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چکیده
در ساختمان های فوالدی سیستم های باربر جانبی معموال قاب خمشی و مهاربندها می باشند .سیستم های مهاربندی همگرای قطری که در این مطالعه به
بررسی آن پرداخته شده است ،موجب اتالف انرژی القایی ناشی از زلزله میگردند .این اتالف انرژی توسط کشیدگی و کاهش طول مهاربند در اثر
نیروهای رفت و برگشتی محوری حاصل میشود .نبشیها و ناودانی ها از جمله مقاطع متداول بعنوان اعضای مهاربندی میباشند که در این مقاله به
بررسی رفتار مقاطع ساخته شده از ورقهای موج دار سینوسی با استفاده از روش اجزا محدود (نرم افزار آباکوس) پرداخته شده است .در این مقاله تاثیر
پارامترهایی از قبیل دامنه و طول موج مقطع موجدار سینوسی بروی عملکرد چرخهای آن مورد بررسی قرار میگیرد .نتایج بررسیها نشان میدهد مقاطع
سینوسی با طولموج و دامنه کوتاهتر دارای قابلیت اتالف انرژی بیشتری می باشند و از مقاومت کمانشی بهتری درمقایسه با مقاطع با طول موج و دامنه
بلندتر برخوردار میباشند.
کلمات کلیدی :مقطع موج دار سینوسی ،مهاربند موج دار ،رفتار چرخهای ،روش اجزا محدود.

 . 1مقدمه
قابهای مهاربندی فوالدی با ایجاد سختی و مقاومت قابل مالحظه از سیستمهای سازهای مرسوم در تحمل نیروهای جانبی از قبیل زلزله و باد میباشند.
سیستمهای مهاربندی ،موجب اتالف انرژی القایی ناشی از زلزله میگردند .در واقع بکارگیری سیستم های بادبندی مانع گسیختگی ترد در اتصاالت تیر
به ستون همانند آنچه در زلزله نوتریچ در سال  4991و زلزله کوبه در  4991رخ داد ،می شود] .[1البته طراحی دقیق قابهای بادبندی فوالدی به منظور
جلوگیری از خرابی فجیع بعلت گسیختگی بادبند در بارگذاری شدید زلزله بسیار مهم میباشد].[2
ورقهای موج دار فوالدی نیز از جمله مقطع سرد نورد شده میباشند .این ورق ها از قرن هیجدهم تا به امروز در مصارف سازه ای مختلف مورد
استفاده قرار میگیرند .از طرفی سیستم مهاربندهای همگرا با تامین سختی و مقاومت جانبی زیاد و عملکرد مناسب آن در زلزله ها ،از متداول ترین سیستم
های باربر جانبی هستند .با توجه به اینکه رفتار سایر مهاربندهای همگرا و منحنی هیسترزیس آنها در بارگذاری سیکلی ،بر اساس رفتار مهاربندی های
قطری است ،شناخت رفتار مهاربندهای قطری ضروری به نظر میرسد]. [4][3
1استاد دانشگاه
2دانشجو
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در این مقاله به بررسی رفتار االستوپالستیک بادبندهای فوالدی با مقاطع موج دار سینوسی تحت بارگذاری رفت و برگشتی پرداخته می شود و
عملکرد سیکلی غیر االستیک و پارامترهای تاثیرگذار بر رفتار بادبندهای فوالدی سرد نورد شده همچون دامنه و طول موج به روش اجزای محدود با
استفاده از نرم افزار کامپیوتری  ABAQUSمورد بررسی قرار میگیرد.
 .2پارامترهای بادبند
جذب انرژی از طریق اتالف هیسترزیس یکی از موارد مهم در طراحی لرزه ای می باشد ،زیرا این امر می تواند باعث کاهش دامنه پاسخ لرزهای و در پی
آن کاهش آسیب پذیری روی سازه شود .بادبندهای فوالدی از اعضای سازه ای مهم بوده و بطور گسترده بعنوان اتالف کننده انرژی در سازه ها بکار می
روند و همچنین باعث حداقل کردن جابه جایی طبقات نیز می شوند.
مهمترین پارامترهایی که طراحی کاربردی و ارزیابی شکل پذیری بادبندهای فوالدی با مقطع بسته درنظرگرفته می شود طبق آیین نامه  AISCعبارتند از
پارامتر الغری مقطع  λSو پارامتر الغری عضو  λCکه بصورت زیر ارائه می شوند:
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که در این روابط  bضخامت بال مقطع قوطی t ،ضخامت اعضای برشی مقطع  y ،تنش تسلیم اسمی E ،مدول االستیسیته υ ،ضریب پواسون d ،قطر
خارجی مقطع دایره ای K ،ضریب طول موثر L ،طول اسمی بادبند و rشعاع ژیراسیون مقطع است .باید توجه داشت مقادیر این پارامترها در صورت
طراحی براساس آیین نامه  AISCباید از حد مجاز ذکر شده در این آیین نامه کمتر باشند .از طرفی مقاطع بادیندها باید شرایط فشردگی آیین نامه
مبحث دهم مقررات ملی ساختمان را داشته باشند .با فرض مقطع فشرده این روابط بصورت روابط  1و  [5] 1می باشند .کلیه مقاطع بکاررفته در این مقاله
به گونهای میباشند که این شرایط را ارضاء کنند.
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 .3مدلسازی عددی به روش اجزاء محدود
رویکردهای تحقیقی اصلی در تحلیل رفتار سیکلی بادبندها عبارتند از:
)4مدلهای تجربی
)2مدلهای مفصل پالستیک
)3مدلهای اجزا محدودی االستو -پالستیک][6
4

