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ٍسق با یه ػشی ًَاسّای گؼؼتِ لطشی وِ اًتْای آًْاا هفصالی اػات ٍ دس
خْت گؼتشؽ هیذاى وــی لطشی تَصیغ ؿذُ اًاذ  ،هاذل های ؿاَد ٍ اص
تٌؾ فـاسی ػوَد دس خْت ًَاسّا صشف ًظش هی ؿَد .وااسبشد سٍؽ هازوَس
تاوٌَى صشفا هحذٍد بِ دیَاسّای بشؿی فَالدی با ٍسق فَالدی ًاصن باَدُ ٍ
بشای دیَاسّای بشؿی با ٍسق ضخین ٍ یا دیَاسّای بشؿی فَالدی تمَیت ؿذُ
لاب اػتفادُ ًوی باؿذ  ،ػفٍُ بش آى دس صاَستی واِ دیاَاس بشؿای فاَالدی
داسای باصؿَ باؿذ ّیچ ساُ حلای باشای آًاالیض ٍ طشاحای ایاي ػیؼاتن اسائاِ
ًگشدیذُ اػت]2[ .

چکیدٌ
اهشٍصُ اػتفادُ اص دیَاس ّای بشؿی فَالدی بِ ػٌَاى یه ػیؼتن باسبش خاًبی
لشصُ یی بِ طَس واسآهذ دس بْؼاصی لشصُ ای بِ هٌظَس افضایؾ هماٍهت خااًبی
ٍ ػختی ػاختواى ّا دس بشابش صلضلِ  ،دس ػااصُ ّاای بتٌای ٍ فاَالدی هاَسد
تَخِ لشاس گشفتِ اػت  .دس ایي همالِ بِ بشسػی ٍ همایؼِ سٍؽ ّاای تحلیا
ٍ طشاحی دیَاس بشؿی فَالدی بِ صَست الواى ّای ًَاسی ٍ هذل ػاصی اخاضا
هحذٍد دس ًشم افضاس ّای  ABAQUSE ٍ SAP2000پشداختِ هی ؿَد.
دس ایي ساػتا ابتذا بِ هؼشفی سٍابط ٍ پاساهتشّای هَثش دس ًحَُ هذل ػااصی ٍ
دس ًْایت بِ همایؼِ هذل ػاصی ًَاسی ٍ اخضا هحاذٍد باا هاذل آصهایـاگاّی
پشداختِ هی ؿَد ً .تایح بِ دػت آهذُ ًـاى های دّاذ هاذل ػااصی الوااى
پَػتِ دس ًشم افضاس ٍ ABAQUSEلت گیاش باَدُ ٍ اػاتفادُ اص آى بیـاتش
خٌبِ تحمیماتی داسد .اص طشف دیگش هذل ػاصی دیَاس بشؿی بِ صَست الوااى
ًَاسی دس ًشم افضاسی هاًٌذ ً SAP2000 ,ETABSتایح لاب لبَلی دس باش
خَاّذ داؿت ٍ اًدام ػولیات طشاحی ٍ بْؼاصی ػاصُ ّا سا هؼتمیوا دس ًاشم
افضاس اهىاى پزیش هی ػاصد .
کلمات کلیدی :دیَاس بشؿی فَالدی  ،الواى ًَاسی  ،الواى پَػتِ  ،تحلی پَؽ آٍس
مقدمٍ

