مروری بر اتصاالت نیمه صلب در طراحی بهینه سازه های اسکلت فوالدی
شفیع صادقی شورمستی  ،دکتر جواد نصیری
-1دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزاد شهر ،گروه مهندسی عمران
nopro@live.com
-2دانشگاه آزاد اسالمی واحدآزاد شهر ،گروه مهندسی عمران

چکیده
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ساختمان به عنوان يک سيستم پيچيده شامل اعضای سازه ای و غير سازه ای مي باشد که اين اجزا توسط انواع
مختلف اتصاالت به هم وصل ميشوند  .با توجه به اهميت اتصاالت ،شناخت دقيق رفتار آنﻬا مخصوصا در هنگام زلزله،
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امری ضروری است  .در گذشته با توجه به سطح دانش تحليل سازه ها سعي بر مدلسازی های ساده در ساختما ن بود
و به اين ترتيب اتصاالت به دو نوع کامال صلب ( گيردار ) و کامال انعطاف پذير( مفصلي ) تقسيم بندی مي شدند  .اما

o
e

امروزه کامال مشخص شده است که هر اتصا ل صلب دارای مقداری انعطاف پذيری بوده و هر اتصال مفصلي قابليت
تحمل مقدار ی لنگر را دارد که اين موضوع نيمه صلبيت اتصاالت را کامال مشخص ميکند.ايجاد خرابيﻬای موضعي زياد
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در اتصاالت جوشي صلب در اثر زلزله نورتريج سال  ١٩٩۴باعث گرديد تا مطالعات زيادی در خصوص تامين شکل
پذيری اتصاالت جوشي در مناطق با لرزه خيزی شديد انجام گيرد .يکي از پيشنﻬادات ارايه شده در اين خصوص
استفاده از اتصاالت نيمه صلب مي باشد که در زلزله های شديد از يک طرف اين اتصال از طريق شکل پذيری دوراني

c
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مناسب در استﻬالک انرژی زلزله موثر مي باشد و از طرف ديگر اين اتصال با افزايش ميرايي ،خود در کاهش نيروی
زلزله موثر مي باشد.

A

در بررسي اتصاالت نيمه صلب الزم است مقاومت و شکل پذيری اتصال مشخص گردد و به اين ترتيب پس از انجام
تحليل های خطي و غير خطي تحت اثر بارهای ثقلي و جانبي ا ز خرابي های غير قابل انتظار و رفتارهای نامشخص
اتصاالت  ،جلوگيری گردد  .در اين مقاله ضمن معرفي اتصاالت نيمه صلب  ،مدلسازی و رفتار اتصاالت نيمه صلب و
رفتار قابﻬا با اين نوع اتصاالت بررسي و نﻬايتا مزايا و معايب اين نوع اتصاال ت مورد بررسي قرار مي گيرد  .بر اساس
پژوهش های انجام گرفته اتصاالت نيمه صلب در
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مقايسه با اتصاالت صلب  % ٢٠نسبت به قاب خمشي و  % ١٠نسبت به قاب مﻬاربندی هم مرکز کاهش هزينه داشته
اند  .توجه به نيمه صلبيت در اتصاالت  ،عالوه بر اينکه سبب مي شود اتصاالت از نظر اقتصادی کم هزينه تر شوند به
شناسايي رفتا ر دقيق اتصاالت کمک مي کند و منجر به بﻬينه سازی اقتصادی و لرزه ای سازه ها ی فوالدی مي گردد
.
کليد واژه ها  :سازه های فوالدی ،اتصاالت نيمه صلب  ،رفتار خطي و غير خطي  ،عملکرد بﻬينه  ،شکل پذيری
 - 1مقدمه
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درارتباط با اتصال تير به ستون ايده اتصال نيمه صلب از پنجاه سال پيش شروع شده است  .جان استون ( John
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) Stoneدر سال  ١٩۴٢تشخيص داد که هر اتصال صلب دارای مقداری انعطاف پذيری و هر اتصال مفصلي نيز قابليت
تحمل مقداری لنگر را دارد

