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پوریب رافعی ،1ههراى زینلیبى ،2هرین داعی
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خالصه
اهطٍظُ اؾتفبزُ اظ ؾبظُّبي فَالزي ؾطز ًَضضز قسُ ضٍ ثِ افعايف هيثبقس .اظ ايي ضٍ ثْيٌِ ؾبظي ػٌبصط هرتلف ايي ؾبظُّب ثيف اظ پيف هَضز تَجِ
لطاض گطفتِ اؾت .زض ايي پػٍّف ثِ ثْيٌِ ؾبظي هَضزي يه اتصبل تيط ثِ ؾتَى پطزاذتِ قسُ اؾت .ػضَ هَضز هغبلؼِ زاضاي اثؼبز × 38/1 mm
 ٍ 63/5× 133/35ثب ضربهت  5/541 mmهيثبقس ٍ ثِ هٌظَض ثْيٌِ ًوَزى آى اظ الگَضيتن قجيِ ؾبظي تجطيس اؾتفبزُ قسُ اؾت .ثب ثْطُگيطي اظ
ًطم افعاضّبي  ANSYS ٍ Matlabهبوعيون وطزى ًؿجت همبٍهت ثطقي اؾوي ثط ٍاحس ٍظى هَضز ثطضؾي لطاض گطفت .ثب تَجِ ثِ همغغ اٍليِ،
ايي ًؿجت اظ  kgf/kg 4364/63ثِ  kgf/kg 4031/44افعايف يبفتِ اؾت .ثب چٌسيي ثبض پيبزُ ؾبظي الگَضيتن ثِ صَضت جساگبًِ ايي ًتيجِ
حبصل قس وِ همغغ ثسؾت آهسُ لبثل اعويٌبى هيثبقس .ثب پيف ثيٌي ضَاثظ ؾبذت ٍ اجطاي ايي ؾبظُّب زض ايي پػٍّف ،همغغ حبصل التصبزيتط ٍ
وبضثطزيتط قسُ اؾت .ثٌبثطايي اًتظبض هيضٍز زض آيٌسُ قبّس ٍضٍز ّط چِ ثيكتط اػضبي ثْيٌِ ثِ صٌؼت ثبقين.
ولوبت وليسي :فَالز ؾطز ًَضز قسُ ،ثْيٌِ ؾبظي ،قجيِ ؾبظي تجطيس ،اتصبالت ،همبٍهت ثطقي.