ؿى  : 1هذل ًَاسی[]2
1

اػتفادُ اص دیَاس بشؿی فَالدی دس ػال ّای اخیاش باشای گاشفتي ًیشٍّاای
خاًبی صلضلِ ٍ باد دس ػاختواى ّای بلٌذ ٍ دس هماٍم ػااصی ػااختواى ّاای
هَخَد هَسد تَخِ ٍالغ ؿذُ اػت .تىٌَلَطی طشاحی ٍ ػاخت ایاي ػیؼاتن
دس ػال ّای اخیش پیـشفت چـوگیشی داؿتِ اػت ٍ ضَابط طاش ٍاخاشای
آى دس آییي ًاهِ ّای هختلف هاًٌذ آییي ًاهِ فَالد واًادا ،آییي ًاهِ لشصُ یی
 ٍ AISCضَابط ٍ FEMA450اسد ؿذُ اػت  .دیَاسّاای بشؿای فاَالدی
ؿاه پاً ّای صفحِ ای فَالدی ،دٍ ػتَى هشصی ٍ تیشّای افمی وف های
باؿذ .با طشاحی هٌاػب ،ایي ػیؼتن ؿى پزیشی ٍ اتافف اًاشطی بااالیی سا
داسا هی باؿذ ّ .وچٌیي ػختی لابا هفحظاِ آى باِ وٌتاشل ت ییاش ؿاى
طبمات ٍ دس ًتیدِ پایذاسی ػاصُ اص یه ػَ ٍ سفتاس هٌاػب اخضای غیش ػااصُ
ای اص ػَی دیگش هٌدش هی گشدد .دس واسبشد ّای اٍلیِ پاً ّای دیَاس داسای
ػخت وٌٌذُ ّای افمی ٍ ػوَدی بَدًذ .تحمیماتی وِ دس حالت بذٍى ػخت
وٌٌذُ سٍی سفتاس ایي پاً ّا اًدام گشفت ًـااى داد واِ دس ایاي حالات ًیاض
ؿى پزیشی ٍ اتفف اًشطی لاب هفحظِ ای ٍخَد داسد ٍ دس ػال ّای اخیش
اػااتفادُ اص پاًا ّااای بااذٍى ػااخت وٌٌااذُ اص لحااا اخشایاای ٍ التصااادی
همبَلیت بیـتشی دس وـَس ّای آهشیىا ٍ واًادا یافتِ اػت .

آییي ًاهۀ فَالد واًادا[ ٍ ]3آئیي ًاهِ فَالد اهشیىا [ ، ]4دیَاس بشؿی فاَالدی
سا بِ ػٌَاى یه ػیؼتن باسبش خاًبی پزیشفتِ اًذ .دس ایاي آئایي ًاهاِ ّاا باِ
هٌظَس طشاحی دیَاسّای بشؿی فاَالدی باا ٍسق ًااصن ،ابتاذا طشاحای اٍلیاِ
هماطغ تیش ،ػتَى ٍ ٍسق دیَاسّا هـابِ یه خشپای لائن با هْاسبٌذّای صاشفا
وــی اًدام هی ؿَد .بش ایي اػاع بِ خای ّاش ٍسق فاَالدی ،یاه بادبٌاذ
هؼادل دس ًظش گشفتِ هی ؿاَد.پغ اص تؼیایي ػاط همطاغ ّاش هْاسبٌاذ بش
اػاع سٍابط اًشطی وشًـی االػتیه) ،ضخاهت ٍسق فَالدی اص سابطاِ ی )1
هحاػبِ هی ؿَد:

وِ دس آى  ،صاٍیِ بیي هْاسبٌذ ٍ ػتَىL ،ػاشض دّاًاِ لاا  Ab ،ػاط
همطغ هْاسبٌاذ هؼاادل ٍ صاٍیاِ تـاىی هیاذاى وـاؾ لطاشی دس ٍسق
فَالدی بَدُ وِ اص سابطۀ  )2بِ دػت هی آیذ:

ريش َای مدل سازی
ٍ بِ تشتیاب ػاط همطاغ ٍ هوااى ایٌشػای ػاتَى ّاای
وِ دس آى
ػط همطغ تیش هی باؿذ.
وٌاسی ،استفاع طبمِ ٍ

یىی اص بْتشیي ٍػولی تشیي سٍؽ ّاای هاذل ػااصی واِ ًتاایح آى ًیاض باا
ٍالؼیت هطابمت داسد « هذل ػاصی ًَاسی » 2اػت وِ دس ػال  1983تَػط
تَسبشىّ ٍ 3وىاسؽ اسائِ گشدیذ  .دس ایي هذل فشض های ؿاَد واِ هماٍهات
ٍسق فَالدی لب وواًؾ لاب اغوااض اػات ٍ سفتااس غالاب دس تحوا بااس
بشؿی طبمِ ،هیذاى وــی لطشی اػت ]1[ .
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طبمات اٍل ،دٍم ٍ ػَم آًْا بِ تشتیب بشابش  1215 ٍ 1191،1141هیلیوتش
بَدُ ٍ فاصلِ ی هحَس بِ هحَس ػتًَْا  1111هیلیوتش اػت .ػتًَْا اص فَالد
پشهماٍهت بِ ضخاهت خاى ٍ بال  15هیلیوتش ػاختِ ؿذُ ٍ استفاع خاى ٍ
ػشض بال آًْا بِ تشتیب  111 ٍ 31هیلیوتش هی باؿذ .ػتًَْا بِ صَست
یىپاسچِ ٍ بذٍى ّیچ گًَِ ٍصلِ ػاختِ ؿذًذ ٍ تیشّای طبمات اٍل ٍ دٍم
اص ًَع پشٍفی  ٍ IPE 100تیش طبمِ ػَم اص فَالد پشهماٍهت بِ ضخاهت
خاى ٍ بال  15هیلیوتش طشاحی گشدیذ .استفاع خاى ٍ ػشض بال ایي تیش بِ
تشتیب  111ٍ 221هیلیوتش اًتخا گشدیذ  .ػلت اًتخا ایي تیش ػویك،
خلَگیشی اص خوؾ ًاهطلَ  ،بذلی ٍخَد هیذاى وـؾ لطشی دس پاً
پاییٌی تیش ٍ ػذم ٍخَد ایي هیذاى دس لؼوت فَلاًی آى هی باؿذ..

