

544/2

592/6

544/6

4/42

154

6/55

531/8

541/2

545/5

545/1

529/5

4/52

159

6/09

101/5

522/9

024/5

65/9

122/5

4/44

522

5/55

51/2

154/2

120/0

6/1

05/2

16/92

622

1/62

8/1

44/2

55/2

1/5

2/4

51/11

1122

1/11

1/ 1

61/6

42/9

2/5

4/1

40/45

1522

2/62

5/2

51/5

54/1

2/5

5/1

52/90

1422

2/56

5/1

40/2

02/9

2/0

0/0

60/00

0022

2/45

Vu

V fy

   y / E

 b /t

)t (mm

2/04

12

122/22

45

00/00
02/22

)(kN

محدوده
بسیار ضخیم ()VT

ضخیم ()T

متوسط ()M

الغر ()S

بسیار الغر ()VS

المان محدود و با استفاده از پردازش آماری دادهها با نرمافزار (،)SPSS

 3- 1- 3ارزیابی و مقایسه نتایج تحلیل عددی و روابط تئوری موجودبرای بار کمانشی

روابط جدیدی برای ارزیابی بار کمانشی صفحات متوسط و ضخیم پیشنهاد

عددی و روابط نظری موجود (روابط ( )2تا ( ))4ب ه ترتیب برای محدودههای

غالب نسبتهای الغری قادر است با دقت نسبتا بهتری در مقایسه با روابط

 4مشاهده میشود و نتایج تحقیقات گذشته [ 22 ،50و  ]2نیز نشان میدهد،

(کمانش پالستیک) را پیشبینی کند (به ترتیب روابط ( )6و (.))7

و نتایج تحلیلهای المان محدود توافق مناسبی دارند که این نتیجه بهنوعی،

تایید کرد که ارتباط معناداری بین ظرفیت کمانشی صفحات این رده و

محدودههای صفحات متوسط و ضخیم ،بهنظر میرسد روابط نظری موجود

و نسبت الغری وجود دارد .بنابراین ،همانطور که از مقایسه روابط ( )6و ()3

اختالف میشوند .بههمین جهت ،در این تحقیق با توجه به نتایج تحلیلهای

الگویی مشابه با رابطه پیشنهادی آشتو استفاده شده است .در مورد صفحات

در اشکال  4و  5نتایج تنش بحرانی کمانشی به دست آمده از تحلیل

میگردد .همانطور که در شکل  5مشاهده میشود ،روابط پیشنهادی در

الغر/بسیار الغر و متوسط/ضخیم مقایسه شده است .همانطور که در شکل

آشتو [ ]21بار کمانشی صفحات متوسط (کمانش غیرارتجاعی) و ضخیم

در محدوده صفحات الغر و بسیار الغر ،روابط تئوری موجود (رابطه ( )1یا ())2

الزم به ذکر است که پردازش آماری نتایج مربوط به صفحات متوسط

موید صحت روش مدلسازی و تحلیل در نرمافزار نیز است .در مقابل در

پارامترهای مدول االستسیته اولیه ،ضریب کمانش برشی ،تنش تسلیم مصالح

(روابط ( )3و ( ))4در مقایسه با نتایج تحلیلهای المان محدود تا حدی دچار

مشخص است ،در ارائه رابطه ( )6برای ظرفیت کمانشی صفحات متوسط از
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جدول  .4خالصه نتایج تحلیل صفحات آلومینیومی ()AL
جدول  .1خالصه نتایج تحلیل صفحات آلومینیومی ()AL
)Table 4. Summary of results of aluminum models (AL
)Table 4. Summary of results of aluminum models (AL

