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 چکیذٌ

گيطز  ستَى اًدام هي ّاي فَالزي تِ پي تَسط وف ال ساظُّا اّويت ظيازي زاضز. اتػ تِ ضالَزُ زض پايساضي ساظُ  اتػال ساظُ

ستَى تطاي تحول   ّاي ظيط ضًَس. غفحِ زض تتي ضالَزُ هْاض هي (anchor bolts)ّاي هْاضي  ّا ًيع تَسط پيچ ستَى ٍ وف

، سِ هَضز ضَز. زض ايي همالِ استفازُ هي (stiffeners)وٌٌسُ  ّاي سرت ّا اظ ٍضق ضَز ٍ زض تمَيت آى ذوص ططاحي هي

 Abaqusافعاض  تا ًطم (Pipe)اي  ٍ لَلِ (UNP)، لَطي هتطىل اظ ظٍج ًاٍزاًي  (IPB)پْي  ستَى فَالزي تا هماطغ تال وف

هْاضّا ّوطاُ تا سيالى فَالز ،  ضسگي تتي ، هازُ خَش ٍ هيل ّاي تحليلي ذطز است. زض هسل  ساظي ػسزي ضسُ هسل 6.10-1

ّاي هتفاٍت)هتغيط( زض يه خْت زض ًظط  هحَضي ّا، ًيطٍي فطاضي، تا تطٍى والي تِ ستَىاست. تاضّاي اػ  هٌظَض گطزيسُ

اًس.  وٌٌسُ هَضز تحليل لطاض گطفتِ ّاي سرت وٌٌسُ ٍ تسٍى ٍضق ّاي سرت ّا زض زٍ ضطايط تا ٍضق ستَى است. وف  ضسُ گطفتِ

ستَى ، افعايص غلثيت اتػال ٍ ًمص سايط اخعاء زض  ظيطّا زض تَظيغ تٌص زض غفحِ  وٌٌسُ زض ايي همالِ، تأثيط ٍخَز سرت

هحَضي تاض، تٌص تيطتطي تِ  زّس وِ تا افعايص تطٍى ّا ًطاى هي اًس. تحليل ّا تِ پي هَضز همايسِ لطاض گطفتِ اتػال ًيطٍ

تٌص زض ستَى  وٌٌسُ، تاػث توطوع ّاي سرت اي، تؼساز ون ٍضق ّاي تا همطغ لَلِ ضَز. زض ستَى ّاي وططي هٌتمل هي خَش

 ضَز. هي
 

 اخعا هحسٍز تحليل، هحَضي ًيطٍي تطٍى ،وٌٌسُ تمَيتستَى،  وف :ياشگان کلیذی

 مقذمٍ 1

تِ  ]9[ "ّا ستَى هماٍهت حس ًْايي اتػاالت وف"تا ًام  Andre Colson, Paul Penseriniتَسط  9989اي زض سال  همالِ

هْاضّا،  ضس. چٌسيي هس ضىست تطاي تلَن تتٌي، هيل ّا پطزاذتِ ستَى چاج ضسيس.زض ايي همالِ تِ هحاسثِ هماٍهت ًْائي وف

است. هحاسثِ هماٍهت ًْائي اتػال ، تا واضتطز ضٍش آًاليع هحسٍز تططيح  ستَى ٍ ذَز ستَى زض ًظط گطفتِ ضسُ غفحِ
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است. الثتِ زض ترطي اظ همالِ هصوَض اضاضُ تِ  ستَى اًدام ضسُ ٍ هفػلي وف گطزيسُ ٍ آظهايطات تط اساس اتػال گيطزاض

 است. ًظط ضسُ تؼسي اظ آى غطف ضٍش الواى هحسٍز گطزيسُ ٍلي تِ زليل ّعيٌِ تاالي ايي ضٍش تطاي هسل سِ

هٌتطط  ]3[ "ّا تحت لٌگطّاي اػوال ضسُ ستَى فضفتاض و"تا ًام  R.E.Melchersتَسط  9991اي وِ زض سال  زض همالِ

است. زض ايي آظهايطات، اتػال تا زٍ ػسز هيل هْاض ٍ   ّا اضائِ ضسُ ستَى آظهايص ضٍي اتػال هفػلي وف است، ًتيدِ زُ ضسُ

. يه هسل ضياؾي ًسثتأ سازُ اًس ططي ٍ لٌگط هؼىَس لطاض گطفتِّاي تحت تاض و است. ًوًَِ ػسز هيل هْاض تطضسي ضسُچْاض 

 .است ستَى اضائِ ضسُ هْاض زض ٍسط غفحِ ّاي فَالزي تا زٍ يا چْاض هيل ستَى وف Keتِ هٌظَض تؼييي سرتي االستيه 

تِ چاج  9998زض سال  Jasapart ٍVandegansوِ تَسيل ]4[ "ّا ستَىاي زض وف واضتطز ضٍش هؤلفِ"ًام  زض همالِ تا

ّا تا  ستَى آظهايطات تدطتي ضٍي وف است. ّا اضائِ ضسُ ستَى تِ هٌظَض تؼييي پاسد لٌگط زٍضاًي وف تدطتيضسيس يه هسل 

ّا ٍ اطالػات هَخَز يه هسل سازُ  است. تط اساس اطالػات تسست آهسُ اظ ايي آظهايص زٍ ٍ چْاض هيل هْاض اًدام ضسُ

فتِ است ٍ زض همايسِ تا ًتايح تدطتي تأييس گطزيسُ تحليلي زض تؼييي هماٍهت ططاحي ٍ ًْايي هطرع گطزيسُ ٍ تَسؼِ يا

 است.