پغ اص تؼییي ضخاهتّ ،ش ٍسق بِ تؼذادی ًَاس هَس تباذی های ؿاَد واِ
ػط همطغ ّش ًَاس اص سابطِ  )3بِ دػت هی آیذ:

وِ دس آى  nتؼذاد ًَاسّاػت .هطالؼات هتؼذدی دس صهیٌۀ تؼییي تؼذاد ًَاس
هَسد ًیاص اًدام ؿذُ وِ ًتایح ًـاى دٌّذُ وفایت  11ػذد ًَاس هاَس باشای
آًالیض یه دیَاس بشؿی فَالدی با ٍسق ًاصن اػت .با تَخِ بِ ایاي واِ ػاتَى
ّا هوىي اػت تحت تأثیش هیذاى وـاؾ لطاشی دچااس ووااًؾ ؿاًَذ لازا
ػختی ػتَى ّای وٌاسی بایذ اص سابطۀ  )4تبؼیت ًوایذ.

ّوچٌیي بِ هٌظَس خلَگیشی اص خوؾ تیش فَلاًی دیَاس بشؿی فَالدی ًاؿای
اص اثش هیذاى وــی لطشی ًاهتماسى ،سابطِ  )5بایؼتی وٌتشل گشدد :

وِ دس آى  ، M fpbلٌگش پفػتیه همطغ تیاش ٍ

تاٌؾ ًْاائی هیاذاى

وـؾ لطشی بَدُ وِ بشای ٍسق ّای ًاصن فَالدی تمشیبا بشابش تٌؾ تؼالین
آى اػت .بِ هٌظَس حصَل اطویٌاى اص ایي وِ ػتَى ّاای هحیطای بتَاًٌاذ
تٌؾ ّای ٍاسدُ ًاؿی اص باسّای هحیطی ،بِ ّوشاُ تاٌؾ ّاای ًاؿای اص اثاش
هیذاى وــی سا تحو ًوایٌذ ،الصم اػت وِ ؿشط صیش بشای ػاتَى ّاا ًیاض
سػایت ؿَد[:]5
ؿى  : 2تصَیش ً ،وای ولی ٍ خضئیات ًوًَِ ّای دیَاس بشؿی فَالدی[]6
خذٍل : )1خصَصیات هىاًیىی اخضای دیَاسّای بشؿی فَالدی[]6

وِ دس آى  ، M fpcلٌگش پفػتیه همطغ ػتَى اػت .دس صهاى وٌتشل سابطِ
باال بایؼتی باس هحَسی ػتَى ّا ًیض دس ًظش گشفتِ ؿَد .
یىی دیگش اص سٍؽ ّایی وِ بِ ٍػیلِ ی آى هی تَاى سفتاس خاى دیَاس بشؿی
فَالدی سا بِ گًَِ یی هٌاػب هذل ػاصی وشد اػتفادُ اص الواى ّای غـایی
اػت  .بشای هذلؼاصی تیشّا ٍ ػتَىّا اص الواى  shellاػتفادُ ؿذُ اػت.
دس هذل ػاصی با سٍؽ الواى ّای غـایی بایذ تَخِ وشد وِ ؿبىِ بٌذی
صفحِ ی فلضی بِ حذ وافی سیض باؿذ بشای هؾبٌذی ًوًَِّا اص الواى
چْاسگشّی (S4R) Shellبشای خاى ٍ بال تیشّا ٍ ػتًَْا ،پاً ّا ٍ
ػختوٌٌذُّا اػتفادُ گشدیذُ اػت.

