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  بررسي پارامترهاي مؤثر بر روي رفتار غير خطي تيرهاي عميق بتن آرمه
  به كمك روش المانهاي محدود

 
 

 نگروه عمران، دانشكده مهندسي، دانشگاه سمنادانشيار           علي خيرالدين    
  كارشناس ارشد گروه عمران، دانشكده مهندسي، دانشگاه سمنان  محمدرضا تاجيك

 
 

  چکيده
تيرهاي عميق بتن آرمه يكي از . گيرد ثير پارامترهاي مختلف بر روي رفتار غيرخطي تيرهاي عميق بتن آرمه مورد بررسي قرار ميأاله تدر اين مق
 تعريف تيرهاي. هاي دريايي، بدنه مخازن مستطيلي، پلها، ديافراگمهاي كف و ساختمانهاي بلند كاربرد دارند اي هستند كه در سدها، اسكله اعضاء سازه

ه ـطور كلي تير عميق به ب. شود راساس نسبت دهانه تير به عمق تير يا نسبت دهانه برشي به عمق تير بيان ميـلف، بـهاي مخت ن نامهـوسط آييـق تـعمي
اد ديگر تحت آزمايش توسط افرالً ر اين مقاله سه تير عميق بتن آرمه كه قب د. باشد٥/٢شود كه نسبت دهانه به ارتفاع آن كمتر يا مساوي  تيري گفته مي
  مكان تغيير  -بار  منحني  شامل  نتايج ، غيرخطي آناليز  درقسمـت. اند اي المانهاي محدود آناليز شده ، با استفاده از يك برنامه غيرخطي اليهاند قرار گرفته

هت بررسي رفتار تيرهاي عميق، يك مطالعه پارامتريك صورت ج. اند شده  براي تيرهاي عميق ارائه و بار نهايي  خوردگي  ترك ، بار تـرك  پخـش ، نحوه قائم
، مقاومت فشاري و كششي بتن، مقاومت تسليم فوالد، مقدار فوالد اصلي، محل قرارگيري و درصد بازشو )پديده وابستگي مش(گرفته و اثر اندازه المان 

ور مايل در ناحيه شكست برشي پيشنهاد گرديده و نتايج كامپيوتري با همچنين يك روش جديد مبني بر قرارگيري آرمات. مورد مطالعه قرار گرفته است
تواند با دقت بسيار خوبي براي بررسي  اي المانهاي محدود مي دهد كه روش غيرخطي اليه مقايسه نتايج نشان مي. اند آزمايشگاهي مورد مقايسه قرار گرفته

 .رفتار تيرهاي عميق بتن آرمه مورد استفاده قرار گيرد

  . محدود، مقاومت نهائيهايتير عميق، بتن آرمه، تحليل غير خطي، المان: ات کليدیکلم
  

Investigation of Effective Parameters on Nonlinear Behavior of 
R.C. Deep Beams by Finite Element Method 

 
 

A. Kheyroddin and M. R. Tajik 
Dep. Of Civil Engineering, Fac. of Engineering, Semnan University, 

Semnan, Iran 
 
 

Abstract 
This paper investigate influence of various parameters on the nonlinear behavior of R.C. deep beams. 

Reinforced Concrete deep beams are one of the structural element that used in dams, offshore piers, rectangular 
tanks, bridges, floors, diaphragms and high rise buildings. Definition of deep beam by various codes is based on 
span to height of beam ratio. Generally, span to height ratio of deep beams required not to be greater 2.5. In this 
paper, three deep beams which have been tested in laboratory already, have been analyzed with various number 
of element by a nonlinear layered finite element program. In the nonlinear analysis section, results include 
vertical load versus vertical displacement curve, crack pattern, cracking load and ultimate load. For investigating 
deep beams behavior, a parametric study used to investigate size–effect phenomenon, tension and compression 
strength of concrete, yield strength of reinforcement (bar), amount of longitudinal and vertical reinforcement, 
location and percentage of opening. Also, a new method proposed for placing reinforcement cage in the shear 
failure area and analytical results compared to experimental results. Results comparison show that nonlinear 
layered finite element method can be used for investigating of R.C. deep beams with high accuracy. 
Key words: Deep beam, Reinforced concrete, Nonlinear analysis, Finite element, Ultimate 
strength. 
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   مقدمه-۱
 كه دارند، رفتارشان بيشتر اي هندسه خاطره  عميق بتيرهاي

 دو بعدي است و در شرايط تنش مسطح قرار عضو يكمشابه 
 از بعد و  خمشازاي قبل  به همين دليل مقطع صفحه. گيرند مي

 زيرا توزيع كرنش خطي نيست ماند، خمش، الزاماً صفحه باقي نمي
 خالصابل تغيير مكان خمشي و مقدار تغيير شكل برشي در مق

در نتيجه، . نظر كردن نيست صرف قابل معمولي تيرهاي خالفبر
 ارتجاعي و ترك نخورده نيز حالت حتي در تنش، نمودار

 و قوانينشدت و توزيع تنش تيرهاي عميق از . باشد غيرخطي مي
 . ]۱[كند  روابط مربوط به تيرهاي معمولي، پيروي نمي

  
  اي عميق تيرهتحليل روشهاي -٢

 براي طراحي قابها و الً تحليل االستيك خطي كه معموروش
وار ـشود، براين فرض است  گرفته ميكاره برهاي بتن آرمة ساده ـتي

 مانند ي ميـ باقصفحه، اي بعد از بارگذاري است كه مقاطع صفحه
اما تئوري مقدماتي . باشد و عالوه بر اين ماده همگن واالستيك مي

 براي تيرهاي تواند طي و االستيك نمي خفرضخمش حتي با 
 بتن مسلح يك مادة كه اين كار رود چراكه عالوه بره عميق ب

 بلكه در اين نوع تيرها در مقاطع نيست،االستيك همگن 
تير عميق در . شود اي بعد از بارگذاري اعوجاج ايجاد مي صفحه