 ,Myers, Kanvindeوِ تَسيلِ  ]5[ "ستَى فلعي  پصيطي اتػاالت وف تاثيط خعئيات خَش تط ضىل "زض همالِ تا ًام 

Deierlein, Fell  ّاي ذوطي اضائِ  ستَى آظهايص تط ضٍي هماٍهت ذوطي وف 6تِ چاج ضسيس ًتايح اظ  1009زض سال

 (pjp)ٍ خَش تا ًفَشپصيطي هفػلي ًسثي  (cjp)پصيطي هفػلي واهل  ّاي آظهايص خعئيات خَش ًفَش است. ًوًَِ ضسُ

س وِ ّط زٍ خعئيات خَش ًسثت تِ زّ ّاي آظهايص ًطاى هي ستَى ضا زض ذَز گٌداًسُ است. زازُ تيي ستَى ٍ غفحِ

ّاي ضاهل  . تطذالف اًتظاضات اٍليِ ًوًَِپصيطي زاضًس ضسُ اًؼطاف فػل ستَىضىستگي ٍ حفظ حالت غيط االستيه ه

ٍ  pjpّاي  زّس. هحىن وطزى خَش ضا ًطاى هي cjpّاي  ّايي تيص اظ خَش پصيطي ٍ خاتدايي زاضاي ضىل pjpّاي  خَش

ّاي  وٌٌسُ ّاي ستَى ٍظيفِ تمَيت ّاي الظم خْت تَسؼِ واهل تسلين زض تال ّا ٍ وطًص تٌص ّا تِ حفظ لازض ساذتي آى

ّا تط اساس  تطاي تؼييي هماٍهت هَضز ًياظ خَش FEMA350ّاي آظهايطي تيطتط اظ وفايت همطضات  تٌس هي تاضس. زازُ پطت

 .وٌس اضتثاط است، پطتيثاًي هيضسگي فلعات زض  هواى هحتول وِ تا فاوتَض ذيلي حساس هَاز ٍ فاوتَض سرت
ضَز. زض همالِ  ّاي فَالزي تِ فًَساسيَى تتٌي استفازُ هي ضسُ زض تسياضي هَاضز تطاي اتػال ستَى ّاي پيچ ستَى اتػاالت وف

 وِ تَسيلِ  ]7[ " (SHS)ّاي تا همطغ تَذالي هطتؼي  ستَى وف تحليل پاضاهتطي تط ضٍي سرتي اٍليِ اتػاالت "تا ًام 

Khodaie, Mohamadi-shooreh, Mofid  ّاي  تِ چاج ضسيس هطالؼات پاضاهتطي ضٍي اتػاالت ستَى 1091زض سال

ّاي هرتلف اتػاالت ّوچَى ضفتاض هَاز،  ساظي ٍيژگي است. ّوچٌيي زض ايي هسل تَذالي تا استفازُ اظ هسل اخعا هحسٍز ضسُ

است. تا استفازُ اظ تحليل ضگطسيَى،  ي تعضي زض ًظط گطفتِ ضسُّا ّا ٍ خاتدايي ّاي هؼوَل پسيسُ خعئيات ٌّسسي، تواس

است. همايسِ ًتايح تسست آهسُ اظ  ستَى ّواًٌس سرتي هؼازل اخعاي وططي ايداز ضسُ يه تاتغ تطاي سرتي اٍليِ اتػال وف

 سرتي اٍليِ تا آظهايطات تدطتي تَافك هٌطمي تيٌطاى ضا ًطاى زاز.

 والتِ ضْاتياى،وِ تَسيلِ  ]9[ "اي  ّاي هثلثي ٍ شٍظًمِ وٌٌسُ ّا تا تمَيت ستَى عاي هحسٍز وفتحليل اخ "اي تا ًام  زض همالِ

تطاي اًدام  است. اي پطزاذتِ ّاي هثلثي ٍ شٍظًمِ وٌٌسُ ّاي تا تمَيت ستَى تِ چاج ضسيس تِ همايسِ وف 9388آٌّي زض سال 

ّاي تسٍى  ستَى خِ تِ تطاتك ذَب هسل اخعاي هحسٍز وفوٌٌسُ تا تَ ستَى تا تمَيت تحليل غيطذطي ٍ تطضسي ضفتاض وف

وٌٌسُ اؾافِ ضسُ ٍ سپس  ّاي فَق، تمَيت ستَى ، تِ هسل اخعاي هحسٍز وف ]1[ ّاي تاهثيطاتٌام وٌٌسُ تا ًتايح آظهايص تمَيت

http://www.research-paper.ir/


 

 ملي سازه و فوالدکنفرانس  سومين

  در صنعت سازهسومين کنفرانس ملي کاربرد فوالدهاي پر استحكام 

 (LSFهاي سبك فوالدي) اولين کنفرانس ملي سازه
 

 

777 
 

تسيي تطتية تا ست. ساًتيوتط زض ًظط گطفتِ ضسُ ا 9وٌٌسُ تطاتط تا  گيطز. زض وليِ هحاسثات ؾراهت تمَيت تحليل اًدام هي

زضغس فَالز هػطفي  90زضغس هساحت تيطتط ٍ تِ ػثاضت زيگط زاضاي  90اي وِ زاضاي  ّاي شٍظًمِ وٌٌسُ استفازُ اظ تمَيت

است  ّا اؾافِ ضسُ ستَى زضغس تِ هماٍهت ًْايي ايي ًَع وف 5تاضس، تٌْا حسٍز  ّاي هثلثي هي وٌٌسُ تيطتط ًسثت تِ تمَيت

وٌٌسُ، استفازُ اظ  تَاى ًتيدِ گطفت وِ زض يه ؾراهت يىساى تطاي تمَيت تا تَخِ هطالة فَق هي (9ضىل ) وِ ًاچيع است.

