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دایزٌ  ز رفتار دیًار تزضی فًالدی دارای تاسضًتمًقعیت تاسضً تزرسی 

 تقًیت ضذٌ

 
1رضا محمذی ضیخ احمذلً

  2محمذ حسیه ادیة راد، *

 ،  زاًؾجَی کبرؽٌبعی ارؽس عبسُ زاًؾکسُ فٌی هٌْسعی،زاًؾگبُ آساز اعالهی ٍاحس تْزاى غزة -1

  ، راسی کزهبًؾبُزاًؾگبُ  اعتبزیبر گزٍُ ػوزاى ، -2

 

 

 

 

  چكیذٌ
یس ٍ ّوچٌیي ثْغابسی لازسُ   زر عبلْبی اذیز اعتفبزُ اس زیَارّبی ثزؽی فَالزی ثِ ػٌَاى عیغتن همبٍم جبًجی زر عبسُ ّبی جس

ای عبسُ ّبی هَجَز رٍ ثِ افشایؼ اعت. زر ثغیبری هَارز ٍجَز ثبسؽَ ثِ زالیل هؼوبری ٍ یب ػجَر عیغتن ّبی تبعیغبتی اجتٌبة 

ًبهغلَة ثز ػولکزز هیساى کؾؾی هَجت کبّؼ همبٍهت،عرتی ٍ ّوچٌیي جاذة اًازصی     ًبپذیز هی ثبؽس. ٍجَز ثبسؽَ ثب تبثیز

زز. ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثسعت آهسُ اس تحمیمبت گذؽتِ ٍجَز عرت کٌٌسُ ّب زر عیغتن ّبی زارای ثبسؽاَ ثبػاب ثْجاَز    زیَار هیگز

زر ایي تحمیاك ثاب تَجاِ ثاِ رٍػ اجاشا هحاسٍز ٍ ثاب         رفتبر ٍ اعتفبزُ اس ظزفیت فزا کوبًؾی زیَار ّبی ثزؽی فَالزی هی گززز.

ٍ      سؽَ،تحلیل ثزای ثب ABAQUS اعتفبزُ اس ًزم افشار   ثب هغبحت یک ّؾتن هغبحت زیَار زر هزکش، گَؽاِ ثابالٍ گَؽاِ پابییي 

کِ ًتبیج  .اًجبم ؽسُ اعت IPE011زایزُ فَرت گزفتِ اعت. عپظ تمَیت زٍر ثبسؽَ ثب زٍ همغغ ثِ ؽکل تغوِ فَالزی ٍ   ؽکل

 زیَار هی ثبؽس. رفتبرًؾبى زٌّسُ تبثیز چؾوگیز تمَیت کٌٌسُ ّب ثز ثْجَز ػولکزز 

 

 زیَار ثزؽی فَالزی ، ثبسؽَ، عرت کٌٌسُ، عرتی، همبٍهت ًْبیی :کلیذی َای صٌيا
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  مقذمٍ – 1

ثب تَجِ ثِ ذغبرات جبًی ٍ هبلی سیبزی کِ ّز عبلِ زر اثز ًیزٍّبی سلشلِ ٍ ثبز ثَجَز هی آیس، هحممیي ّوَارُ زر تالػ ثَزُ 

اهزٍسُ ثب پیؾزفت ػلن اًَاع هرتلف عیغتن ّبی همبٍم زر  اًس تب ثِ یک عیغتن عبسُ ای هٌبعت ثب حسالل ذغبرت زعت یبثٌس.

ثزاثز ثبرّبی جبًجی ٍجَز زارز. ٍ اس  آى جولِ هی تَاى ثِ لبة ّبی هْبرثٌسی ؽسُ، لبثْبی فلت، لبثْبی هیبى پز، زیَارّبی 

بی فضب کبر اؽبرُ ًوَز.اس زیَار عبسُ ّبی ثب هْبر ثبسٍیی، عبسُ ّبی هؼلك، ٍ عبسُ ّ –ثزؽی ثتٌی ٍ فَالزی، عبسُ ّبی لبة 

هیبى اًَاع هرتلف فزم ّبی عبسُ ای اس زیسگبُ یک هٌْسط عبسُ زر فَرتی کِ اػضبی افلی عبسُ ثتَاًٌس  ثقَرت ثْیٌِ 

تزکیجبت هرتلف ثبر گذاری را تحول کٌٌس ،هٌبعت تزیي فزم عبسُ ای را ذَاّین زاؽت، اهب زر ػول ػَاهل زیگزی ًظیز ًَع ٍ 

ی ارتفبع عبذتوبى ، هالحظبت هؼوبری ، رٍػ اجزا ٍ ... اًتربة ًَع عیغتن عبسُ ای را تحت تبثیز ذَز لزار هی همسار ثبر جبًج

 زٌّس.