حقيقت يك صفحة عمودي است كه در صفحه خود تحت 
به هيچ در مقطع توزيع تنش يا كرنش . گيرد بارگذاري قرار مي

 دهانه نسبتطور عمده به ه ست و تغييرات آن بـنيخطی وجه 
  .ه ارتفاع آن بستگي داردـب

 رفتار ]Paiva and Siess ]۲ توسط پيوا و سيز ۱۹۶۵ سال در
. است قرار گرفته  بررسيتير عميق براساس مقاومت نهايي مورد 

ايشگاهي گوناگوني براي تيرهاي  و آزمتحليليهمچنين روشهاي 
  . استشدهگاه ساده يا پيوسته گزارش  عميق با تكيه

هد كه مقدار د  مينشان ]۳[هاي آزمايشگاهي توسط لئونارد  يافته
بينيهاي تحليل االستيك   با پيشخوردگيتنش قبل از ترك 

 دهانه يا نقطه وسطچنانچه تير از باال و پائين در . مطابقت دارد
آيد،  ا بارگذاري شود، نتايج بسيار متفاوتي به دست ميگاهه تكيه
 در هر دو شرايط بارگذاري، محدوديت فيزيكي كمتري در زيرا

 لنگر وجود دارد و انحراف از بازويوسط دهانه نسبت به افزايش 
 تعداد و مثالبراي . شود بيني تحليل االستيك نيز بيشتر مي پيش
  والد ـد البته مقدار و مكان فـباـي زايش ميـن افـرك در بتـعاد تـاب

  . بسزايي داردتأثيرتقويتي 
 كه براساس رفتار دهد  آزمايش بارگذاري نشان مينتايج

االستيك اگر فوالدها به طور مطلوب آرايش يابد، توزيع نيروهاي 
بنابراين . كند  در هنگام گسيختگي تغييرات زيادي نميداخلي

طرحي با نيروهاي داخلي  جهت تهيه االستيك،توان از تحليل  مي
 اگر بنابراين . كرداستفادهقابل قبول و در تعادل با بارهاي اعمالي 

 توان اي در قوانين موجود، بحث نشده است، مي ابعاد و شكل سازه
نيروها و توزيع داخلي نيروها را براي طرح ميلگرد از تحليل 

  . دست آورده االستيك ب
 است كه ارتباط داده ننشا ]Leonhardt (1966) ]۳  لئونارد

محدودي بين ترتيب آرماتورگذاري و مسير تنشهاي كششي در 
در مقايسه با نتايج به ( وجود دارد، و در عمل عميقرهاي ـتي

 بيشتر در ترك خوردگي كنترل) دست آمده از تحليل االستيك
همچنين مطالعات . شود ه و رفتار تير محدودتر ميـود داشتــوج
سووس ـ كوتو Subedi (1988)دي ـــابـط سوســ تاي ردهــگست

Kotsovos (1988) ]۵[ عربزاده و Arabzadeh (1992) ]۶[ 
  . گرفته استصورت (1992)

  
   محدود  المانهاي غيرخطي روش -٣

 تيرهاي عميق كوچك ارتفاع  بهدهانه توجه به آنكه نسبت با
 و فشار و مسئله كششباشد و به علت رفتار نامتقارن بتن در  مي
عنوان ه اي و تحليل غيرخطي ب رك خوردگي، مدل تنش صفحهت

از طرف ديگر .  روشهاي تحليل برگزيده شده استبهترينيكي از 
 و زمان زيادي بايد صرف كارهاي باالهاي بسيار  كه هزينه از آنجائي

هاي المانآزمايشگاهي نمود، روشهاي عددي مخصوصاً روش 
راي تحليل و بررسي محدود امروزه به عنوان موثرترين روش ب

يكي از . گيرد  آرمه مورد استفاده قرار ميبتنهاي  رفتار سازه
 عميق از مرحله صفر تيرروشهاي موثر در تعيين رفتار دقيق  

خوردگي، تسليم   و محاسبه بارهاي تركانهدامبارگذاري تا مرحله 
 محدود غيرخطي المانهايو مقاومت نهائي، استفاده از روش 

 رفتار تير را در كليه مراحل بارگذاري توان  روش ميينا با. باشد مي
در اين روش هندسه .  قرار دادبررسي كليه نقاط تير مورد درو 

 شده و به كمك آناليز معرفي گرهي چهار هايتير توسط المان
 تيرغيرخطي مقادير كرنش، تنش و تغيير مكانها در نقاط مختلف 

قبلي اشاره شده در اين كه در روشهاي  در صورتي. شوند تعيين مي
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در اين پروژه سعي شده . گردد  تير تعيين مينهايي تنها بار ،مقاله
 تيرهاي عميق كه قبالً رفتاراست به كمك روش المانهاي محدود 

ثر ؤ قرار گرفته و پارامترهاي مبررسياند مورد  شده آزمايش
  مهبرنا  يك  عميق، ازتيرهاي  تحليل براي. بررفتار تير تعيين شوند

  . است  شده  استفاده NONLACS2  بنام محدود المان  غيرخطي
  
   NONLACS2 محدودالمانهاي اي اليه غيرخطي برنامه -٤

  است  شده  داده  توسعه] ۷[  خيرالدين  عليتوسط  كه   برنامهاين
 در] Nofal] ۸ توسط   كهباشد مي NONLACS  برنامه  ادامه در
  غيرخطي آناليز  قابليت  برنامه  ينا.   است شده  ارائه ۱۹۸۸  سال
 و باشد  مي دارا را  تنيده پيش و  فوالدي ، آرمه  بتن  هاي سازه
 قرار  استفاده مورد باال  مقاومت و   معمولي بتنهاي  براي تواند مي

  مشاهده )۱ ( شكل در فوالد و  بتن  كرنش -  شتن  منحني. گيرد
  .شود مي

 ، اي صفحه  ، تنش اي  صفحه  خمش، غشايي  واي  پوستهالمانهاي
 بعدي و المان مرزي فنري به عنوان  ، المان يك اي  صفحه كرنش
 برنامه سازه از  در اين. اند  برنامهاينالمانهاي   از اي مجموعه