  تاضس. اي هي ّاي شٍظًمِ وٌٌسُ تط اظ تمَيت ّاي هثلثي التػازي وٌٌسُ تمَيت

 

 

 [9ای] کىىذٌ مثلثي ي ريزوقٍ ( مقايسٍ میان مقايمت وُايي تقًيت1ضکل )

 "ستَى تمَيت ضسُ تحت اثط تاضّاي هحَضي فطاضي ٍ وططي  ساظي غفحات وف تطضسي ضفتاض ٍ هماٍم "اي تا ًام  زضهمالِ

وٌٌسُ  ّاي زاضاي تمَيت ستَى تِ چاج ضسيس، تِ تطضسي وف 9387ضداػي لالتي زض سال  فطز، ظاضع ٍ لِ ّازياىوِ تَسي ]90[

ستَى تطاساس خساٍل اضائِ  اي هَخَز زض ططاحي غفحات وف ًاهِ است. هثٌاي آييي ّاي هحَضي پطزاذتِ ضسُ تحت اثط تاض

ض ظيط غفحِ تِ غَضت گستطزُ يىٌَاذت اي هؼوَالً تٌص فطاضي ز ًاهِ ضسُ زض آييي ًاهِ هداضستاى است. زض فطؾيات آييي

تاضٌس وِ حساوثط تٌص زض هحل  ضَز. زض غَضتي وِ ًتايح آًاليعّاي اًدام ضسُ ًطاى زٌّسُ ايي هَؾَع هي زض ًظط گطفتِ هي

وٌٌسُ ايي تَظيغ تٌص تِ سوت يىٌَاذت هيل  ّاي سرت زّس ٍ تا اؾافِ وطزى ٍضق ستَى( ضخ هي ستَى )ٍسط ٍضق وف

وٌٌسُ زض ػولىطز  گًَِ اثطي اظ ؾراهت، اتؼاز ٍ سرتي غفحات سرت ّوچٌيي زض ضٍاتط آييي ًاهِ ّيچ (1)ضىل  وٌس. هي

ستَى تحت تاض وططي ٍ فطاضي ًطاى  ّاي اًدام گطفتِ تط ضٍي غفحات وف ّا زيسُ ًطسُ است. زض غَضتي وِ تحليل آى

 تاضٌس. ستَى هي داز ضسُ زض زاذل ٍضق وفّاي اي ضىل ٍ تٌص ّا تط هيعاى تغييط وٌٌسُ زٌّسُ تأثيط ضسيس سرت
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 [10]( ومًدار ویري ي تغییر مکان در محل ماکسيمم ویري )زير محل اعمال ویريَا(  تحت بار فطاری ي کططي2ضکل )

 

 َای تحلیلي مذل 2

اي تا  ًاٍزاًي ٍ همطغ لَلِ ضىل ، همطغ هتطىل اظ ظٍج Iهسل تحليلي تا اًَاع گًَاگَى ستَى تا هماطغ  3 زض ايي لسوت

. ّط سِ است تحليل ضسُ [99ياز زوتط لاليثافياى] ّاي ظًسُ ستَى ّاي هرتلف اظ وتاب ططح ، هحاسثِ ٍ اخطاي وف وٌٌسُ سرت

يط تٌسي يىساى تَزُ ٍ زض ذػَظ هماز گاّي ٍ هص هسل زاضاي هطرػات هػالح، هطرػات ًاحيِ تواس، ضطايط تىيِ

 اًس وِ زض ازاهِ هطرع گطزيسُ است. تَزُ  ًيطٍّاي اػوال ضسُ هتفاٍت

 

 وًع تحلیل 2-1

، هًََتًَيه يل تاضگصاضي ضا زض حالت استاتيىي. ايي تحل (Static General)است  تحليل تىاض ضفتِ اظ ًَع استاتيىي تَزُ

(Monotonic) ّاي تحليلي ظهاى ووتطي زاضز ٍ ّوچٌيي اظ زلت تااليي  وٌس. ايي ضٍش زض همايسِ تا سايط ضٍش اػوال هي

 تاضس. ًيع تطذَضزاض هي

 َىذسٍ مذل تحلیلي 2-2

ايداز ( 9ٍ هطرػات خسٍل ) (3ّاي ضىل ) ّاي اخعا هحسٍز تا ٌّسسِ هسل abaqus 6.10-1 [6]تا استفازُ اظ ًطم افعاض 

  ضس:

 

 َای تحلیلي ( مطخصات َىذسي مذل1خذيل )

 وٌٌسُ اتؼاز سرت

(mm) 
اتؼاز  

 (mmستَى) وف

 

A 
(cm

2) 

e 
(mm) 

P 
(kN) 

 هسل

 هستطيلي شٍظًمِ اي وَچه شٍظًمِ اي تعضي هثلثي

- 250X150X19 100X100X19 262X100X19 500X600X20 149.1 0 700 H1 

- 250X150X19 100X100X19 262X100X19 500X600X20 149.1 20 700 H2 

- 250X150X19 100X100X19 262X100X19 500X600X20 149.1 200 700 H3 

- 250X150X19 100X100X19 262X100X19 500X600X20 149.1 400 700 H4 

- 250X150X19 100X100X19 262X100X19 500X600X20 149.1 600 700 H5 

- 200X110X8 200X100X8 - 450X450X20 72.10 0 300 U1 

- 200X110X8 200X100X8 - 450X450X20 72.10 20 300 U2 

- 200X110X8 200X100X8 - 450X450X20 72.10 200 300 U3 
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  (P1-P5)ای  مذل لًلٍ               (U1-U5)مذل وايداوي                         (H1-H5)پُه  مذل بال          

 َای تحلیلي بعذی ي پالن مذل ( ومای س3ٍضکل )

  مطخصات مصالح  2-3

ذطي  هْاضّا ٍ خَش اظ ًوَزاض زٍ ، هيل استفازُ ضسُ است. خْت تؼطيف هطرػات فَالز ST37ّا اظ فَالز ًَع  زض هسل