زاويه θاز رابطه روبرو بدست مي آيد :

o
e

θ=θb-θc

v
i
h

که در رابطه (  )١مقادير  θbو θ cزاو يه چرخش تيروستون مي باشند .با پارامتر  θمي توان نوع اتصال را تشخيص
داد .برای  θ= 0اتصال صلب وبرای  0<θ<θbاتصال نيمه صلب و برای  θ=θbاتصال مفصلي است]. [1

c
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در سال  1971آزمايشات مﻬمي در دانشگاه Lehighبرای بررسي رفتار اتصاالت خمشي تير به ستون انجام شد  .در

A

آن زمان چون محاسن اتصاالت نيمه صلب مشخص نبود آزمايشات بر مبنای اتصاالت صلب انجام مي شد  .اين
آزمايشات در مورد توصيه های طراحي اتصاالت صلب راه را برای رسيدن به اتصاالت نيمه صلب هموار کرد  .نتايج
آزمايشات که توسط هانگ و چن (  ) ١٩٧٣؛ هانگ (  ) ١٩٧٣؛ چن ( ) ١٩٧۴؛ رنتزکلر وچن ( ) ١٩٧۵پارفيت و چن
(  ) ١٩٧۶و استندينگ(  ) ١٩٧۶بيان شده است  ،گام هايي است که در معرفي اتصاالت نيمه صلب موثر مي باشد .
امروزه توسعه های ز يادی چه از نظر ساختار و چه از نظر تئوريک در بحث اتصاالت نيمه صلب مطرح شده است.
آيين نامه اروپايي  Euro code3کاربرد اتصاالت نيمه صلب را برای بارهای استاتيک مجاز

مي داند ].[2

توصيه های اخير زلزله ای  AISCکاربرد اتصالت نيمه صلب را در قابﻬای خمشي و معمولي در مناطق زلزله خيز
مجاز مي داند].[3
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اولين سری مطالب برای تو صيه های طراحي برای قابﻬای نيمه صلب در مناطق زلزله خيز توسط نادر و آستانه ارائه
شده است].[4
استاندارد )١٩٨۵( BS 5950کاربرد اتصاالت نيمه صلب را بر اساس مدارک آزمايشگاهي مجاز دانسته است.
در سالﻬای اخير با افزايش توجه به اقتصادی بودن سازه های نيمه صلب د يده مي شودبر اساس مقا يسه ای که توسط
 ١٩٩٢ Bjorharde,Clogonبين اتصاالت نيمه صلب با صلب انجام شده است اتصاالت نيمه صلب  % ٢٠نسبت به
قاب خمشي و  % ١۵نسبت به قاب مﻬاربندی هم مرکز کاهش هزينه داشته اند .آزمايشات نشان داده است که با
انتخاب صحيح اتصاالت نيمه صلب مي توان در اکثر موارد در حدود % ٧.۶وزن قاب ساختماني را کاهش داد [5].
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 -2تقسیم بندی اتصاالت از ديدگاه آيین نامه ها
 -٢-١بررسي اتصاالت براساس :BS449
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 -٢-٢بررسي اتصاالت براساسAISC

 -٢-3بررسي اتصاالت براساسEurocode 3

o
e

v
i
h
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 LSF چیست ؟
سيستم ساخت قاب سبک فوالدی  Lightweight Steel Framingکه به اختصار  LSFمي نامند ،يک س يستم
ساختماني است ،که برای اجرای ساختمان های عمدتاً کوتاه مرتبه و ميان مرتبه (حداکثر تا  ۵طبقه) استفاده مي شود
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و از سيستم های مورد تاييد مﻬندسان عمران در کشورهای توسعه يافته و مدرن مي باشد .اين سيستم که شباهت
زيادی به روش های ساخت ساختمان های چوبي دارد ،بر اساس کاربرد اجزايي به نام استاد ( )Studيا وادار و تراک
( ) Trackيا رانر شکل گرفته است و از ترکيب نيمرخ های فوالدی گالوانيزه سرد نورد شده ،ساختار اصلي ساختمان
برپا مي شود  .مقاطع مورد استفاده در اين سيستم  U,Cو  Zاست ،که معموالً با اتصاالت سرد به يکديگر متصل مي
شوند .هر ديوار از تعدادی اجزای عمومي  Cشکل (استاد) به فواصل  ۴٠تا  ۶٠سانتي متر ،که در باال و پايين به اجزای
افقي ناوداني  Uيا  Cشکل (تراک يا رانر) متصل شده اند ،تشکيل مي شود .در صورتي که از مقاطع  Cشکل به عنوان
تراک (رانر) استفاده شود ،الزم است برش هايي در محل نصب استاد انجام گيرد .مابين پانل پيش ساخته  LSFو بتن
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سبک از پرليت پر مي شود .
سيستم سازه ای فوالدی سبک ( )LSFدر انواع ساخت و سازها مانند ويالها ،خانه های وياليي تک خانه وار و
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چندخانوار  ،ساختمانﻬای مسکوني و اداری يک ،دو و سه طبقه ،هتل ها و هتل آپارتمانﻬا ،ساختمانﻬای مدارس و
دانشگاهي ،رستورانﻬا و  ....دارای کاربرد مي باشد.