Vy

Vp

)(kN

)(kN

)(kN

V cr

)(kN

50012/2

09252/2

04212/2

-

09245/4

10050/1

9645/5

4056/2

-

9692/5

0/51

8282/2

4522/2

2262/2

9120/2

4154/9

0/95

55

2222/1

2644/2

6520/6

2252/6

2460/5

5/14

54

06/50

2520/1

2444/2

6555/92

2522/4

2166/5

5/02

59

05/64

2821/5

6255/4

5246/5

5401/4

5404/5

5/62

45

05/06

2211/8

6620/5

5615/9

5440/4

5504/2

5/69

44

00/25

1015/5

0925/2

0421/2

609/1

922/9

4/54

122

12/22

155/5

964/5

405/2

12/1

46/5

05/15

522

5/55

22/1

264/5

652/5

4/4

55/0

51/45

542

0/65

51/1

444/0

411/4

0/0

04/4

52/06

622

1/62

2/5

195/2

164/2

2/0

6/0

105/66

1522

2/62

1/ 0

150/2

110/5

2/1

5/9

144/52

0022

2/45

Vu

V fy

   y / E

 b /t

)t (mm

محدوده

2/44

12

122/22

بسیار ضخیم

52

55/55
04/52

)(kN

()VT

ضخیم ()T
متوسط ()M

الغر ()S

بسیار الغر
()VS

جدول  .5تقسیمبندی صفحات فلزی مختلف با توجه به معیار الغری (نتایج المان محدود) و مقایسه با روابط آشتو
جدول  .2تقسیمبندی صفحات فلزی مختلف با توجه به معیار الغری (نتایج المان محدود) و مقایسه با روابط آشتو
Table
Table 5.
5. Slenderness
Slenderness classification
classification of
of different
different metal
metal plates
plates (using
(using FE
)FE results
results) and
and comparison
comparison with
with AASHTO
AASHTO
الغر ()S

بسیار الغر ()VS

x K  y K

x K 
y
-

متوسط ()M

ضخیم ()T

بسیار ضخیم
()VT

y K

x
-

y
-

x
1/42

y
1/42

x
1/10

y
1/10

x
-

y
-

x
-

14/59

14/59

1/15

1/15

1/25

1/25

2/55

2/55

-

CS

15/44

15/44

1/46

1/46

2/96

2/96

2/40

2/40

-

LYP160

12/40

12/40

1/14

1/14

1/24

1/24

2/40

2/40

-

AL
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شکل  .4مقایسه نتایج بار کمانشی بهدست آمده از تحلیل المان محدود با روابط تئوری موجود برای صفحات محدودههای الغر و بسیار الغر

شکل  .4مقایسه نتایج بار کمانشی به دست آمده از تحلیل المان محدود با روابط تئوری موجود برای صفحات محدودههای الغر و بسیار الغر
Fig. 4. Comparison of buckling loads of slender and very slender plates from FE analyses and AASHTO
Figure 4. Comparison of buckling loads of slender and very slender plates from FE analyses and AASHTO

شکل  .5مقایسه نتایج بار کمانشی بهدست آمده از تحلیل المان محدود ،روابط پیشنهادی و آییننامه آشتو برای صفحات

شنهادی و آییننامه آشتو برای صفحات محدودههای متوسط
محدود،
شکل  .5مقایسه نتایج بار کمانشی بهدست آمده از تحلیل
روابطو پیضخیم
متوسط
المانههای
محدود
 andضخیم
و
Fig. 5. Comparison of buckling loads of moderate
stocky plates from FE analyses, proposed
equations
and
AASHTO
Figure 5. Comparison of buckling loads of moderate and stocky plates from FE analyses, proposed equations
and AASHTO
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امیرکبیرx ،
عمران 1.12
دوره  ،54شماره  ،3سال  ،1401صفحه  981تا 1004

y  1.4

& x  1.12

;  cr  0.58 y
االستسیته
پارامترهایمدول
رده ضخیم ،برخالف رابطه آشتو (رابطه (،))4
;
 cr  0.58
EKy
تنش 
 andعالوه بر x
تسلیم
نسبت xالغری،
اولیه و ثانویه ،ضریب کمانش برشی و
 1.12

EK
y

andشدندx .
x  1.12
بنابرایندرارائه
مصالح ،در نتایج بار کمانشی تاثیرگذار تشخیص داده 
y

 ،))7( تاثیر پارامترهای ذکر
رابطه پیشنهادی برای صفحات این رده (رابطه
b
y
 &   
شده نیز لحاظ شده است.
bt
Ey
 &  
E
t

0.047

)(7



0.047




 KE t

 KE
 Et
 
 E

را در طول بارگذاری تا لحظه رسیدن به مقاومت نهایی برای نسبتهای

(محدودههای) الغری مختلف مقایسه میکند .همانطور که مشاهده
میشود ،در نتایج ارائه شده دامنه رفتار خطی یا غیرخطی صفحات (غیرخطی