هقذهه

.1

زض حبل حبضط اؾتفبزُ اظ اػضبي فَالزي ؾطز ًَضز قسُ 4زض ؾبظُّب ّن ثِ ػٌَاى اػضبي غيط ؾبظُاي ٍ ّن ثِ ػٌَاى اػضبي ثبضثط ؾبظُاي ثؿيبض ضايج
هيثبقس .اػضبي فَالزي ؾطز ًَضز قسُ زاضاي ضربهتي ثيي  0/455هيلي هتط تب  3هيلي هتط هيثبقٌس .يىي اظ هْنتطيي هعايبي ايي ؾبظُّب لبثليت تَليس ّط
گًَِ همغغ ثبظ ثِ ضٍـ ًَضز ؾطز هيثبقس وِ اظ قىل زّي يه ٍضق صبف آغبظ هي قَز .ثٌبثطايي يبفتي همبعغ ثْيٌِ اظ ًمغِ ًظط التصبزي ٍ اجطايي زض
ايي صٌؼت حبئع اّويت هيثبقس.
زض ثْيٌِؾبظي ؾبظُّب هؼوَال هيٌيون ًوَزى ٍظى ؾبظُ ثب زض ًظط گطفتي وبضايي ٍ همبٍهت هَضز تَجِ لطاض هيگيطز .زض هميبؼ اػضب ،تبثغ ّسف
ثْيٌِؾبظي هيتَاًس ثِ تغييط قىل ؾغح همغغ هجسل قَز ] .[1فطايٌس ثْيٌِ ؾبظي هيتَاًس ثَؾيلِ الگَضيتنّبي هجتٌي ثط ضٍاثظ ضيبضي يب ثط اؾبؼ
الگَضيتنّبي هجتٌي ثط جؿتجَي تصبزفي قىل گيطز .ضٍـّبي ػسزي پؽ اظ يبفتي ثْيٌِ هحلي هتَلف قسُ ٍ تَاًبيي جؿتجَي فضبي هحسٍزي ضا
زاضا هيثبقٌس .الگَضيتن ّبي جؿتجَي تصبزفي اگطچِ لبثليت اػوبل ثط هؿبيل ثب هتغيطّبي گؿؿتِ ضا زاضا هيثبقٌس ،ثِ ظهبى ٍ حجن هحبؾجبتي ثباليي ًيع
2
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داوشجًی کارشىاسي ارشذ سازٌ ،داوشکذٌ فىي ي مهىذسي ،داوشگاٌ اصفهان
استادیار گريٌ مهىذسي عمران سازٌ ،داوشکذٌ فىي ي مهىذسي ،داوشگاٌ اصفهان
استادیار گريٌ مهىذسي عمران سازٌ ،داوشکذٌ فىي ي مهىذسي ،داوشگاٌ اصفهان
Cold-Formed Steel
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ًيبظهٌسًس .ثِ ػٌَاى هثبل الگَضيتن قجيِؾبظي تجطيس [2] 1يىي اظ پطوبضثطز تطيي الگَضيتنّبي جؿتجَي تصبزفي ثَزُ وِ زض ّط زٍ ًَع هؿبيل گؿؿتِ ٍ
پيَؾتِ ثِ وبض گطفتِ قسُ اؾت.
2

3

زض ايي هيبى الگَضيتنّبيي ًظيط وبّف پط قيت ٍ الگَضيتن غًتيه ًيع زض زؾتِ الگَضيتنّبي ضايج زض هٌْسؾي ثِ حؿبة هيآيٌس .اظ هؼبيت
ّط وسام هي تَاى ثِ حجن هحبؾجبتي ثبالي هَضز ًيبظ زض الگَضيتن غًتيه ٍ حؿبؾيت ثِ حسؼ اٍليِ ثطاي الگَضيتن وبّف پطقيت ضا ًبم ثطز .اظ ايي ضٍ،
اؾتفبزُ اظ الگَضيتن قجيِؾبظي تجطيس ثِ زليل ػسم حؿبؾيت ثِ حسؼ اٍليِ ٍ حجن هحبؾجبتي ًؿجتب پبيييتط زض زؾتَض وبض لطاض زازُ قس.
زض اوثط هغبلؼبت اًجبم قسُ زض ايي ظهيٌِ ،پؽ اظ ثطضؾيّبي آظهبيكگبّي ٍ ػسزي فطاٍاىً ،ؿجتّبي ثْيٌِ هيبى هكرصبت اػضب ثِ ػٌَاى
ذطٍجي هَضز تَجِ لطاض هيگطفت .ثْيٌِ ؾبظي ثب تغييط قىل همغغ ٍ ثب ّسف ضؾيسى ثِ قىل همغغ ثْيٌِ ثب اؾتفبزُ اظ الگَضيتنّبي ثْيٌِ ؾبظي ٍ ثطًبهِ

ًَيؿي وبهپيَتطي ،چٌساى هَضز تَجِ لطاض ًگطفتِ اؾت .ثٌبثطايي زض همبعغ فَالزي ؾطز ًَضز قسُ ،يبفتي همغغ ثْيٌِ جْت افعايف ظطفيت ثبضثطي هؿئلِ-
اي ًَيي ثِ قوبض هيضٍز.