عیغتن عبسُ ای زیَار ثزؽی فَالزی،یک عیغتن همبٍم زر ثزاثز ثبرّبی جبًجی اعت کِ زر زِّ ّبی اذیز هَرز تَجِ لزار 

ز عیغتن ّبی عبسُ ای همبٍم ثبػب گززیسُ کِ اعتفبزُ اس آى رٍس ثِ رٍس گزفتِ اعت. ثزتزی ایي ًَع عیغتن ًغجت ثِ زیگ

افشایؼ ثیبثس، ثِ عَری کِ تبکٌَى زر عبذتوبى ّبی هرتلفی هَرز اعتفبزُ لزار گزفتِ اعت. زیَار ثزؽی فَالزی رٍؽی هَثز 

زیجب ثِ هیشاى پٌجبُ زرفس ثبػب زر افشایؼ عرتی ٍ همبٍهت، ثسٍى افشایؼ ٍسى عبسُ هی ثبؽس ٍزر همبیغِ ثب لبة ذوؾی تم

 فزفِ جَیی زر هقزف فَالز هی ؽَز.

یک لبة ثب زیَار ثزؽی فَالزی ،هتؾکل اس اػضبی تیز ٍ عتَى ثب ٍرق فَالزی هیبًمبة هی ثبؽس کِ ثب اتقبالت پیچی ٍ یب 

فَرت هفقلی یب گیز جَؽی ثِ لبة اعزاف ذَز هتقل گؾتِ اعت. لبة فَالزی هوکي اعت زاری اتقبالت تیز ثِ عتَى ثِ 

زار ثبؽس. ّوچٌیي ٍرق فَالزی هی تَاًس ثب عرت کٌٌسُ ٍ یب ثسٍى عرت کٌٌسُ هَرز اعتفبزُ لزار ثگیزز. زر کبرثززّبی اٍلیِ 

زیَارّبی ثزؽی فَالزی ثیؾتز ثقَرت تمَیت ؽسُ ثَزًس، اهب اهزٍسُ ثزای هحممیي ػولکزز هٌبعت زیَارّبی ثزؽی فَالزی 

رـ ؽسُ اعت. سهبًی کِ ضربهت ٍرق فَالزی کن هی ثبؽس ، ٍرق زر ثبرّبی ثغیبر کن کوبًؼ ًوَزُ ثسٍى عرت کٌٌسُ هؾ

ٍ هکبًیشم تحول ثبر اس ثزػ زرٍى ففحِ ثِ هیساى کؾؾی لغزی تجسیل هی گززز ثٌبثزایي ٌّگبهی کِ زیَار ثزؽی فَالزی 

لْبی فَالزی ٍ ػکظ الؼول ّبی هحَری ٍذوؾی تحت ثبرگذاری جبًجی لزار هی گیزز، ًیزٍّبی ٍارزُ ثب همبٍهت ثزؽی ٍر

 [1] عتَى ّب تیزّب تحول هی گززًس.

زر عزاحی عبسُ ّب ، تبهیي فضبّبی هٌبعت زاذلی اس هْوتزیي اّساف عزاحی اعت . ّوشهبى ثب فضبیبثی زاذلی هؼوبراى هلشم 

ٍرزى ذَاعتِ ّبی کبرفزهب ٍ ثْزُ ثززاراى آیٌسُ عبذتوبى ٍ ّوچٌیي ایجبز ًوبی هٌبعت هی ثبؽٌس. زر ًتیجِ هی تَاى ثِ ثزآ

هؼیبر اٍلیِ عزاحی را هزثَط ثِ هؼوبر آى زاًغت کِ پظ اس آى،هٌْسط همیس ثِ ایجبز عبسُ هٌبعت زر چبرچَة فضبّبی 