است. ّوچٌيي الظم تِ شوط است وِ تا اًتْاي تحليل،  اضائِ ضسُ ظيطّا زض خسٍل  استفازُ ضسُ ٍ همازيط هطتثط تا آى (4ضىل )

 اًس. ذطي ضسُ ّوِ هػالح تىاض ضفتِ ٍاضز هطحلِ غيط

- 200X110X8 200X100X8 - 450X450X20 72.10 400 300 U4 

- 200X110X8 200X100X8 - 450X450X20 72.10 600 300 U5 

400X3000X8 - - - 600X600X20 47.10 0 180 P1 

400X3000X8 - - - 600X600X20 47.10 20 180 P2 

400X3000X8 - - - 600X600X20 47.10 200 180 P3 

400X3000X8 - - - 600X600X20 47.10 400 180 P4 

400X3000X8 - - - 600X600X20 47.10 600 180 P5 

http://www.research-paper.ir/


 

 ملي سازه و فوالدکنفرانس  سومين

  در صنعت سازهسومين کنفرانس ملي کاربرد فوالدهاي پر استحكام 

 (LSFهاي سبك فوالدي) اولين کنفرانس ملي سازه
 

 

777 
 

 

 هيلگطز خَش ٍضق ٍ پطٍفيل )فَالز( مطخصات مصالح

 fsy 235 MPa 300 MPa 400 MPaتٌص تسلين، 

 fsu 454 MPa 515 MPa 750 MPa، هماٍهت ًْايي

 Es 2.07e5 MPa 2.07e5 MPa 2.07e5 MPaهسٍل االستيسيتِ، 

 υ 0.3 0.3 0.3ؾطية پَاسَى، 

 suε 0.22 0.22 0.22وطًص ًْايي، 

D 8e-9 ton/mmچگالي، 
3 8e-9 ton/mm

3
 8e-9 ton/mm

3 

 مطخصات مصالح بکار رفتٍ ( 4ضکل )

استفازُ ضسُ است. ايي هسل ضفتاضي  (Concrete Damage Plasticity)خْت تؼطيف هطرػات تتي اظ هسل ضفتاضي 

 [6ّاي ضفتاضي تتي تثسيل وطزُ است. ] تطيي هسل ّايي است وِ آى ضا تِ يىي اظ پطواضتطزتطيي ٍ زليك زاضاي ٍيژگي

طاض ضا زاضاست ٍ ّوچٌيي زض ّط زٍ ضٍش تحليل ذَضزگي زض وطص ٍ ذطزضسگي زض ف ساظي تطن ايي هسل لاتليت هسل

ّا ضٍش تحليل  زيٌاهيىي ٍ استاتيىي لاتل استفازُ هي تاضس. الظم تِ شوط است تا تَخِ تِ حدن تاالي هسل ٍ تؼساز تاالي الواى

ايي ذَاّس زاضت ٍ تا  (Dynamic Explicit)ظهاى ووتطي ضا ًسثت تِ تحليل زيٌاهيىي  (Static General)استاتيىي 

 اهىاى استفازُ اظ تحليل استاتيىي ٍخَز ذَاّس زاضت. (Concrete Damage Plasticity)هسل ضفتاضي تتي 

زض وطص ٍ فطاض، تا تَخِ تِ  (Unconfined)هٌظَض تؼطيف ايي هسل ضفتاضي، هٌحٌي تٌص ٍ وطًص تتي غيط هحػَض تِ

ّوچٌيي همساض وطًص ًْايي است( هحاسثِ گطزيسُ است. هگاپاسىال تَزُ 10پاضاهتط هماٍهت فطاضي تتي )وِ زض هسل هصوَض 

 [8]است.  ( زض ًظط گطفتِ ضسُ υ  =0.1( ٍ ؾطية پَاسَى ) cuε = 0.0038فطاضي تتي ) 
 

 مطخصات سطح تماس بیه اخساء مختلف اتصال  2-4

تَز وِ زض ازاهِ اضائِ ستَى ًياظ تِ تؼطيف سطَح تواسي هرتلف تيي اخعا  ساظي هٌاسة ضفتاض اتػال وف تِ هٌظَض ضثيِ

 است. ضسُ

Merge : 

 اًس. ّا فطؼ ضسُ وِ واهال تِ ّن تستِ ضسُ ٍ تطىيل يه خسن ٍاحس ضا زازُ ّا ٍ هْطُ  هْاض تواهي هيل
Tie : 
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وٌٌسُ تا غفحِ تستِ  ّاي سرت وٌٌسُ تا ستَى ٍ خَش ّاي سرت ّاي ستَى تا غفحِ، خَش ّاي تيي خَش سطح تواس

 ًساضتِ تاضٌس.ضسُ اًس تا حطوتي 

Surface to surface : 

وٌٌسُ تا غفحِ ٍ  هْاض زض غفحِ، ظيط هْطُ تا ضٍي غفحِ، ظيط ستَى تا ضٍي غفحِ، ظيط غفحِ تا تتي، سرت سطَح هيل

غفحِ تط ضٍي غفحِ تسٍى اغطىان تؼطيف ضسُ؛ يؼٌي زٍ سطح هصوَض ضٍي ّن  تواسوٌٌسُ تا ستَى  طَض سرت ّويي

 ي وِ تتَاًٌس ضٍي يىسيگط حطوت زاضتِ تاضٌس.لطاض زازُ ضسُ تِ ضىل
Embedded : 

 هميس گطزيسُ است. هيل هْاض تِ تتي ًسثي طَضيىِ توام زضخات آظازي اًس، تِ هْاضّا زض زاذل تتي هسفَى ضسُ هيل

 

 ي ویريَای اعمال ضذٌ ضرايط مرزی 2-5

ّا هميس ضسُ است.  ّاي تحليلي تِ ايي غَضت تَزُ وِ سطح تحتاًي تتي زض وليِ خْت گاّي زض تواهي هسل ضطايط تىيِ

