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  چكيده

يكي از روش هاي نوين مدلسازي اتصاالت نيمه صلب، روش المان صليبي مي باشد كه با توجه به ماهيت بعددار آن، در 
صحيح تر چشمه ي اتصال كمك مي  مقايسه با روش هاي ديگر كه اكثرا چشمه ي اتصال را  بي بعد فرض مي كنند، به درك

با استفاده از مدل المان   نبشي نشيمن و فوقاني،قاب دوبعدي بااتصال كند. در اين تحقيق بنا داريم تا با تحليل پوش آور 
 .مورد بررسي قرار دهيمرا  P-Δ  پديده ي رياثت، صليبي

  

  راتصال نيمه صلب، مدل المان صليبي، تحليل پوش آوكليدي:  هاي واژه
  

  مقدمه. 1
  

ي طراحان قرار گرفته و تالش مهندسين  اتصاالت نيمه صلب نزديك به سه دهه است كه مورد توجه ويژه
اين تالش ها منجر به ارائه ي مدل هايي مختلف از طرح اتصال نيمه  .در جهت تحليل اين اتصاالت آغاز شده است

 و كد هاي طراحي قرار گرفته است.صلب شده است كه نتايج اين تحقيقات در آيين نامه ها 
0Fيكي از كدهاي مطرح طراحي، يوروكد

است كه در آن مدلي از اتصاالت نيمه صلب ارائه كرده است كه  1
در اين مدل مولفه هاي مختلف اتصال در آن دخيل هستند كه هريك از اين مولفه ها نقش يك فنر را در مدل 

به عنوان يك  فنر پيچشي انتهاي عضو تيري عمل مي كند و در  يوروكد ايفا مي كنند كه مجموعه ي اين فنرها
. اين مدل سازي از آنجا كه در تخمين ]2و1[مدل سازي ها چشمه ي اتصال سازه با اين فنر جايگزين مي شود

 نيروهاي برشي و خمشي تقريبي عمل مي كند و در برخي موارد از همگرايي مناسب برخوردار نيست، نيازمند

                                                 
1 Euro code 
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1Fميالدي مدلي از چشمه ي اتصال ارائه شد كه به مدل المان صليبي 2005ير است از اين رو در سال اصالح و تغي

1 
 مشهور است كه معايب روش يورو كد را مرتفع كرده است.

به هنگام وقوع زلزله به دليل جابجايي جانبي طبقات ساختمان نقطه اثر نيروي وزن نيز جابجا شده كه اين  
مي  P-Δ  مدن لنگرها و تغيير مكان هاي ثانويه در ستون ها مي شود، اين پديده را اثرموضوع باعث به وجود آ

 . [3] را دچار خطا و اشتباه كندها سازه  رفتاري مي تواند تحليل كه لحاظ نكردن آن نامند

2Fتحليل هاست كه به تحليل پوش آورانواع  اتيكي غير خطي يكي از مشهور ترينتحليل است

نيز معروف  2
 كاهش تحليل، اين از گام هر دركه  باشد مي گام به گام هاي تحليل سري يك صورت به روش اين است.

 .مي شود بعدي در نظر گرفته تحليل گام در ،بارگذاريتحت  پالستيك مفاصل ايجاد اثر در سختي اعضا
تاتيكي غير يكي از اتصاالت نيمه صلب تير به ستون، اتصال با نبشي نشيمن و فوقاني است كه تحليل اس

و بدون اين اثر و بااستفاده از مدل المان صليبي(براي  P-Δخطي(پوش آور) اين اتصال با در نظر گرفتن اثر 
 بصورت همزمان)  P-Δ(اثر  اين اثر افزاينده نيز مي تواند كمك زيادي در درك رفتار اين مدل اتصال و اتصال)،

 كند.
 

  روش يوروكد. 2
 

بررسي كامل و مفصلي از انواع اتصاالت فوالدي خصوصا  (يوروكد) دي اروپاآيين نامه ي سازه هاي فوال
مولفه هاي موثر مختلفي  ،براي هر اتصال نيمه صلب روش،در اين  )، ارائه كرده است.EC3( ،در مبحث سوم خود

 يچشيپكه مجموعه ي آن ها تشكيل فنر  ))1(مطابق شكل ( معرفي شده است كه به صورت فنرهايي مدل شده اند
 انتهاي عضو را مي دهند.