شود و   ميگرفتهاي با ضخامت ثابت در نظر  يكسري المان صفحه
  ).۲( لشكشود  يكسري اليه تقسيم مي هر المان به

  ماتريس  تغييرات و  شده  تقسيم  كوچك بار ۳۰  به  كل  ينيرو
  ايجاب را  نموي   روند حل يك ، بارگذاري  تحت  مصالح  سختي
 ، شده  اصالح  رافسون - نيوتن  روش  براساس  برنامه  اين. كند  مي
  توقف  براي  همگرايي معيار. دهد مي  انجام را  غيرخطي آناليز

 نيرو يا  مكان تغيير  براساس، بارگذاري  مرحله هر در تكرارها
 اگر  كه باشد مي  صورت بدين  برنامه  اين در  واگرايي معيار. باشد مي

 از  نامتعادل  نيروهاي يا  مكان تغيير   بردارهاي نرمهاي از  هريك
  اندازه از  بيش  بزرگي  علت  به  عمليات شود بيشتر  ماكزيمم مقدار
  .شود مي  متوقف مقادير،  اين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فوالد و  بتن  كرنش  تنش  نحني م-١  شكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   اي چند اليه  پوسته المان -٢ شكل
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   مش وابستگي پديده -٥
 گـسترده، وابـستگي نتـايج       خـوردگي   اصلي مدل تـرك    ضعف

 كـه   باشد  ميكامپيوتري به اندازه المان در روش المانها ي محدود          
دهـد     نشان مي  تحقيقات .شود  ميبه اين پديده وابستگي مش گفته       

ثير بسزايي بر روي رفتار أ ـ كرنش كششي بتن ت تنشكه منحني 
ارد ي آن د  ـ نهايـ  مقاومتويژه نحوه ترك خوردگي بتن و       ه  سازه، ب 

 كامپيوتري به   نتايجشود كه     با تغيير اندازه المان، مشاهده مي     . ]٧[
 محـدود خطـي،     المانهـاي  و بـرعكس آنـاليز       ايندي  شدت تغيير مي  

. آينـد   دست نمي ه  تري ب   همواره با افزايش تعداد المانها، نتايج دقيق      
 و بـار انهـدام   شود میهرچه تعداد المانها افزايش يابد سازه نرمتر       

 مـدل  ]۹[ )1997( شـايانفر، خيرالـدين و ميــرزا      . يابـد   ميكـاهش  
ــده    ــد كــه براســاس آن مــشكل پدي ــدي را پيــشنهاد نمودن جدي

اگـر كـرنش نهـايي بـتن در         .  اسـت  شـده وابستگي مش برطـرف     
 تابعي از اندازه المان معرفي شـود نتـايج          صورته  ب ،∋tu  كشش،

 نخواهند داشت رابطه    المانزه  كامپيوتري وابستگي چنداني به اندا    
)۱.(  

)008.0(004.0 h
tu e −=∈          )۱(  

 
 

 المان اندازهh  كشش و در نهايي بتن كرنش ∋tu   در آن،كه
 . باشدمي mmبرحسب 

شود پديده وابستگي مش و دقت رابطه   ميسعي اين مقاله در  
  . قرار گيردسيبرر در خصوص تيرهاي عميق بتن آرمه مورد ۱
  
   مورد بررسي عميق تيرهاي معرفي -٦

 تير عميق بتن آرمه مورد بررسي قرار گرفته سه اين مقاله در
 آقايان ارشادي و توسط 4B14 و 1B1است، دو تير به نامهاي 

 و مسكن تحت بار ثقلي در ساختمانعربزاده در مركز تحقيقات 
 آقايان توسط 6p7  تير سوم بنامو ]۱[وسط دهانه، قرارگرفته اند 

Ramakrishnan & Ananthanarayana  ]۱۰[ شده بارگذاري 
در . باشد  و متقارن ميمتمركزبارگذاري هر سه تير بصورت . است

 شده آورده 6P7 و 4B14 هايهندسه و فوالدگذاري تير) ۳(شكل 
  . است
 مصالح بتن و مقاومتمشخصات تيرها به همراه ) ۱ ( جدولدر

  .ستفوالد ارائه شده ا

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 6p7) ب ،  4B14)الف ها هندسه و فوالد گذاري تير-۳ شكل

)الف(

)ب(
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  نهايي آزمايشگاهيمقاومت همراه به 1B1، 4B14، 6p7اي سه تير   و سازههندسي مشخصات -۱ جدول
 مقاومت
هنايي 
آزمايشگ

 اهي
pu 

(kN) 

As 
 فوالد
قائم 
جان 

)درصد(  

As 
 فوالد
 اصلي
پائني 
(mm2) 

As  
 فوالد
  باالاصلي

(mm2) 

fy 
MPa 

Es 

2mm
KN

 

Ec 

2mm
KN  ft 

MPa 
cf ′  

MPa 

 عرض
b 

(mm) 

 عمق
h 

(mm) 

دهان
 L ه

(mm) 

 نام
 تري

۵/۱۱۸  ۲۸ ۲۰۱ ۳/۲۸  ۴۹۴ ۲۰۰ ۴۵/۱۹  ۵/۲  ۰۹/۳۶  ۵۰ ۴۰۰ ۸۰۰ 1B1 

۴/۲۲۹  ۲۸ ۶/۵۶  ۶/۵۶  ۴۱۵ ۲۰۰ ۴۸/۲۰  ۵۱/۲  ۲۱/۳۶  ۷۵ ۷۵۰ ۱۶۸۰ 4B14 

۱۰۴ ۰ ۷۱ ۰ ۳۴۵ ۲۰۷ ۶/۲۰  ۱/۳  ۱/۲۴  ۲/۷۶  ۳۸۱ ۸/۶۸۵  6p7 

  
  بندي و نتايج حاصل از آناليز تيرها نحوه المان -۷

بنــدي بــا تعــداد   ســه نــوع المــان4B14 و 1B1بــراي دو تيــر 
ـ   ، صـورت   )۱۶۰،  ۸۰،  ۴۴(و  ) ۱۶۸،  ۸۴،  ۳۵(ترتيـب   ه  المانهاي ب
 از  NONLACS2يرهـا در برنامـه      براي مدل كردن ت   . گرفته است 