تا ّط ًيطٍيي وِ تِ ايي ًمطِ ٍاضز ضَز، تِ ول  ضسُاي زض هطوع ايي سطح هميس  طَض ول سطح فَلاًي همطغ تِ ًمطِ ّويي

( ٍ زض حالتي وِ ًيطٍي x,yٍي فطاضي ٍخَز زاضز زض زٍ خْت زيگط )سطح اػوال گطزز. ايي ًمطِ زض حالتي وِ فمط ًيط

 ( 5ضىل ) ضَز . ( تستِ هيxفطاضي تِ ّوطاُ هواى ٍخَز زاضز فمط زض يه خْت )

ّاي تحليلي اتتسا فمط ًيطٍي فطاضي تِ ًمطِ هطوع سطح فَلاًي ستَى )وِ ول سطح تِ ايي ًمطِ اًتمال زازُ  ي هسل تطاي ّوِ

هتط افطايص زازُ ضسُ تا ػولىطز  هيلي 600تا  e=20ل ضسُ ٍ سپس تِ تسضيح ذطٍج اظ هطوعيت اظ ضسُ تَز( اػوا

چِ تطاي تاضّاي هحَضي ذالع  ّا اگط ستَى هَضز تطضسي لطاض گيطز. الظم تِ شوط است اػساز اًتراب ضسُ تطاي ًيطٍ غفحِ

ّاي تحليل ضسُ تِ حالت سيالى تْتطي تطسس .الثتِ  هحَضي هسل ّاي تطٍى است وِ زض حالت همساض اًسوي است ٍلي تِ ضىلي

 ّا تِ طَض هتؼازل زازُ ضسُ است . همطغ ستَى الظم تِ شوط است وِ تواهي ًيطٍّا تا تَخِ تِ سطح

 

 

 (H1-H5)پُه  گاَي ي ویريَای اعمال ضذٌ برای مذل بال ( ضرايط تکی5ٍضکل )

 

 بىذی اخسا محذيد ضبکٍ 2-6
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يه الواى پيَستِ، سِ تؼسي، ضص ٍخْي،  ػثاضت است اظ استفازُ ضسُ وِ C3D8Rتٌسي اخعا هحسٍز اظ الواى  خْت ضثىِ

ّاي  تالش ضسُ زض لسوت ( هطرع است6طَض وِ زض ضىل ) ّواى. يافتِ گيطي واّص اي تا زضخِ اًتگطال گطُ ّطت

ٍ زض  تط تٌسي وَچه ، اظ هصّا زض غفحِ  ّا ٍ خَش  هْاض هاًٌس ًاحيِ پيطاهَى هيل وِ توطوع تٌص ٍخَز زاضز تط حساس

 تطي استفازُ گطزز. تٌسي زضضت ّاي زيگط اظ هص لسوت

 

 َای اخساء محذيد بىذی مذل ( ضبک6ٍضکل )

 

 

 َای تحلیلي وتايح مذل 3

زض لسوت اٍل ووه گطفتِ ضسُ ٍ سپس تا تَخِ تِ ظياز تَزى  4تا  1 ّا، اظ سِ خسٍل خْت اضائِ ًتايح حاغل اظ تحليل هسل

اًتراب ضسُ ٍ ًتايح هطتَط تِ ّا  تؼسازي اظ هسلّاي فَق، ّاي حاغل اظ ّط وسام اظ هسل واًتَض حاغل اظ ّاي تؼساز ضىل

 است. ّاي هرتلف اتػال زض ازاهِ اضائِ گطزيسُ هىاى، زض ترص تٌص ٍ تغييط
 

 

 (H1-H10)پُه  در مذل بال zىص میسس ي خابدايي بیطیىٍ در خُت ( مقادير بیطیىٍ ت2خذيل)

 

Smisses  زض

 (Mpaتَلت)

 

 

Smisses  زض

 (Mpaخَش)

Smisses  زض

 (Mpaوٌٌسُ) سرت

 

Smisses  ِزض غفح

 (Mpaستَى)

Umax  زض

غفحِ 

 (mmستَى)

e 
(mm) 

P 
(kN) 

 

 وٌٌسُ سرت

 

 هسل

 وططي فطاضي وططي طاضيف

 H1 تا 700 0 0.11 40 40 82 82 227 19

 H2 تا 700 20 0.11 66 45 96 67 263 26

 H3 تا 700 200 0.32 130 59 17 166 307 207

 H4 تا 700 400 0.86 190 166 41 213 314 406

 H5 تا 700 600 3.22 201 214 202 242 336 433
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 (U1-U10)وايداوي  در مذل زيج z( مقادير بیطیىٍ تىص میسس ي خابدايي بیطیىٍ در خُت 3ذيل)خ

 (P1-P10)در مذل لًلٍ  z( مقادير بیطیىٍ تىص میسس ي خابدايي بیطیىٍ در خُت 4خذيل)

 H6 تي 700 0 0.25 48 48 - 231 11

 H7 تي 700 20 0.2 36 49 - 234 16

 H8 تي 700 200 0.27 63 102 - 304 219

 H9 تي 700 400 0.63 197 173 - 304 406

 H10 تي 700 600 16.11 221 224 - 307 452

 

Smisses  زض

 (Mpaتَلت)

 

 

Smisses  زض

 (Mpaخَش)

Smisses  زض

 (Mpaوٌٌسُ) سرت

 

Smisses  ِزض غفح

 (Mpaستَى)

Umax  زض

غفحِ 

 (mmستَى)

e (mm) 
P 

(kN) 

 

 سرت

 وٌٌسُ

 