    

 
): مدل اتصال نيمه صلب در يوروكد1شكل(  

 

                                                 
1 Cruciform element model 
2 Nonlinear static (Pushover) analysis 
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همانطور كه مي بينيم اتصال با چندين فنر مدل شده است كه مجموعه ي اين فنرها تشكيل يك فنر پيچشي 
 .سختي زير مي دهد با)، 2مطابق  شكل (

 

 
): مدل نهايي اتصال نيمه صلب در يوروكد2شكل(  

 

                                                                                                     )1(  
 

مولفه هاي موثر اتصال هستند كه براساس انواع  بازوي تير و ، hمدول االستيسيته، ، E در رابطه ي فوق 
 .[1]بدست مي آيند  3يوروكداتصاالت از جداول موجود در آيين نامه ي 

 

  روش المان صليبي. 3
 

معرفي مي  βدر روشي كه يوروكد براي مدل سازي اتصال نيمه صلب ارائه داده است يك پارامتر به نام 
از طريق اين پارامتر لنگر ها و نيروهاي برشي در قسمت چشمه ي  و مي نامندپارامتر اثر متقابل  آن را كه شود

 .زير محاسبه مي شوداتصال طبق روابط 
 

)2( 

)3( 

ميزان برش درقسمت بااليي و  و  لنگر هاي فعال در دو سوي اتصال،   و  در روابط باال 
بين صفر تا دو  مقدار حد مورد قبول براي   ميزان برش در چشمه ي اتصال است. پاييني ستون و در نهايت 
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حتي همگرا نشود كه اين از معايب روش يا اين حدود بدست نيايد و محاسبات دركه ممكن است در  مي باشد
 .يوروكد است

 مدلي [4]و همكارانشان   E.Bayoبا توجه به مطالب مذكور و براي برطرف كردن معايب روش يوروكد،  
براي تحليل قاب ، روشي نوين، اين مدل جايگزين چشمه اتصال مي شود. كه درآن يك المان صليبي ندارائه كرد

الماني صليبي با اندازه ي مشخص در يك در آن ارائه مي كند و  با اتصال نيمه صلب،هاي فوالدي و كامپوزيت 
 )3(همانطور كه در شكل جايگزين چشمه ي اتصال مي شود. ،انتهاييپالستيك با چهار گره  –محيط االستيك 

براي يك اتصال مياني، در حالت خاص كه است شخص است اين المان در هر گره داراي سه درجه آزادي م
 درجه آزادي مي باشد. 12داراي 

  

 
ب)مدل المان صليبي پايدار شده   المان صليبي اتصال الف)):3(شكل  

 

  dبدست مي آيد و 3كدمرتبط در يوروبازوي ارتفاعي تير اتصال مي باشد كه از جدول  ،h )،3(در شكل  
 عمق ستون اتصال مي باشد.

 است. مي باشد، بدست آمده  صورت زيراين مدل در واقع از مدل فنري يوروكد كه به    
 

 
: مدل اتصال يكسويه و دوسويه براساس يوروكد)4(شكل  

 

سختي  Kمنظور از  .بيانگر سمت راست اتصال است 2بيانگر سمت چپ اتصال و انديس  1انديس 
 Columnسختي جان ستون در برش Column web in compression( ،K )(جان ستون تحت فشار 
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web in shear  و (K  وK  سختي معادل دو سوي اتصال است كه پارامترهاي ديگر اتصال در آن دخيل
 از جداول مندرج در اين آيين نامه بدست مي آيند.نوع اتصال  نيز با توجه بههستند. مقادير اين سختي ها 

 دسته قرار مي گيرند. 6)) در 5در اين روش اتصاالت با توجه به موقعيت قرارگيري(مطابق شكل(
 

 
: انواع اتصاالت براساس مدل المان صليبي)5(شكل  

 

 ) به گونه ي زير است.ب 3ماتريس نرمي المان صليبي پايدار شده در شكل(
 

F =           

)4( 
 

 ،كه در آن
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)5( 
بقيه ي درايه هاي ماتريس نرمي به ترتيب سطح مقطع و ممان اينرسي ستون اتصال مي باشند و  و 

م زير معرفي مي براي تبديل ماتريس فوق به ماتريس سختي يك ماتريس انتقال به فر .مذكور برابر صفر مي باشد
 شود.