ــ ــوعshellي ــــرهــهار گــــهاي چـالمان صــورت ــــه  بQLC3  ن
Plane- stress and bending    كه براي المانهـاي تيـر رفتـار 

به علت رفتار تـنش در      . دهد، استفاده شده است     خوبي را بروز مي   
 .سطح هر المان تنهـا يـك اليـه بـراي بـتن منظـور شـده اسـت                  

اند و در مركز خـط        صورت متمركز مدل شده   ه  فوالدهاي طولي ب  
صـورت گـسترده يـا      ه  فوالدهاي قائم جان ب   . اند  مرجع قرار گرفته  
Smeared Layerصورت ه  مرحله ب۳۰ارها در ــب. اند هـكار رفته  ب

تدريجي به سازه اعمال شده و آنقدر بار افزايش  يافتـه تـا سـازه                
ه به علـت تقـارن      الزم به توضيح است ك    . ه مرحله انهدام برسد   ــب

تيرها از لحاظ هندسه، بارگذاري و فوالدگذاري، فقـط نـصف تيـر             
گاه فرضي لغزشـي      در وسط دهانه تير، يك تكيه     . مدل شده است  

  .دهد گرفته كه فقط اجازه تغيير مكان قائم را به تير مي قرار
  
  بررسي صحت معادله پيشنهادي -٨

عداد المان  با ت4B14و  1B1 پس از آناليز هريك از تيرهاي
در حاصله  ، نتايجNONLACS2مختلف توسط برنامه غيرخطي 

  .  شده است آورده)٢(جدول 
شود با افزايش تعداد المان        مشاهده مي  )٢(جدول  همانطور كه در    

مقاومت نهائي تير عميق كاهش يافته است، به عبـارت ديگـر در             
دود آرمه برعكس آناليز المانهاي محـ       هاي بتن   آناليز غيرخطي سازه  

خطي با افزايش تعداد المان معلوم نيست كـه بـه نتيجـة واقعـي               

 علت اين امر اين است كه با افزايش تعداد المانها،     .نزديكتر بشويم 
افتـد بيـشتر شـده،        خوردگي در آنها اتفاق مي      تعداد نقاطي كه ترك   

 1B1به عنوان مثال در تير      . يابد  تر و بار نهايي كاهش مي       سازه نرم 
باشـد كـه      مـي  kN 140ماني بـار نهـايي كـامپيوتري         ال ۳۵با مدل   
ي  درصد از بار نهايي آزمايشگاهي بيشتر است، در صورت    ۱۸حدود  

 ۱۶۸يابد مثالً بـا مـدل         كه با افزايش المانها اين درصد كاهش مي       
باشد كه اخـتالف فاحـشي    مي kN 75كامپيوتري  الماني بار نهايي

ايـن نـشان     ).طـا خ  درصـد  ۳۶حـدود   ( دارد با نتايج آزمايـشاهي   
تيرهاي عميق نيز اندازه المان نقش مهمـي را در       دهد كه براي    مي
ه توضـيح اسـت كـه در        ـــ الزم ب . دـكن  ري ايفا مي  ـايج كامپيوت ـنت

آناليز اين تير با تعداد المانهاي مختلف، مقدار كرنش نهـائي بـتن             
  .در نظر گرفته شده است tu∋=002.0 كشش برابر  در

 تغييرمكان براي چهار حالت آناليز -بار منحني )٤(كل در ش
طوركه  همان. غيرخطي با تعداد المانهاي متفاوت آورده شده است

بندي، مقاومت   از المانمحدودهست در اين  ااز اين منحني پيدا
آناليز با  باشد، و  بيشينه مي، المان۱۶نهائي تير در حالت آناليز با 

 المان، جوابهاي دورتر از جواب ۱۶ بيشتر از المانهاي كمتر و
دهد، بنابراين از آناليز غيرخطي  را به ما مي) آزمايشگاهي(واقعي 
توان گرفت كه بر   هم گفته شد، اين نتيجه را ميالًطور كه قب همان

بندي بيشتر و ريزتر به جواب  عكس آناليز خطي كه با المان
 المانها صحت تري دست پيدا خواهيم كرد، با افزايش تعداد دقيق

. دـياب و دقت نتايج كامپيوتري گاهي افزايش و گاهي كاهش مي
به عبارت ديگر، نتايج كامپيوتري در تيرهاي عميق تابع اندازه 

  .باشند المان مي
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 صورت گرفته است، چنين هااي كه بين اين منحني از مقايسه
آيد كه منحني حاصل از فرمول، از محدودة تغييرات  برمي

كمتري برخوردار ) ين حداكثر و حداقل نقاط نموداراختالف ب(
چه بخواهيم اين نمودار را در طول محور  باشد و همچنين چنان مي

 به ميرائي اين نمودار در اًبنديها بسط بدهيم تقريب تعداد المان
تواند نمايشگر جواب مطلوب و واقعي  حول يك خط راست كه مي

 )۲ ( از جدول.يم كردمقاومت نهائي تير باشد، دست پيدا خواه

شود كه بدون استفاده از معادله پيشنهادي  همچنين مشاهده مي
باشد مدل   نتايج كامپيوتري وابسته به اندازه المان مي)۱(معادله 

 الماني بدترين ۵۶و مدل ) خطا% ۲( الماني بهترين نتيجه ۱۶
كه استفاده از معادله پيشنهادي  در صورتي. دهد نتيجه را ارائه مي

تواند با تقريب خوبي بار  بندي مي دهد كه هر نوع المان شان مين
  .نهايي سازه را حدس بزند