 هسل

 وططي فطاضي وططي فطاضي

 P1 تا 180 0 0.02 15 15 35 35 49 5

 P2 تا 180 20 0.03 10 18 27 45 62 6

 P3 تا 180 200 0.49 110 64 54 138 243 127

 P4 تا 180 400 1.41 236 97 161 235 303 401

 P5 تا 180 600 2.61 241 190 236 305 375 419

 P6 تي 180 0 0.03 20 20 - 9 5

 P7 تي 180 20 0.03 11 24 - 12 6

 P8 تي 180 200 0.48 142 82 - 255 220

 P9 تي 180 400 2.20 239 198 - 355 412

 P10 تي 180 600 22.8 324 240 - 496 611

 

Smisses  زض

 (Mpaتَلت)

 

 

Smisses  زض

 (Mpaخَش)

Smisses  زض

 (Mpaوٌٌسُ) سرت

 

Smisses  ِزض غفح

 (Mpaستَى)

Umax  زض

غفحِ 

 (mmستَى)

e 

(mm) 

P 

(kN) 

 

 سرت

 وٌٌسُ

 

 هسل

 وططي فطاضي وططي فطاضي

 U1 تا 300 0 0.02 18 18 76 76 114 10

 U2 تا 300 20 0.03 15 21 53 99 149 13
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 ستًن : کاوتًر تىص در صفحٍ زير حاصل از َای ارائٍ وتايح ي ضکل

وٌٌسُ تيطتط اظ غفحِ  حالت تا تمَيتستَى زض  تاضس تَظيغ تٌص زض غفحِ ظيط ( لاتل هطاّسُ هي7طَض وِ زض ضىل ) ّواى

ّا،   هْاض ستَى )لسوت فَلاًي(، زض ًاحيِ ظيط هْطُ هيل زض لسوت وططي ظيط H5تاضس. هسل  وٌٌسُ هي ستَى تسٍى تمَيت ظيط

وٌٌسُ( تٌص تيطيٌِ ايي  )تسٍى تمَيت H10وٌين. ٍلي زض هسل  ّا هطاّسُ هي تٌص تِ هطاتة تيطتطي ًسثت تِ سايط لسوت

وٌٌسُ توطوع تٌص زض  ضَز.زض ًاحيِ فطاضي )لسوت تحتاًي( زض حالت تا تمَيت هْاض فَلاًي هطاّسُ هي ًاحيِ زض تيي زٍ هيل

هط وٌٌسُ زض ظيط تال فطاضي پطٍفيل هي تاضس وِ زليل ايي ا تاضس، حال آًىِ زض حالت تسٍى تمَيت هْاض هي ًاحيِ تيي زٍ هيل

 وٌٌسُ است. ًثَز تمَيت

تاضس زض حالي وِ  وٌٌسُ تيطتط هي زض ظيط تمَيت U5  هي ضَز وِ تَظيغ تٌص زض هسل هطاّسُ U10تا هسل  U5تا همايسِ هسل 

تاضس) تا تَظيغ  تاضس. زض لسوت فطاضي ًيع تِ ّويي غَضت هي ّاي فَلاًي ًاٍزاًي هي توطوع تٌص زض گَضِ U10  زض هسل

است وِ ػلت آى  U5تيص اظ زٍ تطاتط هسل  U10ّاي تحتاًي ًاٍزاًي(. تؼالٍُ تٌص تيطيٌِ زض هسل  گَضِتٌص ووتط ٍ زض 

 تاضس. هي (U5)وٌٌسُ  ستَى زض حالت تا تمَيت تط ًيطٍّا زض غفحِ ظيط تَظيغ هٌاسة

تَزُ است.  P10هسل  زضغس ووتط اظ 16وٌٌسُ  لاتل هطاّسُ است وِ تٌص زض حالت تا تمَيت P5  ٍP10ّاي  تا همايسِ هسل

وٌٌسُ تَظيغ تٌص  وٌٌسُ ٍ تَظيغ تٌص زض وطص هي تاضس. زض ًاحيِ فطاضي ّن زض لسوت تسٍى تمَيت ػلت آى ٍخَز تمَيت

وٌٌسُ زض لسوت فطاضي تاثيط ظيازي زض تَظيغ  زّس تمَيت زض ظيط ستَى ) لسوت تحتاًي( تَزُ است. ايي هَؾَع ًطاى هي

ضًَس وِ ػلت ايي هَؾَع ًساضتي  ّا زض ًاحيِ فطاضي تاػث وواًص زض ستَى هي َيت وٌٌسُاست. تم تٌص زض غفحِ ًساضتِ

 تاضس. اي هي تٌس زض ستَى لَلِ پطت

 U3 تا 300 200 1.17 84 157 154 237 303 221

 U4 تا 300 400 14 200 233 262 309 364 448

 U5 تا 300 600 40 246 236 374 454 515 680

 U6 تي 300 0 0.15 32 32 - 117 6

 U7 تي 300 20 0.16 25 40 - 138 7

 U8 تي 300 200 20 242 235 - 515 506

 U9 تي 300 400 61 683 675 - 1000 715

 U10 تي 300 600 164 756 727 - 1000 1000
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    H5 U5 P5 

 

  H10  U10  P10 

 کىىذٌ کىىذٌ ي بذين تقًيت با تقًيت  e=600mmَا در  ( کاوتًرَای تىص در صفحٍ زيرستًن مذل7ضکل )

 

 ستًن : کاوتًر خابدايي در صفحٍ زير حاصل از َای ضکلارائٍ وتايح ي 

ي  ًطسگي غفحِ ضَز، وِ ػلت آى تلٌس پْي هطاّسُ ًوي تفاٍت ظيازي تيي هسل تال e=400 mmتا ذطٍج اظ هطوعيت 

ّا تاػث واّص تيص اظ ًػف تغييط هىاى زض ًاحيِ وططي ًسثت تِ  وٌٌسُ ٍخَز سرت H5تاضس. ٍلي زض هسل  ستَى هي ظيط

H10 ُضَز.  هىاى تيطتطي ًسثت تِ زٍ هسل زيگط هي ّا تاػث واّص تغييط وٌٌسُ ًاٍزاًي ٍخَز سرت است. زض هسل ظٍج ضس