ٍ هْن عبسُ عبذتوبى ٍ ؽزایظ ٍ هحسٍزیت ّبی هٌْسعی ثِ ػٌَاى هؼیبر  تؼییي ؽسُ ذَاّس ثَز.فمظ زر هَرز عبسُ ّبی ثلٌس

اٍلیِ عزاحی جبیگشیي ثزذی ًیبسّبی هؼوبری هی گززز. اػوبل چٌیي ًیبسّبی هؼوبری ٍ سیجب عبسی را هی تَاى یکی اس ػَاهل 

غتن ّبی ذسهبتی ًظیز تبعیغبت ایجبز ثبسؽَ زر زیَارّبی ثزؽی فَالزی ثِ حغبة آٍرز . ّوچٌیي عبسُ عبذتوبى ثبیس ثب عی

ثزلی ٍ هکبًیکی آة ٍ فبضالة کِ هجوَػِ ای پیچیسُ ٍ حجین ثَزُ ٍ عْن ثشرگی اس عزهبیِ گذاری عبسُ ثِ ٍیضُ عبسُ ّبی 

ثلٌس را ثِ ذَز اذتقبؿ هی زٌّس ، ّوبٌّگ ثبؽس.ثٌبثزایي هالحظبت غیز عبسُ ای اس لجیل هَلؼیت ٍ هغیز عیغتن ّبی 

َاًٌس اس زیگز ػَاهل هَثز زر ایجبز ثبسؽَ زر زیَارّبی ثزؽی فَالزی ثبؽٌس. ثب تَجِ ثِ ایي کِ زر سهبى همبٍم تبعیغبتی ،هی ت

عبسی عبسُ ّب ، هَلؼیت ایي تبعیغبت پیؼ اس اجزای زیَار ثزؽی فَالزی اس لجل هؾرـ هی ثبؽٌس. لذا ایي گشیٌِ ٌّگبم 

گززز. ثزذی هَالغ اس زیسگبُ عبسُ ای ًیش السم هی گززز کِ زر زیَارّبی  همبٍم عبسی عبسُ ّب اس اّویت ثیؾتزی ثزذَرزار هی

ثزؽی فَالزی ثبسؽَ ایجبز ؽَز . ًیبس عزاح ثِ ٍرق فَالزی ًبسکتز زر عزاحی زیَار ثزؽی فَالزی ٍ یب کبرثزز فَالز ثب همبٍهت 

عبسُ ای هَثز زر ایجبز ثبسؽَ هی تَاًٌس تغلین کن کِ هوکي اعت زر ثبسار لبثل زعتزعی ٍ هَجَز ًجبؽٌس، اس جولِ هَارز 
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گًَبگًَی تَعظ  ثب ٍ ثسٍى تمَیت هغبلؼبتزیَار ثزؽی فَالزی  ارسیبثی ثبسؽَ زر جْت  ثزای ّویي هٌظَرللوساز ؽًَس. 

 اعت ، کِ زر ازاهِ ثِ ذالفِ ی آًْب اؽبرُ هی کٌین . گزفتِ اًجبمهحممبى 

ّبی هغتغیلی ثشرگ ی ػسزی ذَز ثز رٍی زیَارّبی ثزؽی فَالزی ثب گؾَزگیزر هغبلؼِ [2]سازُ ٍ تْزاًی سازُ حغیي   

کٌٌسُ، ؽکل ٍ هحل لزارگیزی گؾَزگی چٌساى زر همبٍهت ّبی زارای عرتعرت ؽسُ ًؾبى زازًس کِ ثزای گؾَزگی

ی پزکٌٌسُ همبٍهت ًْبیی ففحِتَاًس تبثیزگذار ثبؽس. گزچِ ّبی هزسی هَضؼی هیی الوبىعیغتن هَثز ًیغت ّزچٌس اًساسُ

تز رفتبر کززُ ٍ زر ی گؾَزگی تمزیجب یکغبى اعت، ایي ففحبت زر زیَارّبی زارای گؾَزگی ًغجتب عرتثجل ٍ ثؼس اس تؼجیِ