  
  ، در مقايسه با حالت آناليز كامپيوتري براي تعداد المانهاي مختلف6p7  آزمايشگاهي تير(Pu) مقاومت نهائي -۲جدول 

 Pu(NON) /Pu(exp) )مقاومت نهايي كامپيوتري  )درصد  
Pu (kN) 

 نام فايل   المان تعداد

 6p7 , exp  ــــــ ۱۰۴ ۱۰۰

۱۵/۹۶  ۱۰۰ ۸ 6p7 , nonda 

۹۸ ۱۰۲ ۱۶ 6p7 , nonaa 

۳۴/۹۱  ۹۵ ۳۶ 6p7 , nonba 

۵۳/۸۶  ۹۰ ۵۶ 6p7 , nonca 

 6p7 , exp ــــــ ۱۰۴ ۱۰۰

۱۰۰ ۱۰۴ ۸ 6p7 , nondam 

۱۵/۹۶  ۱۰۰ ۱۶ 6p7 , nonaam 

۹۸ ۱۰۲ ۳۶ 6p7 , nonbam 

۱۵/۹۶  ۱۰۰ ۵۶ 6p7 , noncam 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)002.0(  براي چهار حالت آناليز غيرخطي با تعداد المان متفاوت 6p7ر مكان تير عميق ي تغي- منحني بار- ٤شكل  =∈tu در مقايسه 
  با حالت بارگذاري آزمايشگاهي

Deep Beam,6p7
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شود كه با افزايش تعداد المان سازه نرمتر       مشاهده مي  )٤(از شكل   
دهـد كـه نتـايج     اين امر نشان مـي . يابد و بار نهائي كاهش مي    شده  

. باشـد   كامپيوتري در تيرهاي عميق وابسته بـه انـدازه المـان مـي            
 المان انطباق  ۱۶شود كه نتايج كامپيوتري با        همچنين مشاهده مي  

بسيار خوبي چه از لحاظ سختي و چه از لحاظ مقاومت بـا نتـايج               
  .آزمايشگاهي دارند
بتن، يكي از مهمترين عوامل براي ايجاد رفتـار        ترك خوردگي   

عالوه بـر كـاهش سـختي سـازه،         . شود  غيرخطي بتن محسوب مي   
تركها باعث پخش مجـدد تنـشها در آرماتورهـا و افـزايش تـنش               

ترك وقتـي در    . گردند  چسبندگي در سطح تماس بتن و فوالد مي       
 از ،دهد كه تنش كششي در هر نقطه المـان محـدود   برنامه رخ مي 

 بـه عبـارت ديگـر كـرنش         .، تجاوز كند  tfقاومت كششي بتن،    م
ــتن     ــشي بـ ــت كشـ ــر مقاومـ ــرنش نظيـ ــتن از كـ ــشي بـ كشـ

)/( ctcr Ef=∈  نحوه ترك خوردگي    )٥(شكل  .  تجاوز نمايد 
طور   دهد، همان   نشان مي )  المان ۱۶با  ( را در مرحله انهدام      6p7تير  

  .است ناحيه وسط تير در پايين رخ داده شود تركها در كه ديده مي
  
  (Parametric Study)بررسي پارامتريك  -٩

 المان،  ۱۶، با   )6p7براي تير   (ررسي وابستگي المان    ـچون در ب  
بنديها حاصـل شـد، بنـابراين بـراي           مقاومت باالتري از ديگر المان    

كـه روي ايـن تيـر صـورت         ) مطالعه پارامتريك (بررسيهاي بعدي   
بنـدي آن اسـتفاده شـده         المان بـراي المـان     ۱۶ تعداد   ه، از ــگرفت

  ثيرات قابل توجهي بر روي أن تغييرات در پارامترها تـه ايـاست ك
  

 تير گذاشته است،نتايج حاصل از اين تغييرات        (Pu) مقاومت نهائي 

ه همراه مقايسه درصدي آنها با بار نهائي آزمايشگاهي درجدول          ـب
  .بندي شده است  دسته)۳(
  
   بر رفتار تير عميق  )ft(ثير مقاومت كششي بتن أت -١٠

 مقاومت نهائي، بار تسليم فوالد اصلي و بار )۴(در جدول 
 با مقاومت كششيهاي 6p7ترك بتن، كه از نتايج آناليز تير 

مختلف براي بتن حاصل شده، با يكديگر مقايسه شده است، از 
زياد شدن يابيم كه با  مقايسة مقادير هر ستون با يكديگر درمي

كه در حالت  تر شده است تا جائي مقاومت كششي بتن سازه سخت
3.1 ft=، ٦(همچنين در شكل  .م نشده استـگر تسليـفوالد دي( 

راي چهار حالت آناليز بمورد بحث   تغيير مكان تير-منحني بار 
با مقاومت كششيهاي مختلف به همراه حالت بارگذاري 

 مشخص )٦ (ور كه در شكلط همان .آزمايشگاهي، رسم شده است
نهائي تير  مقاومت، )ft(باشد با زياد شدن مقاومت كششي بتن  مي

 .تر شده است افزايش يافته است يعني به عبارت ديگر سازه سخت
افتد  دليل اين افزايش اين است كه ترك در بتن زماني اتفاق مي

در نقاط انتگرال گوسي كه براي هر المان كه تنش كششي 
 بشود، كه با بيشتر انتخاب كردن بيشتر )ft(ايم از  تعريف كرده
 واندازيم،  واقع رخ دادن ترك در بتن را به تعويق مي اين مقدار در

تر شدن سازه را به دنبال   سختاًدير ترك خوردن بتن هم متعاقب
 به )۴( در جدول )Pcr(همچنين با مشاهدة ستون بار ترك . دارد

  .بردتوان پي  هاي باال مي صحت گفته

 

 
   بعد از بارگذاري آزمايشگاهي6p7 نمايش ترك برشي در تير - ٥شكل 
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  ، به همراه مقاومت نهائي حاصل از هر آناليز در هر تغيير)۱۶با تعداد المان  (6p7 بررسي پارامتريك بر روي تير -۳جدول 
Pu(NON)/Pu(exp)  