وِ دس آى  E ٍ Fyبِ تشتیب تٌؾ تؼلین ٍ هاذٍل االػتیؼایتِ هصاال های
باؿٌذ.

معرفی ومًوٍ آزمایشگاَی []6

مدل سازی ي تحلیل

هـخصات هذل دیَاسّای بشؿی اص هطالؼِ ی آصهایـگاّی ًوًَِ دیَاس بشؿی
فَالدی ؿى پزیش ػِ طبمِ وِ تَػط للْىی ٍ صبَسی دس ػال 2118
اًدام ؿذُ بَد  ،اًتخا ؿذُ اػت .دس ایي پظٍّؾ آصهایـگاّی  ،دٍ ًوًَِ
دیَاس بشؿی فَالدی ؿى پزیش ػِ طبمِ داسای ٍسق ًاصن با همیاع یه ػَم
تحت باسگزاسی دٍسُای هَسد آصهایؾ لشاس گشفتِ ؿذ .دیَاسّای هزوَس دٍ
ًَع اتصال تیش بِ ػتَى صلب ٍ ػادُ داؿتِ ٍ دس ٍسق پاً ّا ٍ ػتَىّا بِ
تشتیب اص فَالد ًشم فَالد خار اًشطی) ٍ پشهماٍهت اػتفادُ ؿذُ بَد  ،دس
ایي پظٍّؾ ًوًَِ با اتصال تیش بِ ػتَى گیشداس هَسد بشسػی لشاس گشفت.
استفاع ًوًَِ ّا اص سٍی تیش لَی وف تا ٍػط تیش باال  3445هیلیوتش ٍ ػشض
پـت بِ پـت ػتًَْا دس آًْا  1161هیلیوتش هی باؿذ .استفاع هحَس تا هحَس

ابتذا هذلی بش اػاع سٍؽ ًَاسی ػاختِ ٍ ػپغ تحت تحلی اػتاتیىی غیاش
خطی هَسد بشسػی لشاس خَاّین داد .طبك هحاػبات اًداام ؿاذُ  ،هیااًگیي
صاٍیِ الواى ّای ًَاسی هؼادل 11 ٍ 391الوااى ًاَاسی دس تواام طبماات باِ
دػت هی آیذ  .بشای تحلی هذل ػاختِ ؿذُ ًیض اص هفاصا خویاشی باشای
الواى ّای هَس ٍ الواى تیش ٍ ػتَى اػتفادُ خَاّذ ؿذ .دس ؿاى  3هاذل
سفتاسی هفص پفػتیه ایداد ؿذُ دس الواى ًَاسی طبمِ دٍم ٍ دس ؿاى 4
ًحَُ تـىی هفاص پفػتیه تحت تحلی پَؽ آٍس ًـاى دادُ ؿذُ اػت .
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اػَخاج اٍلیِ ًاؿی اص وواًؾ هیباؿذ ،لزا خْت ؿبیِػااصی ایاي پذیاذُ دس
اخضا هحذٍد  ،همذاس خابِخایی  2هیلیوتش بِ ػٌَاى هیضاى اػَخاج اٍلیاِ باِ
صیشصفحِّا اػوال گشدیذُ اػت.
ٍسق دس هذل اخضا هحذٍد دس ت ییش هىاًی هؼاادل  2.077هیلیوتاش ٍ بااسی
هؼادل  66ویلًَیَتي خاسی ؿذُ اػت وِ بشای ّوایي هاذل دس آصهایـاگاُ
هیضاى ت ییش هىاى ٍ ًیشٍی خاسیؿذگی بشای ٍسق بِ تشتیب دس حذٍد 2.24
هیلیوتش ٍ  68.32ویلًَیَتي گضاسؽ ؿذُ اػت .حذاوثش هماٍهات ًوًَاِ دس
هذل اخضا هحذٍد  152ویلًَیَتي دس ت ییش هىاى  25هیلیوتاش هایباؿاذ ٍ
بشای ًوًَِ آصهایـگاّی  153ویلًَیَتي ٍ دس ت ییش هىاى  23هیلیوتش اػت.