مکانیکی ،هندسی یا هر دو) مورد توجه قرار گرفته است .بهجهت ترسیم نتایج،
ظرفیتهای متناظر با وقوع اولین تسلیم ،کمانش (االستیک ،غیرارتجاعی یا
پالستیک) یا حد نهایی باربری برای هر نسبت الغری بهصورت بیبعد و با

EK  y
 cr  0.592 EK 
y
 cr  0.592 


)(6


شکل  6خصوصیات باربری صفحات برشی فوالدی و آلومینیومی

تقسیم کردن ظرفیت مربوطه به مقاومت نهایی ورق مورد نظر حاصل شده
است .همچنین بهجهت فراهم آوردن امکان مقایسه راحتتر ،دامنه تغییرات

 نسبت الغری برای هر محدوده رفتاری بر اساس مطالعه حاضر و روابط آشتو
 cr 0.827 y
 در شکل  6به تفکیک ترسیم شده است .با توجه به نتایج:
 cr 0.827 y
 -صفحات بسیار ضخیم :بسته به جنس صفحه و بدون توجه به نسبت

3- 1- 4مطالعه ترسیمی 1ویژگیهای باربری صفحات در ارتباط باپدیدههای کمانش و تسلیم
همانطور که میدانیم و قبال نیز اشاره شد ،رفتار صفحات در طول

بارگذاری بسته به نسبت الغریشان متاثر از وقوع پدیدههای کمانش (در

صورت وقوع) و تسلیم است .در این ارتباط ،آگاهی داشتن نسبت به زمان

و شرایط وقوع این دو پدیده نسبت به یکدیگر یا ظرفیت نهایی کل ،نه
تنها از نظر درک بهتر رفتار صفحات به عنوان المان اصلی باربر یا بخشی
از یک سیستم باربر میتواند با اهمیت باشد ،بلکه در فرآیند طراحی چنین

سازههایی نیز میتواند رویکرد جدیدی را در طراحی آنها برای سطوح
مختلف بارگذاری به ارمغان آورد .بهعنوان یک دیدگاه در طراحی ،صفحات
میتوانند در محدوده رفتار خطی خود ،سختی قابل توجهی را از خود نشان

دهند و بدون آن که کمانش یا تسلیم را تجربه کنند ،بارهای کوچک را به

خوبی تحمل کنند .در بارهای بزرگتر ،بسته به فلسفه طراحی ،ورق وارد فاز
رفتار غیرخطی هندسی (کمانش) یا مکانیکی (تسلیم) میشود و امکان جذب

انرژی بیشتر را برای سیستم ،بدون کاهش قابل مالحظه در سختی ،فراهم

میآورد .در بارهای بسیار بزرگ که ورق جابهجاییهای بسیار بزرگی را تجربه
میکند ،رفتار ورق میتواند هم به لحاظ هندسی و هم مکانیکی غیرخطی

(کامل) شود .این موضوع این امکان را به ورق میدهد که با فراهم آوردن
سطح مطلوبی از ظرفیت تغییر شکلی ،2ضمن کنترل انرژی ورودی زلزله به

جذب انرژی بپردازد.

الغری ،بخش قابلتوجهی از باربری خود را در محدوده االستیک از رفتار
تجربه میکنند (در حدود  80 ،95و  70درصد بهترتیب برای مصالح آلومینیوم

( ،)Alفوالد کربندار ( )CSو فوالد با تنش تسلیم پایین (.))LYP160
با افزایش بارگذاری ،ورق تسلیم میشود و از آن پس تا حد نهایی باربری

رفتار آن بهلحاظ مکانیکی غیرخطی میگردد ،در حالیکه رفتار آن بهلحاظ
هندسی همچنان خطی باقی میماند.

 -صفحات ضخیم :بسته به جنس صفحه و نسبت الغری آن ،بخش

قابل توجهی از باربری صفحه ،بهویژه برای نسبتهای الغری بزرگتر ،در
محدوده خطی اتفاق میافتد .پس از آن با وقوع تسلیم در ورق ،رفتار ورق
تا بیشینه باربری ،که همزمان با وقوع کمانش (پالستیک) در آن است ،به

لحاظ مکانیکی غیرخطی میشود .بنابراین مشابه با صفحات بسیار ضخیم،
عمال ورق تا لحظه رسیدن به بیشینه باربری خود رفتار غیرخطی هندسی (یا

غیرخطی کامل) را تجربه نمیکند.