  )درصد( 
  مقاومت نهائي

Pu (kN) 

  پارامتر تغيير يافته
  )مورد مطالعه(

  نام فايل

۵۳/۸۶  ۹۰ ۰۰/۱  6p7 , nonaa(1.00) 

۳۴/۹۱  ۹۵ ۴/۱  6p7 , nonaa(1.4) 

۲۳/۹۴  ۹۸ ۷۵/۱  6p7 , nonaa(1.75) 

۱۱۵ ۵/۱۱۹  ۱/۳  

  مقاومت كششي
بتن  tf  
(N/mm2) 

6p7 , nonaa(3.1) 

۵/۸۸  ۹۲ ۳۹/۴۰  6p7 , nonal(40.39) 

۱۰۰ ۱۰۴ ۲/۷۳  

  مقاومت فشاري
بتن cf ′  

(N/mm2) 
6p7 , nonal (73.2) 

۷۷ ۸۰ ۲۵۰ 6p7 , nonah (250) 

۷/۱۰۷  ۱۱۲ ۴۵۰ 

  مقاومت تسليم
  fyفوالد 

(N/mm2) 
6p7 , nonah (450) 

۴۶/۳۸  ۴۰ ۰۰/۰  6p7 , nonag (0.00) 

۴/۱۱۵  ۱۲۰ ۱/۱۱۳  

  مقدار فوالد
  As اصلي

(mm2) 
6p7, nonag (113.1) 

۳۴/۹۱  ۹۵ ۲۸ 6p7 , nonas (0.28) 

۳۴/۹۱  ۹۵ ۵۰ 

  مقدار فوالد
  گسترده يااسميرد

 6p7 , nonas (0.5)  )درصد(

۷/۸۱  ۸۵ ۸ 6p7 , nonaf (0.08) 

۸/۷۸  ۸۲ ۱۵ 6p7 , nonaf (0.15) 

۷۷ ۸۰ ۲۲ 

  ايجاد بازشو در
  وسط تير

 6p7 , nonaf (0.22)  )درصد(

۵۳/۸۶  ۹۰ ۷ 6p7 , nonan (0.07) 

۴۹ ۵۱ ۱۴ 

  ايجاد بازشو در
  دو سر تير

 6p7 , nonan (0.14)  )رصدد(

۸۸/۱۰۲  ۱۰۷ ۱/۲۵  6p7 , nonad (25.1) 

۸/۱۰۳  ۱۰۸ ۵/۵۶  6p7 , nonad (56.5) 

۷۷/۱۰۵  ۱۱۰ ۵/۱۰۰  

قرار دادن قفسه 
 با (I)آرماتور نوع 

  Asمقدار 
(mm2) 

6p7,nonad (100.5) 

۸/۱۰۴  ۱۰۹ ۱/۲۵  6p7 , nonac (25.1) 

۷/۱۰۶  ۱۱۱ ۵/۵۶  6p7 , nonac (56.5) 

۶۵/۱۰۸  ۱۱۳ ۵/۱۰۰  

 با (II)قفسه نوع 
  Asمقدار 

(mm2) 6p7, nonac (100.5) 

۷۷/۱۰۵  ۱۱۰ ۱/۲۵  6p7 , nonab (25.1) 

۷/۱۰۶  ۱۱۱ ۵/۵۶  6p7 , nonab (56.5) 

۷/۱۰۷  ۱۱۲ ۵/۱۰۰  

 (III)قفسه نوع 
  Asبا مقدار 
(mm2) 6p7,nonab (100.5) 
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   بر اساس مقاومت كششي متفاوت براي بتن6p7نهائي، بار تسليم و بار ترك حاصل از آناليز تير  مقايسة مقاومت -۴جدول 

  مقاومت
  نهائي

Pu (kN)  

  بار تسليم
Py (kN)  

  بار ترك
Pcr (kN)  

 ftمقاومت كششي بتن    
(N/mm2)  

  نام فايل

۱۰۰  ۹۰ ۲۸ 1.00 6p7,nonaa(1.00) 

۱۰۲  ۹۵  ۲۹  1.4 6p7,nonaa(1.4) 

۱۰۵  ۱۰۰  ۲۹  1.75 6p7,nonaa(1.75) 

۱۱۹  ۱۱۹  ۳۰  3.1 6p7,nonaa(3.1) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   براي سه حالت آناليز غيرخطي با مقاومت فشاري متفاوت براي بتن 6p7ر مكان تير عميق ي تغي-منحني بار-۶شكل 
  
  ثير مقاومت فشاري بتن بر روي رفتار تير عميقأت -١١

قدار مقاومت فشاري بتن در ثير مأكه ت در اين قسمت براي اين
رفتار تير عميق بررسي شود، تير موردنظر با سه مقدار متفاوت از 

، كه از اين طريق بين رفتار تير با بتن شده استاين پارامتر آناليز 
ه ب. اي صورت گرفته است مقاومت باال مقايسه با بتن معمولي و

ر عميق كار بردن بتن با مقاومت باال در افزايش بار نهائي تي
پذيري  كه شكل شود بدون اين ثيرگذار بوده و باعث افزايش آن ميأت

 MPa  به ميزانf'cتير را كاهش بدهد، به عبارت ديگر با افزايش 
  .يابد  افزايش ميkN ۱۵ مقاومت نهائي به اندازه ،۵۰
  
  اثر مقدار فوالد اصلي بر روي رفتار تير عميق -١٢

ي بر روي رفتار تير عميق، ثير مقدار فوالد اصلأبراي بررسي ت
 المان با سه مقدار متفاوت فوالد اصلي آناليز شده ۱۶با 6P7  تير

 با زياد شدن مقدار فوالد اصلي، مقاومت نهايي طبق نتايج،. است
باشد  صورت خطي نميه تير افزايش يافته است، اما اين افزايش ب
ومت كه در افزايش مقا و از يك نقطه به بعد كمتر شده تا جايي