o
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سيستم سازه های فوالدی سبک ( ) LSFيکي از مناسبترين سيستم های ساختماني است که امروزه در جﻬان مورد
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استفاده قرار مي گيرد .اصلي ترين عامل در سازه های فوالدی سبک ،مقاطع فوالدی جدار نازک ( )LGSميباشد.
مقاطع فوالدی جدار نازک ،مقاطع فلزی سرد نورد شده ای ميباشند که با استفاده از ورقﻬای فوالدی نازک و با استفاده
از روش  Roll Formingشکل دهي ميشوند .داشتن ضخامت يکنواخت در عرض مقاطع و استفاده از روش Roll
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 Formingبرای ساخت آنﻬاست ک ه باعث ميگردد ،توليد مقاطع در حجم بسيار باال و با کيفيت مناسب و يکنواخت
انجام گيرد.

A

مقاطع فوالدی جدار نازک ،سبک بوده و به راحتي قابل حمل ميباشند .بخشﻬای مختلف ساختمان را به راحتي مي
تواند بااين مقاطع مونتاژ نمود .اين عوامل باعث ميگردد که عمليات ساخت با اين سيستم بسيار سريع باشد.
 -4تاريخچه LSF
سيستم  LSFکه از مقاطع سرد نورد شده فوالدی( )CFSساخته ميشود در حدود  ٢٠سال است که به شکل گسترده
در توليد صنعتي انواع ساختمانهای اداری ،تجاری و مسکوني به کار ميرود و به عنوان جايگزين مناسبي برای
روشهای سنتي ساخت  ،جايگاه ويژه ای در صنعت ساخت و ساز کشورهای پيشرفته يافته است  .نتايج بررسي ها نشان
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ميدهد استفاده از سيستم ( )LSFعالوه بر اين که سرعت اجرا را حداقل دو برابر مينمايد ،منجر به کاهش چﻬل
درصدی در فوالد مصرفي خواهد شد .اين سيستم به دليل مزايای فراوان از جمله سرعت و کيفيت باالی ساخت و
عملکرد لرزهای مناسب در سالهای اخير در بسياری از کشورهای دنيا رواج قابل توجﻬي يافته است.
از سال  ١٩٩٠به داليل زياد از جمله افزايش قيمت چوب و محدود بودن منابع تﻬيه آن ،مشکالت زيست محيطي ،نياز
به توليد سريع و انبوه مسکن و ضرورت استفاده از پيشساخته سازی سيستم  LSFکاربرد وسيعي يافت ،به طوريکه
امروزه اين سيستم در آمريکا ،کانادا ،استراليا ،ژاپن و بسياری از کشورهای ديگر در احداث ساختمانهای تجاری و
مسکوني کوتاه مرتبه و ميان مرتبه کاربرد زيادی دارد.
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 -5تعريف اصطالحات عمومی
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 ۵-١اعضای ناوداني هادی ()Runner
اين اعضا در ديواره های ساختمان های سرد نورد شده به صورت افقي در کف و بام نصب شده و هدايت ديوار را بر
عﻬده داشته و رابط ميان کف و بام مي باشند .
 ۵-٢اعضای قائم ) Stud(
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اين اعضا به صورت قائم و به فاصله ی  ۴٠تا  ۶٠سانتي متر درون ناوداني هادی قرار مي گيرد و با پيچ و پرچ و يا جوش
به ناوداني هادی متصل شده و و به شکل يک پانل مرکب بارهای عمودی و جانبي را به تکيه گاهﻬا منتقل مي کند .