 -صفحات متوسط :بسته به جنس صفحات ،تقریبا کل باربری صفحه

تا رسیدن به بیشینه ظرفیت در محدوده االستیک از رفتار اتفاق میافتد و
عمال ،دامنه رفتار غیرخطی (هندسی یا مکانیکی) ناچیز و قابل صرف نظر

است .به بیان دیگر ،بدون توجه به جنس صفحات ،حداکثر دامنه رفتار خطی
برای صفحات رده متوسط در مقایسه با سایر ردهها مشاهده میشود .با وقوع

کمانش یا تسلیم بهطور همزمان یا با فاصله زمانی کوتاه از هم ،صفحه به

حداکثر ظرفیت باربری خود میرسد.

 -صفحات الغر و بسیار الغر :در محدوده الغریهای کوچکتر ،رفتار

Info-graphic
Deformability

1
2

تا حدی مشابه با صفحات متوسط است و عمده باربری در فاز االستیک اتفاق
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Figure 6. Effect of slenderness ratio on the behavior characteristics of, (a): carbon steel
point steel (LYP160), (c): aluminum (Al) shear panels
Fig. 6. Effect of slenderness ratio on the behavior characteristics of, (a): carbon steel (CS), (b): low
yield point steel (LYP160), (c): aluminum (Al) shear panels
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Figure 7. Cyclic loading history
Fig. 7. Cyclic loading history

میافتد .پس از آن با وقوع کمانش ،صفحه رفتار غیرخطی هندسی را تجربه

و رفتار چرخهای صفحات مختلف با یکدیگر ،از یک تاریخچه بارگذاری

بیشینه آن میتواند قابلتوجه یا ناچیز باشد .در ادامه همزمان با وقوع تسلیم

معادل با درصد دریفت  )%2/5برای مدلهای مختلف استفاده گردید (شکل

میکند .بسته به نسبت الغری ،ظرفیت کمانشی صفحه در مقایسه با ظرفیت
یا کمی پس از آن ،ورق با تجربه رفتار غیرخطی کامل (هندسی و مصالح)

به بیشینه ظرفیت باربری خود میرسد .با افزایش نسبت الغری ،به دلیل
افت ظرفیت کمانشی ورق ،تدریجا دامنه رفتار خطی آن نیز کاهشمییابد.

صرفنظر از نوع مصالح ،در نسبتهای الغری بزرگتر ،عمده باربری ورق
در محدوده پس از کمانش (غیرخطی هندسی) اتفاق میافتد .برای فوالد با

تنش تسلیم پایین ( ،)LYP160با افزایش نسبت الغری ورق وقوع اولین

تسلیم در آن تسریع میشود .برای فوالد کربندار ( )CSو آلومینیوم ()Al
نیز رفتاری مشابه با فوالد با تنش تسلیم پایین مشاهده میشود ،با این تفاوت
که برای الغریهای بزرگتر از یک نسبت الغری مشخص ،این روند عکس
میشود.

3- 2-تحلیل سیکلی و استهالک انرژی

مشابه تا رسیدن به تغییر مکان نسبی جانبی حدود  25/9میلیمتر (تقریبا

 .)7شرایط مرزی و الگوی بارگذاری برشی صفحات قبال در شکل -1ب
تشریح شده است.

به طور کلی در بررسی قابلیت جذب انرژی یک صفحه با ابعاد (طول

و عرض) و شرایط بارگذاری و تکیهگاهی مشخص ،پارامترهای مختلفی

نظیر ضخامت یا نسبت الغری (که حجم مصالح به کار رفته و شرایط وقوع
کمانش و تسلیم را در صفحه مشخص میکند) ،مدول االستسیته اولیه،
تنش تسلیم و مدول االستسیته ثانویه مصالح میتواند تاثیرگذار باشد .در این
بخش سعی میشود ضمن ارائه نتایج بهدست آمده در مورد تاثیر هر یک از

موارد فوق صحبت شود.