متر مربع به بعد، شيب منحني   ميلي۸۸حدود (شود  ثير ميأت تير بي
كه زياد شدن مقدار فوالد باعث  ، نكته ديگر اين)كاهش يافته

شود، كه اين امر شكست برشي تير عميق را  سختر شدن تير مي
  .در پي خواهد داشت

  
  ثير مقاومت تسليم فوالد بر روي رفتار تير عميقأت -١٣

اين پارامتر در رفتار تير عميق، تير مورد  ثيرأتبراي بررسي 
 سه مقدار متفاوت براي مقاومت تسليم فوالد، در سه 6p7)(نظر 

 . شده استآورده )۵(جدول نوبت آناليز شده و نتايج آن در 
شود مقاومت تسليم فوالد   مشاهده مي)۵(جدول كه از  گونه همان

Deep Beam,6p7
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با . والد نداردثيري بر روي رفتار تير قبل از جاري شدن فأت
افزايش مقاومت تسليم فوالد مقاومت نهايي تير عميق افزايش 

به عنوان مثال با افزايش مقاومت تسليم فوالد به اندازه . يابد مي
اين جدول همچنين در. قاومت نهايي تير افزايش مي يابدم
دست آمده از اين سه آناليز با ه قاومت نهائي و بار تسليم بم

شود يك  كه مشاهده مي گونه همان. ه استيكديگر مقايسه شد
رابطه خطي بين افزايش مقاومت تسليم فوالد و بار تسليم وجود 

 اندازه با افزايش مقاومت تسليم فوالد به دارد به عبارت ديگر
Mpa۲۰۰ بار تسليم به ميزان kN ۳۳يابد  افزايش مي.  

  
  ايجاد باز شو در تير عميق -١٤

، الزم به )برد متنوع تير عميقخاطر كاره ب(در بعضي مواقع 
 ،ايجاد بازشو در آن براي مقاصد خاص از جمله ورودي آسانسور

باشد كه در  سيسات ميأهاي ت  عبور لوله، پنجره،ورودي ساختمان
باشد، چراكه با  ثيرگذار ميأطراحي تير و مقاومت نهائي تير ت

ايجاد بازشو در تير عميق مقاومت نهائي آن به ميزان قابل 
يابد، بنابراين بايد با تغيير در مقدار فوالد،  اي كاهش مي حظهمال

ثيرگذار، مقاومت مورد نياز اوليه أابعاد تير و يا ديگر پارامترهاي ت

كه ايجاد بازشو  به همين منظور براي بررسي اين. مين كنيمأرا ت
در قسمتهاي مختلف تير و همچنين مقدار درصد آن از سطح 

گذارد، در تير عميق  ثير ميأمقاومت نهائي تكل تير، چه مقدار در 
6p7 در هر حالت درصد بازشو و ( در پنج حالت بازشو ايجاد كرده

بندي كرده و  و سپس مجدداً المان) محل آن در تير متفاوت است
 و 6p7 نحوه قرار گرفتن بازشوها در تير. آناليز انجام گرفته است

، با )٧ (ط تير در شكلبندي تير بعد از ايجاد بازشو در وس المان
. ودــش اهده ميــمش%) ۲۲، %۱۶، %۸( درصدهاي مختلف بازشو 

و به سطح كل تير در ـمنظور از درصد بازشو، نسبت سطح بازش
  .باشد صفحه مي

ثير بازشو بر روي رفتار تير، عالوه بر بازشـو در           أبراي بررسي ت  
ت وسط تير، در دو سر تير نيز بازشو ايجاد شـده و بررسـي صـور               

 كه ايجـاد بازشـو در وسـط         يابيم  براساس نتايج در مي   گرفته است   
 درصـد از    ۲۰در حـدود    ( ثير بوده   أتير نسبت به نقاط ديگر كم ت      

و در اين حالت تير نياز به تقويت كمتري بـراي        ) كاهد  بارنهايي مي 
جبران مقاومت كاهش يافته دارد، كه از نظر اقتصادي مقرون بـه            

  .است تر صرفه

  
   با مقادير مختلف مقاومت تسليم فوالد6p7  مقايسه مقاومت نهائي و بار تسليم فوالد اصلي براي تير-۵جدول 

  مقاومت
  نهائي

Pu (kN)  

  بار تسليم
Py (kN)  

مقاومت تسليم فوالد    
fy 

(N/mm2)  
  نام فايل

۹۵ ۳/۸۰  ٢٥٠ 6p7,nonah(250) 

۱۰۲ ۵/۹۶  ٣٤٥ 6p7,nonaa(345) 

۱۱۳ ۱۱۳ ٤٥٠ 6p7,nonah(450) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ازسطح كل تير%) ۸(  به مقدار  6p7  ايجاد بازشو در وسط تير-٧شكل
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  قرار دادن قفسه آرماتور مايل در تير عميق -١٥
در تير بتني معمولي دو سر ساده منطقه فشاري در ناحيه 

باشد، ولي در تير عميق دو سر  باالئي تير و به صورت افقي مي
باشد كه از زير بار   دو ناحيه مايل ميصورته ساده اين قسمت ب

يابد كه قاعدتاً  گاه ساده امتداد مي متمركز به سمت دو تكيه
در اين مقاله، براي . باشد صفحه شكست هم در همين راستا مي

صورت مايل و ه تقويت اين ناحيه در شكست، قفسة آرماتوري ب
 كه براي  استعمود بر اين ناحيه فشاري در نظر گرفته شده

مت ـ طول قسمت افقي پائين قفسه كه دو قسر،ت عـبررسي وسي
 در سه نوبت )٨(دهد را مطابق شكل  مايل را به هم اتصال مي