.3

الگوریتن شیبهسبزی تبریذ

الگَضيتن قيجِؾبظي تجطيس قطايظ عجيؼي هَجَز زض هتبلَضغي 4ضا هسلؿبظي هي ًوبيس .ايي الگَضيتن زض ّط هطحلِ ؾؼي ٍ ذغب يه هجوَػِ جَاة جسيس
ثِ صَضت تصبزفي تَليس ٍ ثط اؾبؼ پبضاهتطّبي جسيس همساض تبثغ ّسف ضا هحبؾجِ هي وٌس .ؾپؽ ثب همبيؿِ همبزيط ثسؾت آهسُ زض ّط هطحلِ جْت حفظ
پبضاهتطّب تصوينگيطي هيقَز .زض اوثط هؿبئل ثْيٌِؾبظي ،هؿئلِ تجسيل ثِ هيٌيون ؾبظي هي قَز ،ثٌبثطايي زض صَضت وبّف پبؾد ،همساض ٍ پبضاهتطّب ثِ
ػٌَاى پبؾد ثْيٌِ ًگْساضي قسُ ٍ زض هطحلِ ثؼس ثط اؾبؼ آى جَاة جسيس تَليس هيقَز .زض صَضتي وِ پبؾد لبثل لجَل ًجبقس ،هؼيبضي ثِ ًبم
هتطٍپَليؽ 5جْت حفظ پبضاهتطّب تصوينگيطي هيًوبيس.
هْنتطيي پبضاهتط وٌتطلي الگَضيتن ،زهب هيثبقس وِ پؽ اظ تؼساز هكرصي ؾؼي ٍ ذغب وبّف پيسا هيوٌس .ثب تَجِ ثِ قطايظ عجيؼي اجؿبم
جبهس ،ثب وبّف زهب تحطن هَلىَلّب ًيع وبّف پيسا ذَاّس وطز .ايي پبضاهتط لبثليت جؿتجَ زض زاهٌِ ثيكتط ٍ ػسم تَلف زض ثْيٌِّبي هحلي ضا هوىي

هيؾبظز .پبضاهتط وبّف زٌّسُ زهب ثب r

ًوبيف زازُ هيقَز ٍ پيكٌْبز هيقَز وِ ػسزي ًعزيه ثِ صفط ٍ زض ثبظُ ] [0/7 0/95اذتيبض قَز .وبّف زهب

پؽ اظ  kmaxهحبؾجِ همساض تبثغ ّسف ضخ هيزّس ٍ پؽ اظ  mmaxوبّف زهب الگَضيتن ذبتوِ هييبثس .زض صَضتي وِ nmax

جَاة غيط لبثل لجَل

تَليس قَز ،الگَضيتن هتَلف هيگطزز .فلَچبضت الگَضيتن اؾتفبزُ قسُ زض ايي هغبلؼِ زض قىل ً 1كبى زازُ قسُ اؾت .همساض پبضاهتطّبي تؼطيف قسُ ثِ
صَضت ظيط هيثبقس.

mmax  10
kmax  200
nmax  200
r  0.5
T0  1

1

Simulated Annealing
Steepest Descent
3
Genetic
4
Metallurgy
5
Metropolis Criterion
2
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شکل  -1فلوچبرت الگوریتن شبیه سبزی تبریذ

.4

بیبى هسئله

ّسف اظ اًجبم ايي تحميك افعايف ًؿجت ًيطٍ ثِ ٍظى هَضزي يه اتصبل ثطقي 1ؾبظُّبي فَالزي ؾطز ًَضز قسُ هيثبقس .ثطاي ايي هٌظَض يه لغؼِ
ضايج ثب اثؼبز  ٍ 63/5× 133/35× 38/1mmثب ضربهت  5/541 mmثِ ػٌَاى حسؼ اٍليِ زض ًظط گطفتِ قسُ اؾتّ .وبًگًَِ وِ زض قىل  2لبثل هالحظِ
هيثبقس ،يه لجِ گيطزاض ٍ اظ تغييط هىبى اًتْبي لجِ زيگط (لجِ وٌؿَلي) زض ضاؾتبي هحَض افمي جلَگيطي قسُ اؾت .چگبلي فَالز  7861 kg/m3ضطيت
Clip Angle
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پَاؾَى  ٍ 0/3هسٍل يبًگ  2034000 kg/cm2لطاض زازُ قسُ اؾت .ثٌبثطايي ٍظى لغؼِ  ٍ 0/1219 kgظطفيت ثطقي اظ آًبليع همبزيط ٍيػُ ووبًف 1ثب
اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض  492/43 kgf ANSYSثسؾت هيآيس ].[3