در شکل  8منحنیهای هیسترزیس 1پانلهای برشی فلزی بسیار الغر

تا بسیار ضخیم برای مصالح مختلف نشان داده شده است .همانطور که
مشاهده میشود محور قائم و افقی منحنیها ب ه ترتیب نسبت به ظرفیت

به جهت بررسی تاثیر جنس و مشخصات هندسی صفحات فلزی در

اسمی تسلیم برشی ورق (  )V y = b × t ×τ yو ارتفاع صفحات بیبعد

فوالد با تنش تسلیم پایین ( )LYP160و آلومینیوم ( )Alتعدادی مدل با

مختلف از نتایج حذف میگردد و امکان مطالعه بهتر نتایج در ارتباط با سایر

خصوصیات جذب انرژی آنها ،برای هر یک از مصالح فوالد کربندار (،)CS
نسبتهای الغری مختلف (به گونهای که معرف هر یک از محدودههای

پنجگانه رفتار باشند) انتخاب میگردد و تحت آنالیز چرخهای قرار میگیرد .به
منظور فراهم آوردن امکان مقایسه منطقی و یکسان بین نتایج جذب انرژی

(نرمال) شدهاند .بدین ترتیب به نوعی تاثیر پارامتر تنش تسلیم مصالح

پارامترهای تاثیرگذار (مدول االستسیته اولیه و ثانویه ،الغری) فراهم میآید.
همچنین به منظور امکان مقایسه کمی نتایج ،مجموع سطح محصور شده
Hysteresis
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Fig. 8. Hysteresis curves of shear panels in different slenderness ratio classes, (a): very stocky, (b): stocky
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Figure 8. Hysteresis curves of shear panels in different slenderness ratio classes, (c): moderate, (d): slender
Fig. 8. Hysteresis curves of shear panels in different slenderness ratio classes, (c): moderate, (d): slender
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توسط منحنیهای هیسترزیس نرمال شده نیز در کنار تصاویر نمایش داده
شده است.

نتایج در شکل  8نشان میدهد که به طور کلی برای یک مصالح به

خصوص با افزایش سیکلهای بارگذاری ،ظرفیت باربری صفحات رده بسیار
ضخیم بهدلیل توسعه تنشها در بخش سختشونده از منحنی تنش-کرنش
مرتبا افزایش مییابد ،در حالیکه در صفحات سایر ردهها (ضخیم ،متوسط،
الغر و بسیار الغر) ،به دلیل وقوع کمانش و کرنشهای پسماند ناشی از

سیکلهای متعدد بارگذاری ،تا حدی از ظرفیت باربری در سیکلهای باالتر

کاسته میشود .کاهش نسبت الغری در محدوده صفحات ضخیم و بسیار

ضخیم ،که رفتار صفحه عمدتا تحت اثر وقوع تسلیم است ،تاثیر چندانی در

سطح محصور شده زیر منحنیهای هیسترزیس و در نتیجه ،قابلیت جذب
انرژی صفحات ندارد .در مقابل ،در محدوده صفحات متوسط ،الغر و به

ویژه بسیار الغر ،که به تدریج نقش کمانش در رفتار صفحات برجستهتر
میشود ،ب ه دلیل وقوع کمانش و در نتیجه ،پدیده تنگشدگی 1در منحنیهای

هیسترزیس ،قابلیت جذب انرژی صفحات با کاهش نسبت الغری به شدت
تحت تاثیر قرار گرفته و از مقدار آن ب ه سرعت کاسته میشود .مقایسه کیفی
نتایج برای مصالح فوالدی مختلف با یکدیگر در شکل  8نشان میدهد که

الگوی منحنیهای هیسترزیس مصالح فوالدی ،که مدول االستسیته اولیه
تقریبا یکسانی دارند ،کم و بیش با یکدیگر مشابه است .البته ،بهدلیل اختالف

شیب (مدول االستسیته) ثانویه منحنیهای تنش-کرنش فوالدها (جدول 1

مشابه (از نظر نسبت الغری و تنش تسلیم) صفحات آلومینیومی به دلیل

مدول االستسیته اولیه کوچکتر ،منحنیهای هیسترزیس باریکتر و در
نتیجه ،قابلیت جذب انرژی ب ه مراتب کوچکتری دارند.