ّبی هزسی هحلی زر یک ی گؾَزگی ٍ الوبىؽًَس. زر ایي تحمیك هؾبّسُ ؽس کِ تؼجیِتزی تغلین هیًغجت جبثجبیی کَچک

زرفس افشایؼ زازُ اعت کِ ایي ًغجت ثب افشایؼ ارتفبع عیغتن کوی  33َالزی همبٍهت ًْبیی عیغتن را تب زیَار ثزؽی ف

تز اس زیَار ثسٍى گؾَزگی اعت. فجَری ٍ ّوکبراى زر پذیزی زیَار ا گؾَزگی عرت ؽسُ کنچٌیي ؽکلیبثس. ّنافشایؼ هی

ًیش  [3]کٌٌسُ اًجبم زازًس زی زارای گؾَزگی، ثب ٍ ثسٍى عرتثز رٍی زیَارّبی ثزؽی فَال 2312ای زیگز کِ زر عبل هغبلغ

-ؽسُ ثب یک گؾَزگی ثزذالف زیَار عرت ًؾسُ، عرتکِ زر زیَار عرتًتبیج جبلت تَجْی ثِ زعت آٍرزًس؛ اس جولِ ایي

ؽًَس هس کوبًؼ اس کوبًؼ کلی ثِ هَضؼی تغییز کززُ ٍ زرًتیجِ کبّؼ عرتی ٍ همبٍهت ٍاثغتِ ثِ هحل ّب ثبػب هیکٌٌسُ

ًغز کززُ ٍ عرتی ٍ همبٍهت را ثب ضزیت تَاى اس گؾَزگی فزفی هیرٍ زر عزاحلزارگیزی گؾَزگی ًجبؽس، اس ایي

ًیش ًؾبى زازًس کِ  [4]سازُ ٍ ّوکبراى ػزك پبًل اعت. آسهبیؾبت ٍلی  Bػزك گؾَزگی ٍ  bکبّؼ زاز کِ   

ی غیزذغی ثبػب جذة ّب زر ًبحیِای پبیسار ًوًَِکٌس ٍ ّزچٌس رفتبر چزذِایجبز گؾَزگی، عرتی ٍ همبٍهت اٍلیِ را کن هی

ؽَز ٍلی ٍجَز گؾَزگی زر هزکش پبًل ثبػب یک کبّؼ لبثل تَجِ زر همسار اًزصی جذة ؽسُ اًزصی زر حیي ثبرگذاری هی

ّبی ذبرج ففحِ زر اهتساز لغز ؽسُ کِ ایي هغئلِ ثب افشایؼ َزگی ثبػب هتوزکش ؽسى تغییز ؽکلکِ گؾؽَز؛ ضوي ایيهی

 ؽَز.تز هیلغز گؾَزگی هؾرـ

  ريش تحقیق -2

 

 تحلیل پًش اير                                                                                         -2-1

ریرچِ سهبًی غیزذغی ثزای کبرثززّبی ػولی ثغیبر پیچیسُ ٍ ٍلت گیز اعت چاَى ًتابیج حبفال اس یاک     آًبلیش زیٌبهیکی یب تب

اًبلیش تبریرچِ سهبًی غیزذغی، یک الگَی جبثِ جبیی افمی پیچیسُ زر عبسُ اعت کِ ثب سهبى تغییز هی کٌس.آًبلیش پَػ اٍر یاک  

. . ّسف اس تحلیل اعاتبتیکی غیزذغای فشایٌاسُ ثازآٍرز رفتابر      تحلیل اعتبتیکی غیز ذغی تحت اثز ثبرّبی جبًجی فشایٌسُ اعت

هَرز اًتظبر یک عیغتن عبسُ ای ثِ کوک ترویي همبٍهت ٍ تغییز ؽکل هَرز ًیبس ثِ ٍعیلِ ی اًجبم یک تحلیل اعتبتیکی غیز 

زر عاغ  رفتابری یاب    ذغی ثب زر ًظز گزفتي سلشلِ ّبی عزاحی ٍ پظ اس آى همبیغِ ی همبزیز هَرز ًیبس ثب ظزفیت ّبی هَجَز 

 ػولکززی هَرز ًظز اعت.