شکل  -2اتصبل برشی هورد استفبده ][4

ثِ هٌظَض اػوبل الگَضيتن زض ايي هؿئلِ ،لجِ وٌؿَلي ثِ ّفت الوبى ٍ لجِ گيطزاض ثِ يه الوبى تمؿين قسُاًس .ثب فطض هحَض هرتصبت زض هحل
اتصبل زٍ لجِ ،قوبضُگصاضي الوبىّب ثِ صَضت پبزؾبػتگطز ٍ اظ لجِ گيطزاض آغبظ قسُ اؾت .ثِ ّويي صَضت قوبضُ ًمبط ٍ ّوچٌيي قوبضُ ظٍايب ًيع

ترصيص زازُ قسُ اؾتّ .ط ظاٍيِ ثِ ػٌَاى تغييط زض ضاؾتبي زٍ الوبى هتَالي زض ًظط گطفتِ قسُ ٍ لبزض ثِ اذتيبض همبزيطي زض ثبظُ   ,  
ّط الوبى ثب زٍ ًمغِ هكرص هيگطزز وِ ًمبط ً  x2  38.1, y2  0  ٍ  x1  0, y1  0 مبط اثتسا ٍ اًتْبي لجِ گيطزاض هيثبقٌس ٍ
اجبظُ تغييط هىبى ضا زاضا ًويثبقٌسً .مغِ ً  x9  0, y9  63.5يع ثِ ػٌَاى ًمغِ اًتْبي لجِ وٌؿَلي ثبثت هيثبقس .ؾبيط ًمبط ًيع ثصَضت ظيط
هيثبقس.

تؼييي قسُاًس:
i

xi  2  xi 1  10  cos( j ); i  1, 2,..., 6
j 1

i

yi  2  yi 1  10  cos( j ); i  1, 2,..., 6
j 1

عَل الوبىّب  10 mmفطض قسُ اؾت ،ثٌبثطايي لجِ وٌؿَلي قبهل قف الوبى ذَاّس قس .ثِ جْت اػوبل تغييط قىل زض ايي لجِ ،يه الوبى
هغبثك ثب قىل  3ثِ آى اضبفِ گطزيسُ اؾت .ثِ هٌظَض جلَگيطي اظ ثطذَضز الوبىّب ٍ ّوچٌيي ػسم افعايف ًبذَاؾتِ ٍظى ،هرتصِ لبئن الوبى قوبضُ 9

حساوثط ثطاثط ً ٍ 38/1 mmيع هرتصبت افمي ًمبط ًيع زض ثبظُ  17.8, 0

لطاض زازُ قسُ اؾت .ثٌبثطايي احتوبل وبّف عَل الوبىّب ٍجَز ذَاّس

زاقت.

Eigen Buckling Analysis
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شکل  -3الوبى اضبفه شذه در هقطع اتصبل

.5

هذل الوبى هحذود

هحبؾجِ ظطفيت ثطقي ثَؾيلِ ًطم افعاض  ANSYSصَضت پصيطفتِ اؾت ثسيٌگًَِ وِ ثب ثطلطاضي اضتجبط هيبى زٍ ًطم افعاض  ANSYS ٍ Matlabزض ّط
تىطاض پؽ اظ ثطضؾي ٍ تغييط پبضاهتطّب زض ًطم افعاض  ، Matlabهجوَػِ جَاة جسيس جْت هحبؾجِ ثِ ًطم افعاض  ANSYSفطؾتبزُ قسُ ٍ پؽ اظ هف

ثٌسي ،ثبضگصاضي ،اػوبل قطايظ هطظي ٍ آًبليع ووبًف ثِ ضٍـ همبزيط ٍيػُ ،زض اًتْب Vcr

هجسزا ٍاضز هحبؾجبت ًطم افعاض  Matlabگكتِ اؾت ].[5

قىل  4يه ًوًَِ آًبليع اًجبم قسُ زض ًطم افعاض  ANSYSضا ًكبى هيزّس.