به جهت مطالعه همزمان تاثیر پارامترهای مختلف در ارتباط با هندسه

(ضخامت یا نسبت الغری) و جنس (تنش تسلیم و مدول االستسیته اولیه و

ثانویه) صفحات در قابلیت جذب انرژی ،شکل  9متوسط انرژی جذب شده دو

سیکل آخر را در واحد حجم صفحات فوالدی و آلومینیومی برای نسبتهای

الغری مختلف مقایسه میکند .با توجه به نتایج ،در حالتکلی صرفنظر از
نوع مصالح ،با تغییر نسبت الغری در محدوده صفحات بسیار ضخیم (،)VT

انرژی جذب شده در واحد حجم تغییر نمیکند ،لیکن در سایر محدودهها

(ضخیم ( ،)Tمتوسط ( ،)Mالغر ( )Sو بسیار الغر ( ))VSبا افزایش نسبت
الغری ،ب ه علت وقوع کمانش ،انرژی جذب شده در واحد حجم صفحات
تدریجا کاهش مییابد.

مقایسه نتایج در شکل  9برای مصالح مختلف در محدودههای بسیار

ضخیم ( ،)VTضخیم ( )Tو متوسط ( ،)Mکه رفتار صفحات عمدتا تحت
تاثیر وقوع پدیده تسلیم است ،بهگونهای متفاوت با نتایج شکل  ،8حاکی از
آن است که حداکثر جذب انرژی در واحد حجم بهترتیب برای مصالح فوالد

کربندار ،آلومینیوم و فوالد با تنش تسلیم پایین اتفاق میافتد .این نتیجه
تلویحا در درجه اول به نقش برجسته تنش تسلیم و سپس مدول االستسیته

مصالح داللت دارد .در صفحات فوالدی ،با توجه به نزدیک بودن مدول

را ببینید) ،امتداد منحنیهای هیسترزیس آنها تا حدودی تحت تاثیر قرار

االستیسیته دو نوع فوالد و بهدلیل تنش تسلیم باالتر مصالح فوالد کربندار

مصالح فوالدی مختلف نیز ظاهرا به نقش مدول االستسیته ثانویه مصالح در

باالتر است .قابلیت جذب انرژی صفحات آلومینیومی نیز بهدلیل تنش تسلیم

گرفته است .ارزیابی کمی سطح محصور شده توسط منحنیهای هیسترزیس
قابلیت جذب انرژی صفحات اشاره دارد .در شرایط یکسان از نقطهنظر مدول
االستسیته اولیه ،نسبت الغری و تنش تسلیم (با توجه به حذف تاثیر تنش

تسلیم مصالح در نتایج) ،به نظر میرسد که هر چه مدول االستسیته ثانویه
مصالح صفحه بیشتر باشد ،قابلیت جذب انرژی آن نیز بیشتر خواهد بود .با

توجه به نتایج ب ه دست آمده ،برای نسبتهای الغری بزرگتر ،میزان تاثیر
مدول االستسیته ثانویه مصالح در نسبت جذب انرژی صفحات به سرعت
افزایش مییابد .همچنین ،مقایسه کمی و کیفی نتایج صفحات فوالدی و

آلومینیومی در شکل  8با یکدیگر تحت شرایط بارگذاری تغییر شکلهای
یکسان به نقش برجسته مدول االستیسته اولیه مصالح را در قابلیت جذب

انرژی صفحات اشاره دارد .نتایج بهدست آمده نشان میدهد که در شرایط
Pinching

1

نسبت به فوالد با تنش تسلیم پایین ،قابلیت جذب انرژی فوالد کربندار
باالتر آلومینیوم در مقایسه با فوالد با تنش تسلیم پایین ،با وجود مدول
االستسیته کمتر آلومینیوم نسبت به فوالد ،از فوالد با تنش تسلیم پایین

باالتر است .همچنین با وجود تنش تسلیم باالتر آلومینیوم نسبت به فوالد

کربندار ،بهدلیل اختالف قابل توجه مدول االستسیته فوالد کربندار نسبت
به آلومینیوم و اختالف نسبتا کمتر تنش تسلیم فوالد کربندار از آلومینیوم،
قابلیت جذب انرژی صفحات فوالدی کربندار از صفحات آلومینیومی نظیر

باالتر است.