رٍػ ّبی تحلیلی کِ زر عزاحی ثز اعبط ػولکزز ٍ ثْغبسی لزسُ ای عبسُ ّاب هغازح های ؽاًَس، ػواستب هجتٌای ثاز تحلیال         

اعتبتیکی غیزذغی هی ثبؽٌس. زلیل اعتفبزُ اس ایي ًَع آًبلیش عزػت ثبالی اًجبم آى، عبزگی تفغیز ًتبیج ٍ زلت لبثل لجَل آى 

هی ثبؽس. ایي زر حبلی اعت کِ تحلیل ّبی پیچیسُ ثِ جش زر هَارز ذیلی ذبؿ ٍ یب ثب فزك ٍجَز اعالػبت کبفی ثازای ًؾابى   

 زازى رفتبر عبسُ اس ًظز التقبزی تَجیِ پذیز ًوی ثبؽس.
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یجابز هفبفال   ایي رٍػ ثِ فَرت یک عزی تحلیل گبم ثِ گبم هی ثبؽس. زر ّزگبم اس ایي تحلیل، کبّؼ عرتی اػضاب زر اثاز ا  

پالعتیک ثز اثز ثبرگذاری زر تحلیل گبم ثؼسی زر ًظز گزفتِ هی ؽَز. زر ایي رٍػ ثبر جبًجی ًبؽی اس سلشلِ ثب یاک الگاَی ثابر    

هؾرـ اعتبتیکی ٍ ثِ تسریج ثِ فَرت فشایٌسُ ثِ عبسُ اػوبل هی ؽَز تب آًجب کِ تغییزهکابى ًمغاِ ی کٌتازل ر هزکاش جازم      

ی ثِ همسار هؾرقی کِ تغییز هکبى ّسف ًبهیسُ هی ؽَز ثزعس ٍ یب ایٌکِ عبسُ فازٍ ثزیاشز. عاپظ    عجمِ ی ثبم( تحت ثبر جبًج

تغییز ؽکل ّب ٍ ًیزٍّبی ایجبز ؽسُ زر اػضب ثب هؼیبرّبی پذیزػ آى ّب زر عغَح ػولکززی هرتلف همبیغِ ٍ عاغ  ػولکازز   

زٌّسُ ی تمبضبی تغییز هکبًی سلشلِ هَرز اًتظابر های   عبسُ ٍ اجشای عبسُ ای تؼییي هی ؽًَس. زر ٍالغ تغییز هکبى ّسف ًؾبى 

 ثبؽس.

تغییز هکبى یب هٌحٌی ظزفیت اعت کِ ثب هؾرـ کاززى ًیازٍی ثازػ     –یکی اس هْن تزیي ًتبیج ایي تحلیل تؼییي ًوَزار ثبر 

عات های آیاس کاِ ثاِ      پبیِ ٍ تغییز هکبى جبًجی ثبالتزیي عغ  عبسُ رثبم( زر ّز گبم ٍ رعن ایي زٍ پبراهتز زر همبثال ّان ثاِ ز   

 [5] هٌحٌی پَػ اٍر هؼزٍف هی ثبؽس.

 
 : ومًدار ضماتیک پًش اير 1ضكل
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 اعتثار سىجی مذل آسمایطگاَی -2-2

 

یک هسل آسهبیؾگبّی اًتربة ٍ ًتبیج آى ثب هسل اجشاء هحسٍز همبیغِ ؽسُ اعت.  ABAQUSقَل اعویٌبى اس ًتبیج جْت ح

هی  HEB061ٍ عتَى  HEB143   ،HEB233ٍ تیز ثبال ٍ پبییي ثِ تزتیت  1.25mmزر هسل آسهبیؾگبّی ضربهت ٍرق 

بًتیوتز هی ثبؽس. ایي هسل زر زاًؾگبُ فٌؼتی ؽزیف ع 233ٍ  153ثبؽس. ّوچٌیي ارتفبع ٍ ػزك ٍرق جبى زیَار ثِ تزتیت 

 [6]آسهبیؼ ؽسُ اعت. 