شکل  -4نوونه قطعه آنبلیس شذه در نرم افسار ANSYS
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.6

نتبیج بهینهیببی

الگَضيتن قجيِ ؾبظي تجطيس چْبض ثبض ثِ صَضت هجعا ثط ضٍي ايي هؿبلِ جْت ثيكيٌِ ؾبذتي ظطفيت ثطقي اتصبل اػوبل گطزيس ٍ ايي اعويٌبى حبصل قس

وِ همغغ ثسؾت آهسُ ثِ ػٌَاى يه همغغ ثْيٌِ هَضز تبييس هيثبقسًْ .بيتب Vcr

ثِ  4391/2 kgfهيل ًوَز ثيكتطيي ًؿجت ًيطٍ ثِ ٍظى ثطاثط ثب

 kgf/kg 4031/44گطزيس .هحبؾجبت قىل گطفتِ ثِ صَضت ظيط هيثبقس:

Vcr
;
tL
Fy

;
f cr
f cr 

;) Vn  1000  min(0.17  ( 0.8 )  Fy  L  t , 0.35  Fy  L  t
;)result  (Vn / w
 Fyتٌف تؿلين فَالز t ،ضربهت L ،اضتفبع ٍ ٍ wظى لغؼِ هيثبقٌس.
قىل ً 5كبى زٌّسُ همغغ ثْيٌِ حبصل هيثبقسّ .وچٌيي زض جسٍل  1هرتصبت ًمبط شوط گطزيسُ اؾت.

شکل  -5هقطع بهینه
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جذول  -1هختصبت نقبط هقطع بهینه

.7

شمارٌ وقاط

مختصٍ)mm( y-

مختصٍ)mm( x-

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
0
9.60882
16.256
24.417
34.14522
37.82822
39.28364
63.5

-38.1
0
-2.77114
-10.24128
-16.01978
-17.526
-17.526
-17.526
0

نتیجهگیری

زض ايي پػٍّف پؽ اظ اؾتفبزُ اظ الگَضيتن قجيِ ؾبظي تجطيس جْت افعايف ًؿجت ًيطٍ ثِ ٍظى يه اتصبل ثطقي ثب اثؼبز ٍ هصبلح شوط قسُ ،همغؼي
وبضثطزي تط ،التصبزي تط ٍ ثب ظطفيت ثيكتط حبصل قس  .ايي هؿبلِ هَجت اؾتفبزُ صحيح تط ٍ همطٍى ثِ صطفِ تط هصبلح ًَيي زض صٌؼت ؾبذت ٍ ؾبظ
هيگطزز .جعئيبت ًتبيج حبصل قسُ ثِ قطح ظيط هي ثبقس:
ٍ ظى لغؼِ هَضز هغبلؼِ ثب افعايف  145زضصسي اظ  0/1219 kgثِ  0/2991 kgهيل ًوَز.
 ظطفيت لغؼِ هَضز هغبلؼِ ثب افعايف  185زضصسي اظ  492/46 kgfثِ  1407/4 kgfهيل ًوَز.
ً ؿجت ظطفيت ثطقي لغؼِ هَضز ًظط افعايكي  16/5زضصسي يبفت وِ ثب تَجِ ثِ هحسٍزيت ّبي اجطايي ،لبثل لجَل هي ثبقس.
 ثسٍى زض ًظط گطفتي هيعاى هصبلح هصطفي ٍ ٍظى ػضَ ،ضؾيسى ثِ ظطفيت ثطقي ثيكتط هحتول هي ثبقس.
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