به عالوه مقایسه نتایج شکل  9برای مصالح مختلف در محدوده الغر

( ،)Sکه رفتار مصالح عمدتا تحت تاثیر پدیده کمانش است ،نشان میدهد
که در این محدوده نیز بهترتیب مدول االستسیته اولیه و تنش تسلیم مصالح

در قابلیت جذب انرژی صفحات مختلف نقش برجستهای دارند .با توجه به
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Figure 9. Average dissipated energy per volume in the last two cycles for different shear panels
Fig. 9. Average dissipated energy per volume in the last two cycles for different shear panels

نتایج ،بهترین قابلیت جذب انرژی به ترتیب برای صفحات با مصالح فوالد

تسلیم پایین ( ))LYP160و آلومینیومی ( )Alدر دامنه بسیار وسیعی از

مشاهده میشود .صفحات آلومینیومی ،ب ه دلیل مدول االستسیته کوچکتر در

بررسی قرار گرفتند .نتایج برجسته این تحقیق عبارتند از:

کربندار ( ،)CSفوالد با تنش تسلیم پایین ( )LYP160و آلومینیوم ()Al
مقایسه با فوالدها ،کمترین قابلیت جذب انرژی را در این محدوده دارا هستند.

در بین صفحات فوالدی نیز ،صفحات فوالدی کربندار بهدلیل تنش تسلیم

باالتر قابلیت جذب انرژی باالتری از خود نسبت به فوالد با تنش تسلیم

پایین نشان میدهند .اگر چه ،با افزایش نسبت الغری ،به دلیل کاهش نقش
تنش تسلیم و احتماال پررنگتر شدن نقش مدول االستسیته اولیه و ثانویه
مصالح ،تدریجا از میزان اختالف بین جذب انرژی فوالد کربندار و فوالد با

تنش تسلیم پایین کاسته میشود .در ادامه ،در نسبتهای الغری بسیار بزرگ
(محدوده بسیار الغر )VS ،عمال جذب انرژی فوالد با تنش تسلیم پایین

(احتماال ب ه دلیل توسعه نسبتا بهتر نواحی تسلیم در سطح ورق) به میزان
اندکی از فوالد کربندار پیشی میگیرد ،در حالیکه صفحات آلومینیومی در
این محدوده نیز به علت مدول االستسیته کوچکتر همچنان حداقل جذب

انرژی را دارا هستند.

نسبت الغری (  ) 10 ≤ λ ≤ 2200با فرض شرایط مرزی ساده مورد
•صفحات بسیار الغر در همان بارهای اولیه دچار کمانش میشوند.

بنابراین عمده ظرفیت باربری آنها در فاز پس از کمانش و بخش محدودی
از ظرفیت آنها نیز پس از وقوع اولین تسلیم تا بیشینه مقاومت اتفاق میافتد.

گسترش تنشها در این صفحات در طول بارگذاری بسیار محدود است و در
بیشینه مقاومت ،تنها نواحی محدودی در کنجهای کششی صفحه به شرایط

تسلیم میرسد.

•ظرفیت نهایی صفحات الغر به سه بخش تقسیم میشود :ظرفیت

االستیک ،ظرفیت پس از کمانش (غیرخطی هندسی) و ظرفیت پس از تسلیم
صفحه کمانش کرده (غیرخطی کامل) .در نسبتهای الغری کوچکتر،
عمده ظرفیت صفحات الغر در فاز االستیک از رفتار تامین میشود .در

نسبتهای الغری بزرگتر ،از میزان تاثیرگذاری ظرفیت االستیک کاسته
میشود و عمده ظرفیت باربری صفحات توسط رفتار غیرخطی (عمدتا در فاز
غیرخطی هندسی و تا حدی در فاز غیرخطی کامل) تامین میشود .گسترش

 4-نتیجه گیری

در پژوهش حاضر ،با استفاده از روش المان محدود ،تاثیر جنس و نسبت

تنشها در این صفحات در طول بارگذاری نسبتا محدود است و در بیشینه
مقاومت ،تنها نوار باریکی در راستای قطر کششی تسلیم میشود ،در حالی

الغری صفحات برشی آلومینیومی و فوالدی در خصوصیات باربری و جذب

که در سایر نواحی سطح تنشها نسبتا کوچکتر (بهطور میانگین در حدود

صفحه مرب ع شکل فوالدی (شامل فوالد کربندار ( )CSو فوالد با تنش

•عمده باربری صفحات متوسط در محدوده االستیک از رفتار اتفاق

انرژی آنها مورد مطالعه قرار گرفت .در مطالعات انجام شده ،بیش از 110
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میافتد .بسته به جنس صفحه و الغری ،معموال در لحظه وقوع کمانش و یا