A

در شکل  ١-١اعضای ناوداني هادی ( )Runnerو اعضای قائم ( )Studمشخص مي باشد .
 5-3مهاربند تسمه ای ()Strap Brace
اعضايي که بار جانبي وارد بر سيستم را تحمل مي کنند .
شکل  ٢يک قاب سازه فوالدی سبک همراه با بادبند را نشان مي دهد .
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 5-4ضخامت )  t
ضخامت استفاده شده در محاسبه خواص مقطع و طراحي مقاطع سرد نورد شده بايد برابر ضخامت واقعي فوالد باشد .
هر نوع ضخامت مواد پوششي بايد از ضخامت فوالد کسر شود  .ضخامت حداقل بدون پوشش محصول سرد نورد شده
که به محل کار برده مي شود  ،تحت هيچ شرايطي نبايد کمتر از  ٩۵درصد ضخامت استفاده شده در طراحي باشد .
 5-5روشهای شکل دادن
معموال سه روش در توليد مقاطع سرد نور شده استفاده مي شود :
الف  :شکل دادن غلطکي به صورت سرد
ب  :عمليات شکل دادن با پرس
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ج  :عمليات شکل دادن با خم کردن
 5-6ويژگیهای مصالح سرد نورد شده











سبکي 

S
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مقاومت و سختي باال 

سادگي در پيش ساختگي آنﻬا و توليد انبوه 
نصب سريع و آسان 

o
e

عدم وجود تاخير های ناشي از شرايط آب و هوا 
عدم وجود افت و خزش در دماهای محيطي 
عدم نياز به قالب بندی 

iv

مقاومت باال در برابر پوسيدگي و حمله موريانه ها 
حمل و نقل اقتصادی 
عدم قابليت اشتعال 

h
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ترکيب مزيتﻬای فوق مي تواند منجر به صرفه اقتصادی قابل توجﻬي در ساخت شود .
 -6معرفی مدل ها و بررسی رفتار آنها

سيستم مورد بحث از اعضای قائم (استاد) و اعضای افقي (رانر) تشکيل شده است  .استاد ها به فاصله ۶٠
سانتيمتری از هم قرار گرفته و از باال و پائين توسط رانر ها محدود شده اند  .قاب های مورد تحليل با نسبت عرض
به ارتفاع ( ١:١دهانه و ارتفاع  ٢/۴متر) مي باشد .
از آنجائي که اعضای اصلي قاب فوالدی سرد نورد شده جدار نازک مي باشند  ،به منظور کارائي بﻬتر سيستم و نيز
جلوگيری از کمانش زود هنگام استاد ها از عضوی به نام " ناگينگ " استفاده شده است که مانند کمر بندی
اعضای قائم را در ميانه ی ارتفاع در بر گرفته و بدين ترتيب طول الغر اعضای قائم را کاهش داده است .
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در شکل  ۴اعضای قاب مﻬار بندی سرد نورد شده نشان داده شده است .

 -7بررسی اتصاالت متداول از نظر صلبیت توسط: EC 3
-7-1بررسی اتصاالت به عنوان المان اختصاصی
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 -7-1-1اتصال با نبشي جان تک ورق اتصال تک:
 -7-1-2اتصال بادونبشي:
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 -7-1-3نبشي باال وپايين ودونبشي جان:
 -7-1-4اتصاالت با نبشي باال وپايين:
7-1-5اتصاالت با صفحه انتﻬايي:

o
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-7-1-6اتصاالت با صفحا ت انتﻬايي جاری شده ): (Flush