 

 

 ایی: ومًوٍ ساختٍ ضذٌ تًسط آقایان امامی، مفیذ ي يف2ضكل

 

 

 : مطخصات ومًوٍ ساختٍ ضذٌ تًسط آقایان امامی، مفیذ ي يفایی3ضكل
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 هی ثبؽس.   ST-12ٍ پٌل زیَار فَالز  ST-44هقبل  اعتفبزُ ؽسُ ثزای لبة عیغتن، فَالز 

ٍ ثزای ثزرعی ًوًَِ آسهبیؼ ؽسُ ٍ اًسر کٌؼ ثیي اػضبی لبة ٍ ٍرق جبى،یک هسل اجشا هحسٍز تَعظ آلبیبى اهبهی، هفیس  

ٍفبیی عبذتِ ؽس، کوبًؼ هَضؼی ٍ تؾکیل هفقل پالعتیک  زر الوبى ّبی هزسی کِ زر حیي آسهبیؼ رخ زاز،را هی تَاى ثب 

هسلغبسی ثِ عَر فزی  زر ّزیک اس اػضب ثِ ػٌَاى یک همغغ عبذتِ ؽسُ زر الوبًْبی ففحِ ای ثزرعی ًوَز. ثٌبثزایي ثجبی 

ي اعت ثِ زلیل هفزٍضبت زر ًظز گزفتِ ؽسُ زر ًَع الوبى، هحسٍزیت ّبیی کِ هوک BEAM  ٍFRAMEاعتفبزُ اس الوبًْبی 

ثزای هسلغبسی ثبلْب، جبًْب، . چؾوِ ّبی اتقبل اػضبی لبة  SHELLرا زر تحلیل ًوًَِ ایجبز کٌٌس، اس الوبى ففحِ ای 

 پیزاهًَی ٍ ّوچٌیي ٍرق جبى زیَار ثزؽی فَالزی،اعتفبزُ گززیس.

هل عرتی ثزؽی ٍ ذوؾی هی ثبؽس یؼٌی لبزر ثِ اًتمبل ًیزٍی ثزؽی ٍ لٌگز ذوؾی ثِ اعزاف ؽب SHELLرفتبر ًَع الوبى 

تغییزؽکلْبی ثشرگ ٍکزًؾْبی ثشرگ  ،عرتی ًبؽی اس تٌؼ، ذشػ ،ایي الوبى زارای لبثلیت ّبی پالعتیغیتِذَز هی ثبؽس. 

هتَعظ هی ثبؽس. ایي  ب پَعتِ ضرین ٍٍ عبسُ ّبی ث پیچ زار ،ًَع هٌبعجی ثزای هسلْبی ذغی  SHELLالوبى  هی ثبؽس.

 .الوبى زر ّز گزُ زارای ؽؼ زرجِ آسازی هی ثبؽس 

 

 
 :ومًوٍ مذل ي مص تىذی آن 4ضكل

 

 

 
 صحت سىجی وتایج وزم افشار تا وتایج آسمایطگاَی : ومًدار َیستزسیس 5ضكل
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 : ومًدار پًش آير صحت سىجی وتایج وزم افشار تا وتایج آسمایطگاَی 6ضكل

همبیغِ ایي هسل آسهبیؾگبّی ثِ رٍػ الوبى هحسٍز ثب اعتفبزُ اس هسلغبسی هٌغجك ثز هسل آسهبیؾگبّی هسلغبسی گززیس.  زر

ی ضرین ثِ پیغتَى کٌبر چؾوِ اتقبل ٍفل ؽسُ  زر هسل آسهبیؾگبّی زر هحلی کِ جک ًیزٍ ٍارز هی ؽَز یک ففحِ

بز ًگززز ٍ هسل عبسی هٌغجك ثز ًتبیج آسهبیؾگبّی گززز ایي ثزای آًکِ توزکش تٌؼ زر آى ًبحیِ ایج  ABAQUSاعت، زر 

ثزای   S4Rففحِ ثِ فَرت هقبل  االعتیک تؼزیف ؽسُ اعت. زر هسل عبسی اجشای هحسٍز ثزای کلیِ همبعغ اس الوبى 

گبّی  ّغتٌس کِ ثب ًتبیج آسهبیؾ 2ًوَزار  پَػ آٍر 6ّوچٌیي ؽکل 1ًوَزار ّیغتزسیظ 5هسلغبسی اعتفبزُ ؽسُ اعت. ؽکل

اس زلت لبثل لجَلی ثزذَرزار هی ثبؽس. ّوچٌیي پیٌچیٌگ  ABAQUSهمبیغِ ؽسُ اًس. چٌبًکِ هالحظِ هی ؽَز هسلغبسی 