در این مقاله از نرم افزار جامع و قدرتمند آباکوس که از بهترین نرمافزارهای اجزا محدود مهندسی است ،باتوجه به مزایا آن نسبت به سایر نرمافزارهای
اجزا محدود استفاده شده است.

ABAQUS
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 .1-3المان بکار رفته در مدلسازی عددی
المان  (S4R) SHELLبرای مدل سازی عضو بادبند در نظر گرفته شده است .المان  S4Rیک المان سه بعدی ،منحنی مضاعف و از نوع المان 1
گرهی شل با  6درجه آزادی در هر گره که از درون یابی دو سویه استفاده میکند .همچنین از روش انتگرال گیری اصالح شده نیوتن -رافسون و روش
کنترل تغییر مکان در تحلیل استفاده شده است[7].
 .2-3جزئیات آزمایش
برای صحت سنجی روش عددی نتایج با نمونههای آزمایشگاهی موجود در مرجع] [8مورد مقایسه قرار گرفته است .جزئیات آزمایش در مرجع ارائه
شده است.

شکل  - 1بادبند فوالدی با مقطع دایره ای توخالی و نقص اولیه][2
جدول  - 1مشخصات بادبند آنالیز شده در نمونه آزمایشگاهی][8
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شکل و ابعاد بادبند آنالیز شده در جدول  4آمده است .پارامترهای بادبندهای انتخاب شده ( λS=0.06و  ) λC=0.4درنظرگرفته شده است .این مقادیر
طبق آئین نامه  AISCباعث میگردد ،مقطع فشرده رفتار غیراالستیک داشته باشد.
قابهای تحلیلی طبق شکل ( )4بصورت یک سر گیردار و یک سر تکیهگاه گیردار لغزنده که تحت بارگذاری محوری رفت و برگشتی قرار گرفتهاند ،می

باشند .نقص اولیه نیز بصورت تابع رابطه ( )6در مرجع] [2اعمال شده است،که در آن (  0تغییرمکان اولیه وسط دهانه) 1 ،میلیمتر درنظر گرفته شده
است.

)  x   0 sin(x l

() 6
 .3-3مصالح مدل
جنس مقاطع سرد نورد شده نمره  A500طبق استاندارد  ASTMبا تنش تسلیم  σy=379 Mpaو تنش حد نهایی
 σu=451 Mpaمی باشد .برای مدل کردن رفتار غیرخطی مصالح از قانون سخت شوندگی کینماتیکی استفاده شده است.
شکل( )2مدل سه خطی تنش -کرنش مصالح که در تحلیل استفاده شده است را نشان می دهد.
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شکل  - 2مدل سه خطی رابطه تنش -کرنش فوالد][2

باید توجه داشت که تحقیقات گذشته نشان می دهد ،که بادبندهای فوالدی هنگامی که تحت بارگذاری چرخهای قرار میگیرند ،با افزایش تعداد
سیکلهای بارگذاری دچار افت مقاومت می شوند [4]،که محققان علت این امر را اثر باشینگر مینامند] .[9در این پژوهش برای درنظرگرفتن این اثر
از سختشوندگی کینماتیکی برای فوالد استفاده شده است.
 .4-3تاریخچه بارگذاری رفت و برگشتی
در این تحلیل از تاریخچه بارگذاری بکار رفته در کار آزمایشگاهی] [8استفاده شده است .
تاریخچه بارگذاری یک افزایش یکنواخت در دامنه تغییر مکان تا شکست با … m=1,2,3,می باشد که در آن هر دامنه یکبار تکرار می شودm .
مضربی از تغییرمکان تسلیم  δyمی باشد،که در آن  δyاز رابطه زیر بدست میآید:

( )7

E

شکل  - 3نمودار سیکل -زمان بارگذاری کار آزمایشگاهی
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 .5-3مقایسه نتایج آزمایشگاهی و مدلسازی اجزا محدود
در شکل ( )1نمودار همپایه شده بار محوری به بار تسلیم
آزمایشگاهی و نرمافزار اجزا محدود آورده شده است.