 -8رفتار لرزه ای قابهای با اتصاالت نیمه صلب :
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در ساختمانﻬای صلب و نيمه صلب مقاوم در برابر زلزله بررسي ابتدا توسط رفتار خمشي انجام مي شود .تفاوت اصلي
سازه های صلب و نيمه صلب در مقاومت خمشي و سختي چرخشي اتصاالت و تير اتصال مي باشد .در سازه های صلب
اتصاالت قويتر و سخت تر از تير طرح شده و انتظار مي رود در هنگام زلزله االستيک بماند .در قابﻬای نيمه صلب
اتصاالت عمدتا طوری طرح مي شوند آه مقاومت خمشي و سختي آمتری نسبت به تيرهای متصل شده داشته باشند
در نتيجه در هنگام زلزله اتصاالت نيمه صلب اولين المان غير االستيک سيستم مي باشد.
در اتصاالت صلب رابطه ممان _چرخش دو خطي با دو ناحيه مجزای رفتاری ،يکي رفتار االستيک اوليه و دوم رفتار
پس از تسليم مي باشد .در اتصاالت نيمه صلب رفتار_ممان چرخش به طور کلي چﻬار ناحيه مجزا دارد.
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ناحيه اول ،ناحيه االستيک اوليه،ناحيه دوم ،مرحله اول نرم شدگي به علت تسليم المانﻬای فوالدی يا لغزش پيچ ها،
ناحيه سوم سخت شدگي ثانويه که اغلب بر اساس سخت شدگي سينماتيک مي باشد ،ناحيه چﻬارم ،تسليم نﻬايي و
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سخت شدگي کرنشي مصالح اتصال .در اتصاالت صلب با ظرفيت ممان مشخص ،بسيار مشکل است که صلبيت اوليه را
(که معموال خيلي باالست)کنترل کرد .اگر چه در اتصاالت نيمه صلب متداول تقريبا تمام پارامترهای رفتار( مثل

o
e

سختي اوليه ،سختي ثانويه  ،تسليم اوليه يا لنگر لغزش و ظرفيت لنگر نﻬايي )با انتخاب هندسه اتصال و خواص مصالح
قابل کنترل است].[4

v
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رفتار غيراالستيک محلي اتصاالت نيمه صلب در يک قاب نيمه صلب رفتار کلي را تحت تاثير قرار مي دهد .مقايسه
رفتار لرزه ای قابﻬای صلب و نيمه صلب نشان مي دهدکه نيروی زلزله ايجاد شده در قاب نيمه صلب کمتر يا مساوی
نيروی قاب صلب مشابه مي باشد ،ولي جابجايي جانبي قابﻬای نيمه صلب کمي بيشتر از قابﻬای صلب مي باشد .کاهش
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نيروها و مقداری افزايش جابجايي در قابﻬای نيمه صلب باعث افزايش پريود و افزايش ميرايي و کاهش سختي در هر

A

مرحله رفتاری مي شود (.اگر اتصاالت شکل پذيری کافي داشته باشند) .مطالعات انجام شده و تجارب زلزله های
گذشته نشان داد که رفتار قابﻬای نيمه صلب با پيچ ،بﻬتر از قابﻬای صلب جوش شده است .

 -9طراحی لرزه ای قابهای با اتصال نیمه صلب :
اخيرا اکثر آيين نامه های طراحي بکار بردن ساختمانﻬای با اتصال نيمه صلب را مجاز دانسته اند .اگر چه آيين نامه
موارد محدود کننده و شرط هايي راکه بايد برای طرح اين ،قابﻬا بررسي شود مطرح مي کند .در آيين نامه ١٩٩۴
 UBCسازه های فلزی نيمه صلب تحت عنوان قابﻬای خمشي معمولي با ضريب رفتار ۴که نصف ضريب رفتار  ٨برای
قابﻬای خمشي ويژه است مي باشد .به عنوان نتيجه کاربرد شرطﻬای موجود در آيين نامه آمريکا برای قابﻬای نيمه
صلب الزم است که برای دو برابر نيروی قابﻬای خمشي ويژه شکل پذير  ،طرح شده و الزم است شکل پذيری بيشتری
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داشته باشند .مطالعات و آزمايشات تجربي کمي در اين مورد ديده شده است.البته واضح است که بدليل شکل پذيری
زياد قابﻬای نيمه صلب پيچي ،نيروی طراحي در اين قابﻬا ،بايستي کمتر از قاب خمشي ويژه باشد .بدليل فقدان ضوابط
منطقي در آيين نامه ها ،مي توان گفت که اغلب خرابي های زلزله نورتريج مي توانست به عنوان هشداری برای
مﻬندسين سازه و زلزله باشد تا دوباره اطالعات خود را درباره رفتار لرزه ای قابﻬای فلزی مورد توجه قرار داده و مورد
استفاده قرار دادن مزيت های سازه های پيچي نيمه صلب را مد نظر قرار دهند در نتيجه زلزله نورث ريج و خرابي آن
منطق ضوابط آيين نامه برای اينکه مﻬندسان سازه اغلب مجبور بودند فقط قاب خمشي ويژه با ديتيل خاص را بکار
ببرند زير سئوال برد .به علت ضريب رفتار بسيار پايين سيستم های ديگر ،برای رسيدن به يک طرح اقتصادی،
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مﻬندسان سازه ترجيح داشتند که فقط قاب خمشي جوش شده ويژه را بکار ببرند در حاليکه سيستم های ديگر با
رفتار بﻬتر و اقتصادی تر مثل قابﻬای نيمه صلب مورد توجه قرار نداشت
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در سال  ١٩٩٢يک سری ضوابط برای قابﻬای فلزی نيمه صلب ارائه شد .مراحل کار بر اساس روش استاتيکي معادل
بوده و مشابه حالت قابﻬای خمشي مي باشد .تفاوت اصلي بين حالت صلب و نيمه صلب با معرفي سختي اتصال mتير