پْي تا ذطٍج اظ  ّواًٌس هسل تال ضَز  هطاّسُ هي ،ًوايص زازُ ضسُ( 8ضىل )تِ ػٌَاى ًوًَِ زض زض هسل تا همطغ لَلِ وِ 

ّا تاػث واّص  وٌٌسُ ٍخَز سرت P5گطزز. ٍلي زض هسل  ّسُ ًويّا هطا تفاٍت ظيازي تيي هسل e= 400 mmهطوعيت 

 ضَز. وٌٌسُ هي زضغس تغييط هىاى تيطيٌِ زض ًاحيِ وططي ًسثت تِ حالت تسٍى تمَيت 90تيص اظ 

 تاضس.  هْاض فَلاًي هي ي وططي تيي زٍ هيل هىاى تيطيٌِ زض ًاحيِ ّاي تحليلي، همساض تغييط ي هسل زض ّوِ
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 P5   P10 

 کىىذٌ کىىذٌ ي بذين تقًيت با تقًيت  e=600mm( کاوتًرَای خابدايي در صفحٍ زيرستًن مقطع لًلٍ در 8)ضکل 

  

 کىىذٌ : کاوتًر تىص در سخت حاصل از َای ارائٍ وتايح ي ضکل

ّاي  ّاي شٍظًمِ اي تلٌس، تٌص تِ هطاتة ووتطي ًسثت تِ لسوت وٌٌسُ ( لسوت تيطًٍي  تمَيت9زض ضىل ) H5زض هسل 

اًس. ّواًطَض  ّاي تيطًٍي سْن ووتطي اظ اًتمال تاض ضا تِ ػْسُ گطفتِ وٌين. تِ ػثاضت زيگط لسوت هتػل تِ ستَى هطاّسُ هي

ّا  سْن تسعايي زض اًتمال ًيطٍ، اًس تٌس ضا ايفا وطزُ ّاي هستطيلي وِ ًمص پطت وٌٌسُ ضَز سرت هطاّسُ هي H5وِ اظ هسل 

است، وِ زليل آى هيعاى ظياز تاض اػوالي  وٌٌسُ تِ غَضت ًسثتاً يىٌَاذت تَظيغ ضسُ تٌص زض ول تمَيت U5اًس. زض هسل  زاضتِ

 پْي ّاي تال ًيع هاًٌس هسل اي همطغ لَلِ  ّاي هسل اًس.. ّا زض ًاحيِ پالستيه لطاض گطفتِ وٌٌسُ تاضس ٍ زض ًتيدِ وليِ تمَيت هي

 هثلثي(ّاي  وٌٌسُ گيطي تمَيت هي تاضٌس. )الثتِ تا تىاض

 

 H5 U5 P5 
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  e=600mmَای مًرد آزمايص در  کىىذٌ ومًوٍ ( کاوتًرَای تىص در سخت9ضکل )

 

 

 کاوتًر تىص در خًش : حاصل از َای ارائٍ وتايح ي ضکل

تٌص زض  H5زض همايسِ تا هسل  H10  زض هسل ضَز  ًطاى زازُ ضسُ، هطاّسُ هي (90) ضىل پْي وِ تطاي ًوًَِ زض زض هسل تال

 U5ًاٍزاًي تا همايسِ هسل  زض هسل ظٍج است. زضغس تيطتط ضسُ 10است حسٍز  ستَى هتػل ضسُ ّايي وِ ستَى تِ ظيط لسوت

ِ سثة آى طَل خَش تيطتط زض است، و وٌٌسُ ضسُ زضغس ووتط اظ حالت تسٍى تمَيت 30تٌص تيطيٌِ حسٍز  U10  تا هسل

تٌص  P5 تاضس وِ زض هسل  ًاٍزاًي هي ّواًٌس هسل ظٍج P5 ٍP10 زض هسل تا همطغ لَلِ هسل  تاضس. وٌٌسُ هي حالت تا تمَيت

 وٌٌسُ است. زضغس ووتط اظ حالت تسٍى تمَيت 40تيطيٌِ 

 

 H5   H10 

 کىىذٌ کىىذٌ ي بذين تقًيت با تقًيت  e=600mmپُه در  ( کاوتًرَای تىص در خًش مقطع بال10ضکل )

 

 َای مُاری : کاوتًر تىص در میل حاصل از َای ارائٍ وتايح ي ضکل

ّاي تحتاًي ّيچ تٌطي  هْاض است ٍ زض هيل ي هيل هْاضّاي فَلاًي اًدام ضسُ ّا اًتمال ًيطٍي وططي تِ ٍسيلِ زض اوثط هسل

ّاي ًاضي اظ تطش ػلت  اضي )لسوت تحتاًي( ًيع تٌص تااليي زاضًس وِ ًيطٍّاي فط هْاض پْي هيل ٍخَز ًساضز. الثتِ زض هسل تال

وٌٌسُ ٍخَز زاضز. زض  زضغس افعايص تٌص تيطيٌِ ًسثت تِ حالت تا تمَيت U5  ٍU10 35ّاي  است. تا تَخِ تِ هسل آى تَزُ

هْاض پاييٌي ّيچ  هْاض زض وطص زاضين ٍلي هيل سِ هيل ًطاى زازُ ضسُ، (99ًوًَِ زض ضىل )وِ تِ ػٌَاى  P5  ٍP10ّاي  هسل

 وٌٌسُ زاضز. زضغس تٌص تيطيٌِ تيطتط اظ حالت تا تمَيت P10 39. ٍلي هسل وٌس ًيطٍيي تحول ًوي
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 P5 P10 

 کىىذٌ کىىذٌ ي بذين تقًيت با تقًيت e=600mm َای مُاری مقطع لًلٍ در  ( کاوتًرَای تىص در میل11ضکل )