 ی آسهبیؾگبّی اعت. کِ ثب تَجِ ثِ ؽزایظ ایسُ ال تز ًزم افشار  لبثل اًتظبر ثَز.تز اس ًوًَِهسل تحلیلی کن

 

 مذل َای تحلیلی -3
ثِ یبفتي زر هزکش ، گَؽِ ثبال ٍ گَؽِ پبییي ثب اثؼبز یک ّؾتن هغبحت زیَار  زایزُِ ؽکل زر ایٌجب ثب هؼزفی ثبسؽَ ث

پیزاهَى ثبسؽَ،  IPE133هی پززاسین. عپظ ثب افشٍزى تمَیت کٌٌسُ ثِ زٍ فَرت تغوِ فَالزی ٍ همغغ  ثْتزیي هَلؼیت ثبسؽَ

 تمَیت کٌٌسُ زٍر ثبسؽَ را هَرز ارسیبثی لزار هی زّین. تبثیز

 

 
 

 تقًیت کىىذٌ َای دير تاسضً -3-1

زر ایٌجب ثب اعتفبزُ زٍ همغغ ثِ ػٌَاى تمَیت کٌٌسُ زٍر ثبسؽَ ثِ ثزرعی ػولکزز زیَار ثب ثبسؽَ ّبی تمَیت ؽسُ زر 

هیلی هتز هی 13هیلی هتز ٍ ضربهت  133پیزاهَى ثبسؽَ هی پززاسین. اٍلیي تمَیت کٌٌسُ ثِ فَرت تغوِ فَالزی ثِ ػزك 

پبًل زیَار ثزؽی فَالزی ثِ ٍعظ ػزك تغوِ هتقل ؽَز. ثؼس اس تمَیت پیزاهَى ثبسؽَ ثَعیلِ تغوِ  ثبؽس. ثِ ًحَی کِ

ثِ جبى زیَار  اًجبم IPE133  هی پززاسین کِ ثب اتقبل ٍعظ ثبل فَلبًی   IPE133فَالزی ثِ تمَیت زٍر ثبسؽَ ثَعیلِ همغغ 

 هی ثبؽس  ST-52ز هیؾَز. هقبل  اعتفبزُ ؽسُ ثزای تمَیت کٌٌسُ ّب اس ًَع فَال

 

                                                 
0
 Hysteresis 

2
 Pushover 
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 تا ي تذين تقًیت دایزٌمطخصات مذل َا تزای تاسضً  : 1جذيل 

لغز ثبسؽَ  ؽزح ًبم هسل

(mm) 

ًغجت هغبحت ثبسؽَ 

 ثِ هغبحت زیَار

C-1-8  3.125 690.066 هزکشثبسؽَ زایزُ ثِ هغبحت یک ّؾتن هغبحت زیَار زر 

C-I-1-8  ُتمَیت ؽسُ ثب ثبسؽَ زایزIPE011 ّؾتن هغبحت زیَار زر  ثِ هغبحت یک

 هزکش

690.066 3.125 

C-R-1-8  ثبسؽَ زایزُ تمَیت ؽسُ ثب تغوِ فَالزی ٍ هغبحت یک ّؾتن هغبحت زیَار

 هزکشزر 

690.066 3.125 

C-1-8-B 3.125 690.066 ثبسؽَ زایزُ ثِ هغبحت یک ّؾتن هغبحت زیَار زر گَؽِ پبییي 

C-1-8-T 3.125 690.066 ت زیَار زر گَؽِ ثبالثبسؽَ زایزُ ثِ هغبحت یک ّؾتن هغبح 

C-R-1-8-B  ثبسؽَ زایزُ تمَیت ؽسُ ثب تغوِ فَالزی ٍ هغبحت یک ّؾتن هغبحت زیَار

 زر گَؽِ پبییي

690.066 3.125 

C-R-1-8-T  ثبسؽَ زایزُ تمَیت ؽسُ ثب تغوِ فَالزی ٍ هغبحت یک ّؾتن هغبحت زیَار

 زر گَؽِ ثبال

690.066 3.125 

C-I-1-8-B ؽَ زایزُ تمَیت ؽسُ ثب ثبسIPE011  هغبحت یک ّؾتن هغبحت زیَار زر ٍ

 گَؽِ پبییي

690.066 3.125 

C-I-1-8-T  ثبسؽَ زایزُ تمَیت ؽسُ ثبIPE011  هغبحت یک ّؾتن هغبحت زیَار زر ٍ

 گَؽِ ثبال

690.066 3.125 
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 دایزٌ در گًضٍ تاال، گًضٍ پاییه ي مزکشتاسضً : ومًوٍ مذل َای 7ضكل 