o
e

مي باشد(.که  mبرابر نسبت سختي اوليه اتصال به EL/Lتير مي باشد)اگر mبزرگتر از ١٨باشد اتصال کامالً صلب است
اگر mکوچکتر از  ٠/۵باشد اتصاالت مفصلي است و بين  ٠/۵و  ١٨اتصال نيمه صلب است ،البته کاربرد مراحل فوق
محدود به m >5است ][4
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يکي از پروژه های دانشگاه برکلي بررسي روی قابﻬای نيمه صلب بود  .اين سيستم شامل ستونﻬای درختي و تيرها بوده
که با اتصاالت نيمه صلب در فاصله ای از ستون بﻬم وصل شده اند .اين نوع قاب  ،قبال برای اتصاالت صلب نيزبکاررفته

c
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بود .در اين سيستم برای قابﻬای صلب،وصله قويتر از تيرطرح شده و بعد از نصب سيستم به عنوان صلب عمل مي کرد.

A

ولي در حالت نيمه صلب  ،وصله عمداً از نظر سختي کمتر از تير متصل شده است .درنتيجه اتصاالت نيمه صلب در
محل وصله تير همانند اولين نقطه غيراالستيک عمل کرده و مفصل پالستيک در آنجا واقع مي شود .
با کنترل سختي و مقاومت  ،اتصاالت نيمه صلب همانند فيوز عمل کرده و مي تواند پاسخ کلي لرزه ای .

 -10آنالیز قابها با اتصاالت نیمه صلب :
درآناليز معموالً برخوردهای متفاوتي با نوع و درجه غير خطي بودن مي شود  .غير خطي بودن در قابﻬای انعطاف پذير
به سه صورت مي باشد  ،رابطه غير خطي M-θاتصال  ،غيرخطي بودن هندسه اعضا )(P-δوقاب ) ، (P-Δغير خطي
بودن مصالح يا تسليم در اعضای قاب .
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بنابراين بنا به نوع غير خطي بودن و دقت الزم سه روش مختلف تحليل بکار مي رود .اين روشﻬا شامل تحليل
االستيک مرتبه دوم ،تحليل مرتبه دوم مفصل االستيک پالستيک و تحليل مرتبه دوم االستيک پالستيک برای قابﻬا با
اتصاالت غير خطي انعطاف پذير به شرح زيرمي باشد.

-10-1تحلیل االستیك قاب با اتصاالت غیر خطی :
-10-2تحلیل مفصل االستیك – پالستیك با اتصاالت غیر خطی :
-10-3تحلیل االستیك – پالستیك قابها با اتصاالت غیر خطی :
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جمع بندی تحقیقات انجام شده
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بر اساس مطالعات انجام شده محققين مختلف که همگي بر اساس يک سيستم تکراری با اعمال بار به صورت تدريجي
مي باشد و بررسي رفتار ديناميکي سازه موارد زير را مي توان به عنوان جمع بندی بيان کرد:

o
e

پاسخ جابه جايي سازه با اتصاالت غير خطي انعطاف پذير تحت بارهای فرکانس پايين افزايش يافته و تحت بارهای با
فرکانس باال کاهش مي يابد .
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اين مشاهدات مطابق اين واقعيت است که سازه قوی در برابر زلزله نبايد خيلي سخت باشد .اتصاالت غير خطي قابﻬای
شکل پذير فلزی با حلقه های هيسترزيس ،انرژی را جذب مي کنندکه به عنوان يک منبع قوی ميراکننده در سازه

c
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هستند .جدا از ميرايي ويسکوز و غير االستيک ،اتصاالت نيمه صلب مي توانند ايجاد ميرايي کنندکه مي تواند باعث
پايداری سازه شده و رفتار آن را تغيير دهد.