 

T =  

 

)6(  
يك ماتريس  ، كه))6مطابق شكل( يك اتصال مياني(دو طرفه در نهايت ماتريس سختي يك اتصال كامال

X1212 ،[4]به فرم زير در مي آيد مي باشد. 
K=(T)*inverse(F)*transpose(T) 

)7(      
تصال و با فشرده سازي ماتريس سختي اتصال مياني، براي ديگر حاالت اتصال، با توجه به درجات آزادي ا

  مي توان به ماتريس سختي آن ها نيز رسيد.
 

 
): اتصال مياني6(شكل  
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يك ماتريس  ،(تير يا ستون) در حالت دو بعدي با درك اين موضوع كه ماتريس سختي يك المان اصلي
6x6 لف، ماتريس نهايي سازه اسمبل و يك مي باشد و با توجه به ماتريس هاي سختي اتصال در حاالت مخت

 .[5]پرداختبه تحليل و بررسي كل سازه مي توان دست مي شود و با دريافت ماتريس سختي كل سازه 
 

  . قاب ها و اتصاالت نمونه4
 

در اين تحقيق براي بررسي دقيق تر مدل المان صليبي اتصال سه قاب دو بعدي مورد بررسي قرار گرفته  
 )مي بينيم. 7ن ها را در شكل(است كه جزئيات آ

 

 ): قاب هاي مورد بررسي7شكل(
 

و  L100x100x10 در مورد اتصاالت بكار رفته نيز اين نكته شايان ذكر است كه نبشي نشيمن از نوع
و همه  M20از نوع  تضمنا پيچ بكاررفته در اتصاال ،دنمي باش )8مطابق شكل ( L80x80x7  از نوع نبشي فوقاني
 مشابه يكديگر مي باشند. اب ها قي اتصاالت 
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 )مي باشد.(اعداد برحسب ميليمتر  ): جزئيات نبشي نشيمن و فوقاني اتصال8شكل(

 . تحليل پوش آور قاب هاي نمونه5
 

3Fظرفيت منحني يا تغييرمكان -بار تعيين نمودار پوش آور تحليل نتايج مهمترين از از يكي

 كه است 1
و رسم اين دو  گامره در )بام( سطح سازه باالترين جانبي مكان تغيير و برش پايه نيروي كردن با مشخص

 د.آي مي بدست هم مقابل در پارامتر
وقتي اتصاالت قاب تمام صلب  بر پايه ي تحقيقات صورت گرفته بر روي قاب هاي مختلف فوالدي، 

 و اي قاب خواهد داشتدرصد اثر تشديد بر تغيير مكان ه 6درصد و حداكثر  2/2، حداقل P-Δباشد، پديده ي 
 .[6]مي شود با كاهش صلبيت اتصاالت، اين اثر تشديد

منحني ظرفيت سه قاب نمونه را نشان مي دهند كه در مدلسازي  ))11تا  9((اشكالنمودارهاي زير 
 از مدل المان صليبي بهره گرفته شده است. (كه همگي نيمه صلب با نبشي نشيمن و فوقاني هستند) اتصاالت آن
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1):منحني ظرفيت قاب شماره 9كل (ش  

 

                                                 
1 Capacity curve 
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2):منحني ظرفيت قاب شماره 10شكل (  
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3):منحني ظرفيت قاب شماره 11شكل (  

 
مي تواند اثر قابل مالحظه اي در كاهش سختي قاب هاي با  P-Δ با توجه به نمودار هاي فوق پديده ي 

ايجاد كند و باعث از هم گسيختگي   اتصاالت نيمه صلب در طي مراحل تحليل گام به گام استاتيكي غيرخطي
 سريعتر اين گونه سازه ها شود.  

   

   و پيشنهاد . نتيجه گيري6
 

نتايج حاصل از اين تحقيق اين حقيقت را به اثبات مي رساند كه حتي در مورد قاب هاي با تعداد طبقات 
و بالتبع آن يزان تغيير شكل ها مي تواند باعث تشديد م P-Δكم(كه اتصاالت آن نيمه صلب مي باشند) نيز اثر 

در سازه هايي كه اتصاالت آن ها گيردار  P-Δبنابرين لحاظ كردن اثر تشديد كننده ي  كاهش سختي سازه شود،
 ضروري مي باشد.الزم و امري  ،نيست
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با توجه به اينكه روش مدلسازي اتصال با مدل المان صليبي، يكي از روش هاي نوين مدلسازي اتصاالت 
صلب مي باشد مطرح شدن و بررسي اين مدل در ديگر روش هاي تحليلي مي تواند مبناي تحقيقات آينده نيمه 
 باشد.

  

  .  مراجع7
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