P
Py

برحسب تغییر مکان محوری به تغییرمکان محوری تسلیم


y

برای کار

همانطور که مشاهده می شود ،نمو دارها با درصد خطا قابل قبول ،دارای انطباق نسبی خوبی هستند .به علت اینکه در کار آزمایشگاهی امکان گیرداری
کامل برای اعضا وجود ندارد ،درحالی که نرم افزار اجزا محدود این گیرداری را به طور کامل در نظر میگیرد ،اندکی خطا ایجادشده است .همچنین

وجود تنشهای پسماند نیز در عدم انطباق کامل نتایج آزمایشگاهی و عددی اثر میگذارد.
.

ب)

الف)
شکل  - 4نتایج حاصل از صحت سنجی مدلسازی عددی و کار آزمایشگاهی

شکل  - 5تغییر شکل نمونه در مدلسازی عددی
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 .6نمونههای مورد بررسی
در این قسمت ،برای بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر رفتار بادبندها ،نمونه های مختلفی که در طول و مساحت دارای شرایط یکسانی هستند ،مورد
بررسی قرار گرفتهاند .همچنین بعد جانبی همه مدلها نیز برای برابری سختی جانبی ،یکسان درنظر گرفته شده است .در شکل ( )6جزئیات مقاطع و در
جدول ( )2مشخصات نمونههای مورد بررسی آورده شده است.

ب)

الف)

شکل  - 6الف) مقطع موجدار سینوسی مدلسازی شده ،ب) پارامترهای مقطع موج دار

جدول  - 2مشخصات بادبندهای موجدار سینوسی مدلسازی شده در نمونه

δy
)(mm
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)(MPa

A
)(mm2

L
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t
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d
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b
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D
)(mm
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21.29
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7777

6479

1.91

29.71

11

971.1

Sc1

21.29
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7777

6479

9.61

17.1

11
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21.29

973

7777
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1..6
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11

941
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21.29

973

7777
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1.9
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977
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977
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 .7بررسی نتایج بدست آمده از تحلیلها
در شکل ( )7نمودار چرخههای هیسترزیس برای نمونههای  Sc2،Sc1و  Sc3که همگی دارای طول موج یکسان می باشند ،آمده است .همانطور که
مشاهده میشود ،با افزایش دامنه موجها از  43.71به  31میلیمتر مقاومت کششی و فشاری نمونهها افت کرده و در پی آن جذب انرژی مقاطع کاهش می
یابد ،که کاهش انرژی هدر رفته با افزایش دامنه موجها در بادبندها با مقاطع موجدار سینوسی در شکل ( )8کامال مشهود میباشد.

ب) نمودار بار تغییر مکان نمونه Sc2

الف) نمودار بار تغییر مکان نمونه Sc1

ج) نمودار بار تغییر مکان نمونه Sc3
شکل  - 7چرخههای هیسترزیس برای مقاطع بادبند موجدار سینوسی با دامنههای مختلف
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شکل  - 8نمودار انرژی هدررفته برحسب زمان برای بادبندهای سینوسی با دامنهموج متفاوت

از طرفی دیگر برای بررسی تاثیر تغییرات طولموج بر رفتار چرخهای بادبندهای موجدار سینوسی نمونههای  Sc5 ،Sc4و  Sc6که همگی دارای دامنه
موج برابری هستند ،را درنظر می گیریم .همانطور که از شکل ( )9برمیآید ،با افزایش طولموج از  33به  ، 11مقطع با طول موج کمتر دارای قدرت
جذب انرژی بیشتر می باشد و طبق شکل ( )43ظرفیت اتالف انرژی بیشتری نیز دارند.

ب) نمودار بار تغییر مکان نمونه Sc5

الف) نمودار بار تغییر مکان نمونه Sc4

ج) نمودار بار تغییر مکان نمونه Sc6
شکل  - 9چرخههای هیسترزیس برای مقاطع بادبند موجدار سینوسی با طولموجهای مختلف
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2931  اردیبهشت ماه11  و12 ،نهمین کنگره ملّي مهندسي عمران
 ایران، مشهد،دانشگاه فردوسي مشهد

 نمودار انرژی هدررفته برحسب زمان برای بادبندهای سینوسی با طول موجهای متفاوت- 11 شکل

 نتیجه گیری.8
:آنالیزها روی مقاطع مختلف بادبندها ساخته شده از ورقهای موجدار سینوسی نشان می دهد
.)مقاطع با دامنه کوچکتر قابلیت جذب انرژی بیشتری نسبت به مقاطع با سایر طولموجها میباشند4
. مقاومت فشاری و کششی آنها افزایش خواهد یافت،)هرچه دامنه مقاطع موج دار سینوسی کمتر شود2
)مقاطع با طول موج کوتاه تر نیز دارای اتالف انرژی بیشتری با کاهش طولموج میباشند و از مقاومت کمانشی بهتری درمقایسه با مقاطع با طول موج3
.بلندتر برخوردار میباشند
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