A

روش ديگری که برای آناليز غير خطي سازه ها در برابرزلزله بکار مي رود روش طيف ظرفيت مي باشد  .در اين روش
در روش معادل سازی خطي فرض

مي کنيم جابجايي سازه غير خطي تحت زلزله  E0برابر d0باشد مي توان

نيروی نظير يعني  p0را تعيين نمود  .حال فرض مي کنيم که يک سازه خطي با پريود ( T0سختي  ) KEباشد که
نيروی آن برابر  P0باشد اين سازه را معادل خطي نامند .
در روش معادل خطي سکانت فرض کنيم پاسخ يک سازه خطي تحت زلزله برابرP0و d0باشد همانطور که در شکل
 ۴مشاهده مي شود خطي که از  oبه  Aوصل شود بيانگر رفتار يا سازه خطي است که به آن اصطالحاٌ معادل خطي
سکانت گوييم  .در رابطه با معادل خطي سکانت موارد به شرح زير مورد بررسي قرارگرفته است :
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هرسيستم غيرخطي دارای بينﻬايت معادل سکانت است که سختي آنﻬا از  K0تا  (0پريد  T0تا ∞) متغير مي باشد.
هرسازه خطي با سختي کمتر يا مساوی  K 0مي تواند معادل خطي سکانت تلقي شود  .شرط الزم و کافي برای اينکه
در يک ارتعاش سازه ای با سختي  Kiرا بتوان معادل خطي سکانت ناميد اين است که نقطه  Aiبا مختصات (Piو) di
برروی نمودار نيرو جابجايي سازه غير خطي قرار گيرد  .ضمناً  diجابجايي سازه غير خطي قرار گيرد  .ضمناً di
Pi=Ki.di

جابجايي اوج بوده و داريم :

D
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o
e

مقادير اوج جابجايي و نيروی ايجاد شده در يک سازه غير خطي هنگام ارتعاش با مقادير نظير برای سازه معادل خطي
سکانت برابر است][ 9
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در روش زمان تناوب متغيير همانطورکه مي دانيم زمان تناوب سازه خطي از رابطه ) T=2π√(m/kبدست مي آيد
برای سازه های خطي Tمستقل از دامنه ارتعاش بوده و به نيرو و يا جابجايي ايجاد شده بستگي ندارد در سازه های
غير خطي ،دامنه تناوب ،تابعي از دامنه ارتعاش است .

نتیجه گیری :

c
r

A

از بررسي نتايج تحقيقات انجام شده در قابﻬای با اتصاالت نيمه صلب ،نتايج زير حاصل مي شود :



اگر ظرفيت نﻬايي لنگر اتصال بيشتر از لنگر ماکزيمم باشد حدااکثر ظرفيت تحمل بار قاب به نوع اتصال بستگي
نخواهد داشت .



در حاليکه ظرفيت تحمل بار قاب توسط اتصال موردتاثير واقع نشود قاب با اتصال انعطاف پذير تغيير شکل بيشتری
مي دهد .



رفتار غير االستيک بودن در ستون باعث مي شود که ستون لنگرش را به تير انتقال دهد (.چونکه لنگر کمتری از تير
به ستون منتقل مي شود) .
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انعطاف پذيری اتصال باعث مي شود رفتار غير خطي قاب سﻬلتر ممکن گردد و بارگذاری و باربرداری اتصال باعث



. توزيع لنگر در قاب مي شود
در اتصاالت نيمه صلب بايد تنﻬا المان های صفحه ای مثل نبشي دچار تسليم شوند و پيچ و جوش بايستي کامال در



.  برای چرخش اتصال نيز محدوديت وجود دارد. محدوده االستيک بمانند
 حالت ايزوله، افزايش ميرايي و کاهش سختي،افزايش تغيير شکل ها در قابﻬای نيمه صلب مي تواند افزايش پريود



. کردن در برابر نيروی زلزله داشته باشد
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