کربندار (به دلیل مدول االستسیته قابلتوجه و تنش تسلیم نسبتا باال)،

از رسیدن به بیشینه ظرفیت ،اولین تسلیم را تجربه میکنند .بهطو ر کلی در

و فوالد با تنش تسلیم پایین (ب ه دلیل تنش تسلیم پایین ،با وجود مدول

آلومینیوم (به دلیل تنش تسلیم بسیار باال ،با وجود مدول االستسیته کم)

کمی بعد از آن به بیشینه مقاومت خود میرسند و به فاصله کمی قبل یا پس

االستسیته باال) مشاهده شد.

حد نهایی مقاومت ،سطح نسبتا گستردهتری از آنها در امتداد قطر کششی

•در محدوده صفحات الغر ،که رفتار مصالح در طول بارگذاری

تسلیم میشود.

•بسته به نسبت الغری ،بخش عمده تا تقریبا کل باربری صفحات

عمدتا تحت تاثیر پدیده کمانش است ،هر دو پارامتر مدول االستیسته اولیه و

بهعلت توسعه تنشها در ناحیه سختشونده از منحنی رفتار مصالح ،ظرفیت

االستسیته اولیه مصالح ،به ویژه با افزایش نسبت الغری ،برجستهتر میشود.

تنش تسلیم در قابلیت جذب انرژی صفحات نقش دارند ،لیکن نقش مدول

رده ضخیم در فاز االستیک از رفتار تامین میشود .پس از وقوع اولین تسلیم،

با توجه به نتایج ،باالترین قابلیت جذب انرژی بهترتیب برای فوالد کربندار

پس از تسلیم بسیار محدودی تا حد نهایی ظرفیتشان نشان میدهند .با

(به دلیل مدول االستسیته اولیه و تنش تسلیم نسبتا باال) ،فوالد با تنش

وقوع کمانش (پالستیک) به حد نهایی ظرفیت میرسند .توسعه تنشها در

تسلیم پایین (به دلیل مدول االستسیته اولیه باال ،با وجود تنش تسلیم نسبتا

آنها در طول بارگذاری تقریبا یکنواخت است و در لحظه وقوع اولین تسلیم،

پایین) و آلومینیوم (بهدلیل مدول االستسیته اولیه پایین ،با وجود تنش تسلیم

تقریبا کل سطح آنها ب ه طور همزمان تسلیم میشود .در ناحیه پس از تسلیم،

باال) مشاهده شد.

سطح تنشها از تنش تسلیم فراتر میرود.

•بسته به جنس مصالح و بدون توجه به نسبت الغری ،صفحات

•در محدوده صفحات بسیار الغر نیز ،که رفتار مصالح در طول

ناحیه االستیک از رفتار تامین میکنند و بنابراین ،دارای ظرفیت پس از تسلیم

اولیه و مدول االستسیته ثانویه مصالح صفحات نقش دارند .بنابراین در این

بارگذاری عمدتا تحت تاثیر پدیده کمانش است ،صرفا مدول االستسیته

بسیار ضخیم بخش مشخص و قابلتوجهی از ظرفیت باربری خود را در
محدودی تا بیشینه مقاومتشان هستند .توسعه تنشها در آنها شرایط کامال

یکنواختی دارد و با وقوع اولین تسلیم ،کل سطح صفحه به طور همزمان به
شرایط تسلیم میرسد .در ناحیه پس از تسلیم نیز سطح تنشها در کل سطح

صفحه تاحدی از تنش تسلیم فراتر میرود.

محدوده ،باالترین قابلیت جذب انرژی به ترتیب برای فوالد با تنش تسلیم

پایین (بهدلیل مدول االستسیته اولیه و ثانویه قابل توجه) ،فوالد کربندار (به

دلیل مدول االستسیته اولیه قابل توجه ،باوجود مدول االستسیته ثانویه نسبتا
کوچک) و آلومینیوم (بهدلیل مدول االستسیته اولیه و ثانویه نسبتا کوچک)
مشاهده شد.

•در محدوده صفحات بسیار ضخیم ،ضخیم و متوسط ،که رفتار

مصالح در طول باربری عمدتا تحت تاثیر وقوع تسلیم است ،تنش تسلیم و
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