 

 وتایج مذل َای تحلیلی -4
ثبسؽَ ٍ ّوچٌیي تبثیز تمَیت کٌٌسُ ّبی زٍر ثبسؽَ  هَلؼیتثْیٌِ تزیي ثب تَجِ ثِ ًتبیج تحلیل ٍ همبزیز پبرهتزّبی لزسُ ای  

 ثز رفتبر زیَار هؾرـ هی گززز.

 
 

ًیتتذين تقتا ي  دایزٌمىحىی پًش اير تزای تاسضً   :8ضكل   
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تا ي تذين تقًیت دایزٌتزای تاسضً  مقايمت وُایی  :9ضكل  

 

 

تا ي تذين تقًیت دایزٌتزای تاسضً سختی   :10ضكل  

 

 

تا ي تذين تقًیت دایزٌ اوزصی جذب ضذٌ تزای تاسضً  :11ضكل  
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هالحظِ هی ؽَز. ثبسؽَ  زر گَؽِ پبییي زارای ثْتزیي ًتبیج هی ر ّبی عرتی، همبٍهت ًْبیی ٍ جذة اًزسی  زر ًوَزاچٌبًکِ 

ّوچٌیي ثب اعتفبزُ اس تمَیت  لغزی زارای ضؼیف تزیي ًتبیج هی ثبؽس. هزکش ثِ زلیل ًمـ زر هیساى کؾؾی ثبؽس ٍ ثبسؽَ زر

لبثل  IPE011اًزصی افشایؼ هی یبثس. ایي افشایؼ ثزای تمَیت ثب  کٌٌسُ ّبی زٍر ثبسؽَ هیشاى عرتی، همبٍهت ًْبیی ٍ جذة

 هالحظِ هی ثبؽس.
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 گیزی وتیجٍ -5
ثب همبیغِ ًتبیج هالحظِ گززیس کِ هی تَاى هسل عبسی اًجبم یبفتِ ثزای زیَار ثزؽی فَالزی ثِ رٍػ ػٌبفز هحسٍز زر 

ا ثب اعتفبزُ اس آى ثِ ثزرعی پبراهتزّبی هَثز ثز رفتبر زیَار ثزؽی ًزم افشار اثبکَط را ثِ ػٌَاى  یک هسل لبثل اػتوبز پذیزفت. لذ

 فَالزی ثبسؽَ زار تحت ثبرگذاری هًََتًَیک پززاذتِ ؽس. حبفل اس ایي هغبلؼبت زر سیز آٍرزُ ؽسُ اعت:

هزکش هی  زایزُ زر گَؽِ ّب زارای ػولکزز ثْتز ًغجت ثِ ثبسؽَ زرثب تَجِ ثِ هٌحٌی پَػ آٍر ثبسؽَ ّب، ًتبیج ثبسؽَ  .1

 .ٍ ًمـ زر ػولکزز هیساى کؾؼ لغزی ثبػب ؽسُ تب ثبسؽَ زر هزکش زارای ضؼیف تزیي ًتبیج ثبؽس.ثبؽس

 19زرفس ٍ جذة اًزصی  15زرفس، همبٍهت ًْبیی 33ثب ًقت تغوِ فَالزی ثِ زٍر ثبسؽَّب ثِ عَر هتَعظ  عرتی  .2

 ثبسؽَ زارز.زرفس افشایؼ هی یبثس کِ ًؾبى اس ػولکزز هٌبعت تمَیت کٌٌسُ زٍر 

 زرفس افشایؼ هی یبثس.  33زرفس ٍ جذة اًزصی  31زرفس، همبٍهت ًْبیی 28عرتی  IPE011ثب اعتفبزُ اس همغغ  .3
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