ؿى ً :3وًَِ هٌحٌی هفص ایداد ؿذُ دس الواى ًَاسی طبمِ دٍم

ؿى  : 6هذل ػاصی ًوًَِ آصهایـگاّی دس ًشم افضاس ABAQUS

ؿى  : 4هٌحٌی پَؽ آٍس ٍ ًحَُ تـىی هفاص پفػتیه هذل ًَاسی

ضوٌا دس ایي هذل ػاصی چَى اص الواى ّای صشفا وــی اػتفادُ ؿذُ ،
ًیاصی بِ دس ًظش گشفتي اثش وواًؾ ًیؼت ً.تایح حاص اص ایي تحلی دس
ؿى  )5اسائِ ؿذُ اػت ّ.واًطَس وِ هـاّذُ هی ؿَد هذل ػاصی ًَاسی
تطابك خَبی بِ خْت ػختی ٍ خز اًشطی با ًوًَِ آصهایـگاّی سا ًـاى
هی دّذ.

ؿى  : 7همایؼِ هٌحٌی ّیؼتشصیغ هذل آصهایـگاّی ٍ هذل اخضا هحذٍد

بشای اسائِ همایؼِ یی بْتش ػِ ًوَداس حاص اص آصهایؾ  ،هذل اخضا هحذٍد
ػاختِ ؿذُ دس  ٍ ABAQUSهذل اخضا خطی هَس دس  SAPسا دس
ؿى  8اسایِ هی وٌین .
ؿى :5همایؼِ هٌحٌی ّیؼتشصیغ هذل آصهایـگاّی ٍ هٌحٌی پَؽ آٍس هذل ًَاسی

دس هشحلِ بؼذ لا هَسد ًظش با الواى غـاائی هاذل ؿاذ  .دس ایاي تحمیاك ،
هذلؼاصی دیَاسّای بشؿی فَالدی ٍ ًیض تیشّا ٍ ػتًَْا  ،اص آًدا یىی اص ابؼااد
ضخاهت) دس بشابش دٍ بؼذ دیگش بؼیاس وَچىتش هی باؿذ ٍ تٌؾ ّا دس خْات
ضخاهت هذل لاب صشف ًظش وشدى هی باؿذ .اص الواًْاای پَػاتِ ای 4باشای
هذلؼاصی اػتفادُ ؿذُ اػت.بِ هٌظَس بشسػی دلات هاذل اخاضا هحاذٍد دس
همایؼِ با ًوًَِ آصهایـگاّیً ،وَداس باس – ت ییش هىااى هاذل اخاضا هحاذٍد
تحت باسگزاسی پَؽآٍس بشای طبمِ اٍل لا ػِ طبمِ با ًتاایح آصهایـاگاّی
همایؼِ گشدیذُ اػت .با تَخِ بِ ؿشایط اخشایی ٍ بؼلت ٍخَد باسّاای تحات
ػشٍیغ دس دیَاسّای بشؿی فَالدی ،پاً بشؿی پغ اص ًصب داسای هماذاسی

ؿى  : 8همایؼِ هٌحٌی ّیؼتشصیغ هذل آصهایـگاّی با هٌحٌی پَؽ آٍس هذل
اخضا هحذٍد ٍ هذل ًَاسی
shell
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وتیجٍ گیری
دیَاسّای بشؿی فَالدی دس وٌاس ؿى پزیشی هٌاػب  ،تَاًایی تحو
باسّای لاب هفحظِ یی سا داسًذ ٍ اص ایي سٍ هی تَاًٌذ گضیٌِ هٌاػبی بشای
ػیؼتن هماٍم باسبش خاًبی دس ػاختواى ّا باؿٌذ  .دس هذل ػاصی دیَاس ّای
بشؿی هـخص ؿذ اػتفادُ اص الواى پَػتِ دس ًشم افضاس اخضا هحذٍد
 ABAQUSواسی ٍلت گیش ٍ هـى بَدُ ٍ سٍؿی هٌاػب بشای آًالیض ٍ
طشاحی ًوی باؿذ ّ.شچٌذ بشای پشٍطُ ّای تحمیماتی سٍؿی دلیك بِ ؿواس
هیشٍد.اص طشف دیگش هذل ػاصی دیَاس بشؿی فَالدی تَػط الواى ًَاسی دس
ًشم افضاس ً ETABS ٍ SAP2000تایح لاب لبَلی دس بش خَاّذ داؿت
ّ.شچٌذ وِ ایي سٍؽ ًیض با دؿَاسی ّایی هاًٌذ دؿَاسی دس هذل ػاصی
تؼذاد لاب تَخْی الواى ًَاسی هَاخِ اػت ٍلی سٍؿی هٌاػب بِ هٌظَس
طشاحی ٍ بشسػی سفتاس ػاختواى ّا ٍ بْؼاصی لشصُ ای ػاختواى ّای
هَخَد اػت .
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