 

 

 َای خردضذگي بته : وتايح ي ضکلارائٍ 

ذَضزگي تتي زض  وٌين. ايي تطن هطاّسُ هي 200mmّاي تيص اظ  هحَضي ذَضزگي تتي ضا زض تطٍى ّا تطن زض تواهي هسل

( آضىاض است، تتي 91طَض وِ اظ ضىل ) ًاٍزاًي ّواى تاضس. زض همطغ ظٍج ّاي وططي لاتل هطاّسُ هي گطز ًاحيِ پيطاهًَي هيل

ستَى  اًس. تؼالٍُ تتي زض لسوت فطاضي غفحِ ظيط ذَضزگي ضسُ ّاي وططي )لسوت فَلاًي( زچاض تطن پيطاهًَي هيلگطز

ستَى ػثَض  است. ايي هَؾَع ًطاى اظ آى زاضز وِ ًيطٍي فطاضي حاغل اظ لٌگط اػوالي اظ غفحِ ظيط ضسگي گطزيسُ زچاض ذطز

وِ زض  –ستَى ضا  است. ايي هَؾَع فطؼ تَظيغ يىٌَاذت تٌص زض ظيط غفحِ ظيط ي گطزيسُوطزُ ٍ تاػث توطوع تٌص زض تت

اي، تا تَخِ  ّاي تحليلي ضاهل ستَى لَلِ وٌس. زض ًوًَِ ًمؽ هي -ّا هَضز استفازُ لطاض گطفتِ ًاهِ تطذي اظ ضٍاتط ططاحي آييي

هْاض وططي زچاض ذساضت گطزيسُ  پيطاهًَي سِ هيلتتي  600mmهحَضي  ّا زض حالت تا تطٍى هْاض تِ ًحَُ لطاضگيطي هيل

ذَضزگي ّستين. تِ ػثاضت  هْاض فَلاًي ضاّس تطن تٌْا زض تتي پيطاهًَي هيل (200,400mm)ّاي ووتط  هحَضي ٍلي زض تطٍى

 است. هْاض فَلاًي تِ ػلت فاغلِ تيطتط اظ تاض ذٌثي سْن تيطتطي اظ ًيطٍي وططي ضا تحول وطزُ زيگط هيل
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                    U5  U10 

 کىىذٌ کىىذٌ ي بذين تقًيت با تقًيت  e=600mmخًردگي ي خردضذگي بته برای مقطع زيج وايداوي در  ترك (12ضکل )

 گیری وتیدٍ 4

( تيطتط zّا )زض خْت  هىاى ستَى ٍ تغييط ّا زض تَظيغ تٌص زض غفحِ ظيط وٌٌسُ هحَضي، تأثيط تمَيت تا افعايص تطٍى -9

 است. وٌٌسُ ٍ تسٍى آى تَخَز آهسُ تيطتطيي تفاٍت تيي حالت تا تمَيت e=600 mmّا زض  ضَز تطَضيىِ زض تواهي هسل هي

تَاى گفت  ياتس ٍ هي ضَز. زض ًتيدِ آى خاتدايي تيطيٌِ ًيع واّص هي وٌٌسُ تاػث تَظيغ تٌص زض سطح ٍضق هي تمَيت -1

 ضٍز. سرتي اتػال تاالتط هي

وٌٌسُ طَل خَش ون لازض  ضَز ٍ زض حالت تسٍى تمَيت ّاي وططي هٌتمل هي عايص ذطٍج اظ هطوعيت تٌص تِ خَشتا اف -3

 وٌٌسُ ، اًتمال ًيطٍي تيطتطي ذَاّين زاضت. تِ اًتمال ًيطٍ ًرَاّس تَز. تا تَخِ تِ اهىاى طَل خَش تاالتط زض حالت تا تمَيت

زٌّس ٍ ّوچٌيي  ضىل اًتمال ًيطٍي تْتطي اًدام هي ّا زض لسوت هثلثي ٌٌسُو تاضٌس. سرت ّا ًيع هْن هي وٌٌسُ ضىل سرت -4

 ّا استفازُ گطزز. وٌٌسُ گًَِ سرت تا زض ًظط گطفتي ضطايط التػازي ، تْتط است وِ اظ ايي

ستَى ٍ  وٌٌسُ تاػث توطوع تٌص زض ّا زلت ضَز تا تمَيت وٌٌسُ اي ضىل تايس زض استفازُ اظ تمَيت ّاي هسل لَلِ زض ستَى -5

ّا توٌظَض تَظيغ ًيطٍ زض سطح ستَى تا همطغ  وٌٌسُ حل استفازُ اظ تؼساز تاالتط تمَيت وواًص هَؾؼي ستَى ًگطزز. يه ضاُ

 تاضس. لَلِ هي
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 ، “ اي ّاي هثلثي ٍ شٍظًمِ وٌٌسُ ّا تا تمَيت ستَى تحليل اخعاي هحسٍز وف ” ، (9388) ،ٌي ع آّ والتِ ،ف ضْاتياى [9]

 زاًطگاُ ضيطاظ، ايطاى. ، ػوطاى هٌْسسي الوللي تيي وٌگطُ ّطتويي

ستَى تمَيت ضسُ تحت  ساظي غفحات وف تطضسي ضفتاض ٍهماٍم ”( ، 1008) ، م ضداػي لالتيع،  ظاضعم،  فطز ّازياى[10] 

 .زاًطگاُ ػلَم تحميمات تْطاى ، ايطاى ، ساذتواى ساظي ّوايص هلي ظلعلِ ٍ هماٍم ، “ فطاضي ٍ وططي اثط تاضّاي هحَضي

 .، اًتطاضات زّرسا ، چاج چْاضم “  ّا ستَى ططح هحاسثِ ٍ اخطاي وف ”( 9381هْسي ) افياى ،لاليث  [11]
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