برنامه، آناليز  مجدد ورودي تغيير داده و پس از نوشتن فايل
 المان ۱۶ با 6p7اين بررسي، فقط براي تير . صورت گرفته است
 براي هر سري كه الزم به توضيح است كه. صورت گرفته است
كند، مقدار فوالد قفسه در سه مرحله تغيير  شكل قفسه تغيير مي
ثير مقدار فوالد قفسه هم در تير عميق، مورد أداده شده است تا ت
  .بررسي قرار گيرد

نتايج حاصل از آناليز تير با قفسه آرماتور مايل بدون قسمت 
  ۱۴۴و قفسه آرماتور با قسمت افقي به طول ) Iنوع (افقي 

  ولـه آرماتور مثل حالت قبل اما با طـو قفس) IIنوع (لي متر ــمي

 با سه مقدار III)نوع (متر براي قسمت افقي   ميلي۱۵۴افقي 
براساس اين . با يكديگر مقايسه شدندمتفاوت فوالد مقطع قفسه 

 ۱۰ قرارگيري قفسه، مقاومت نهايي تير عميق را تا حدود نتايج،
  عملكرد بهتري را نشانIII)نوع (قفسه دهد و  درصد افزايش مي

  .دده مي
  
  اثر محل قرارگيري بار وارده -١٦

چه تير عميق از بـاال و پـائين در وسـط دهانـه يـا نقطـه                    چنان
آيـد،    گاهها بارگذاري شود، نتايج بسيار متفاوتي به دست مـي           تكيه

زيرا در هر دو شرايط بارگذاري، محـدوديت فيزيكـي كمتـري در             
سبت به افزايش بازوي لنگر وجود دارد و انحـراف از           وسط دهانه ن  

براي مثـال تعـداد و      . شود  بيني تحليل االستيك نيز بيشتر مي       پيش
يابـد البتـه مقـدار و مكـان فـوالد             ابعاد ترك در بتن افـزايش مـي       

براي بررسي اثر محـل قرارگيـري بـار،         . تقويتي تأثير بسزايي دارد   
 پائين تير بارگذاري شـده اسـت و   بار از بار از باال و يك  يك 6p7تير

ـ                همـراه نتـايج    ه  منحني بار قـائم تغييـر مكـان بـراي ايـن تيـر ب
ايـن شـكل    .  نمـايش داده شـده اسـت       )٩(آزمايشگاهي در شكل    

وارده در پـائين تيـر    دهد كه اگر در يك تيـر عميـق بـار     نشان مي 
  .يابد اعمال شود مقاومت نهائي تير به شدت كاهش مي

  mm ۲۵۴  قفسة آرماتور مايل با قسمت افقي به طول  قرار دادن-٨شكل 
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  

  6p7 اثر محل قرارگيري بار بر روي رفتار تير عميق – ٩شكل 
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  نتيجه گيری
دهد كه براي تيرهاي عميق اندازه المان نقـش     نتايج نشان مي  

در آناليز غيرخطـي، بـا      . كند  مهمي را در نتايج كامپيوتري ايفا مي      
. يابـد   د المانها، مقاومت نهائي تير عميـق كـاهش مـي          افزايش تعدا 

علت اين امر اين است كه با افزايش تعداد المانها، تعـداد نقـاطي              
تـر و   افتد بيشتر شده، سـازه نـرم    خوردگي در آنها اتفاق مي      كه ترك 

معادلـه پيـشنهادي، پديـده      با استفاده از     .يابد  بار نهايي كاهش مي   
تـوان بـراي آنـاليز يـك سـازه،            مـي رود و     وابستگي مش از بين مي    

كه دقت كار پايين بيايد كه در         بكار برد بدون اين    تر  المانهاي درشت 
بندي كمتر شده و ايـن باعـث كمتـر            المان نتيجه تعداد المانها در   

  .شود شدن هزينه و وقت در آناليز يك سازه مي
افزايش مقاومت كششي بتن باعث سختي و تردي بيشتر تيـر           

.  شكست برشي تير را به دنبال خواهد داشـت         اًتعاقبگردد كه م    مي
اي در افـزايش      ثير قابـل مالحظـه    أبردن بتن با مقاومت باال ت      بكار

اسـتفاده از فـوالد بـا مقاومـت         . مقاومت نهائي تير خواهد داشـت     
ثير در افزايش مقاومت نهائي تير دارد، كـه البتـه           أكششي باالتر ت  

خواهد داشـت كـه پـس از        ثير تا يك مقدار مشخصي ادامه       أاين ت 
ثير محـسوسي در    أ، ديگـر تـ    )مقاومت كشـشي  (عبور از آن مقدار     

مقاومت نهائي تيـر نخواهـد داشـت لـذا بايـد در انتخـاب مقـدار                 
مقاومت كششي فوالد نوعي مصالحة مهندسي صـورت پـذيرد تـا            

در تيـر  ) مقاومـت نهـائي   (تنها انتظار ما را از مقـدار مطلـوب آن           
يش مقدار فوالد اصلي نيـز تـا حـدي مقاومـت            با افزا . فراهم آورد 

شود و از يك حدي به بعد افزايش ميلگرد اصلي            زياد مي  نهائي تير 
كند بلكه    باعث صلبيت تير شده و نه تنها به باربري تير كمك نمي           

  .گردد باعث گسيختگي زودرس نيز مي
نتايج آناليز تير پس از ايجاد بازشو در نقاط مختلف آن روشن            

ترين نقطه از نظر كاهش در مقاومت نهائي تيـر،    حرانيساخت كه ب  
براي تقويت تير عميق در ناحيـة شكـست      . باشد  گاه مي   محل تكيه 

در ) باشـد  كه در عمل شكست متداول تيرهاي عميـق مـي        (برشي  
جهت عمود بر اين ناحيه  قفسة آرماتور مايل قرار داده شـد، كـه               

ه و همچنـين    پس از آناليز تير بـراي اشـكال مختلـف ايـن قفـس             
شود كه ايـن پيـشنهاد        مقادير مختلف فوالد مقطع آن مشاهده مي      

در باال بردن مقاومت نهائي تير مـؤثر بـوده و همچنـين از تغييـر                
 . كاهد مكان قائم تير مي
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