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ٌچکیذ
یٟجٛا٘س اثز لبثُتٛب ٔیتٖٞز یه اس آٞ ٗساضتٙ تػبزفی پٝز زار٘س وٛجٚ الزیٛبی فٞ عزح لبةٚ ُ٘ی زر تحّیٌٛ٘بٌٛ بیُٞٔػب
ٗ ثز ای.زٛ ضٝساضتٙب پُٞٔاٖ یىی اس ایٗ ػبٛٙ ػٝا٘س ثٛ ٔیت،ٖٛ ستٝ٘س تیز ثٛ سرتی ٘رستیٗ پی،ٖ زر ایٗ ٔیب. ثبضسٝ زاضتٜی سبسٕٙزر ای
)بی سرت (اتػبالت ٌیززارٞ٘سٛ اس ٔیبٖ پی،BSEEP ٚ WFP ،BUEEP بیٞ٘سٛ اثز ػسْ لغؼیت زر سرتی ٘رستیٗ پی،ِٝ زر ایٗ ٔمب،ٝپبی
بٞ٘سٛ سرتی ٘رستیٗ پی، زر آغبس.رز ارسیبثی لزار ٔیٌیززٛٔ الزیٛجبیی ٘سجی یه لبة فٝ ثز جبث،ٖالز ایزاٛ فٝٔ آییٗ٘بٜاس پیص تبییسضس
.زٛسبسی ٔیضٍِٛ اABAQUS  ٘زْافشار تجبریٝ ثز پبی،زٚبی ٔحسٞىبر ػسزی جشءٞ راٚ )EC3( پبییٚ ارٝٔش ٔىب٘یىی آییٗ٘بٚثب ر
بستتزٙٔ بیٞاٖ سرتیٛٙ ػٝز ثٚبی ٔحسٞىبر جشءٞ اس راٜ زست آٔسٝ سرتی ث،یٞبی آسٔبیطٍبٞٝش ثب یبفتٚ رٚبی زٞجص پبسدٙثب س
ز یه اسٞ  ثزای سرتی،زٚ ثبیس افش.زٚ وبر ٔیرٝ ثِٛ٘توبرٛٔ سبسیٝش ضجیٚ ر، ثزای ا٘جبْ تحّیُ احتٕبالتی،ٝٔ زر ازا.اذتیبر ٔیٌزز٘س
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جبیی ٘سجی لبةٝ جبثٚ زٛ ٔیضٝ زرغس زر ٘ظز ٌزفت20  تب5 سٌیٙبی پزاوٞ ًِ٘زٔبَ ثب ضزیتٚ َ ٘زٔب،اذتٛٙبی یىٞسیغٛ ت،بٞ٘سٛپی
 ثیبٍ٘ز ضٕبر، ثیطتز ثبضسٝٔجبیی ٘سجی ٔجبس آییٗ٘بٝب اس جبثٖٞ ٔمسار آٝبیی وٞ پبسد.سبسی زر زستزس لزار ٔیٌیززٝ ضجیٕٝ٘ٛ٘ شارٞ ثزای
،ٝٔ زر ازا.س ضسٞاٛ ذٝ ارسیبثی احتٕبَ ضىست آٖ پززاذتٝ ثٚ  تحّیُ ٔیٌزززٝ ٔزتج72000 ٜ سبس،ٝ ثز ایٗ پبی. استٜضىست زر سبس
ٝ ثزای زستیبثی ثٜسٙٞ یه ضزیت وب،ٗیٕٙچٞ . زست ٔیآیسٝ ث،)CDF( بٞسیغ تجٕؼی پبسدٛبی تبثغ تٞزارٕٛ٘ لبثّیت اػتٕبز لبة اس
. ایزاٖ زر زستزس لزار ٔیٌیززٍٝٔی تغییزٔىبٖ جب٘جی لبة ثب ٔمسار ٔجبس آییٗ٘بٕٙٞبٞ ٚ  زرغس100 لبثّیت اػتٕبز
ياشگان كلیذی
ABAQUS

،ِٛ٘توبرٛٔ سبسیٝ ضجی،٘سٛ سرتی ٘رستیٗ پی،ش ٔىب٘یىیٚ ر،تحّیُ احتٕبالتی

Evaluation of Initial Stiffness of Iran Prequalified
Rigid Connections and It’s Effects
on Reliability of Steel Frames
M. Bambaeechee, M. Ghaffari
Abstract
There are various factors in the analysis and design of steel frames that uncertainty of them can have a significant
effect on the structural safety. Accordingly, study of these factors to understand the actual behavior of the structure are
important. Meanwhile, the initial stiffness of beam-to-column connection, can be considered as one of these variable.
Therefore, in this paper, the effects of uncertainty in the initial stiffness of BUEEP, WFP and BSEEP connections,
from rigid connections pre-qualified of Iran steel codes, on drift of simple steel frame are evaluated. In the firstly, the
initial stiffness of mentioned connections based on the mechanical method of the European Code (EC3) and numerical
method based on the finite element method by using of the commercial software ABAQUS obtained. By evaluating
the responses of the two methods with experimental findings, stiffness obtained from finite element method selected as
appropriate stiffness. Then, the probabilistic analysis performed by using of the Monte Carlo simulation method. It
should be added, for stiffness of any connections, uniform distribution , normal distribution and lognormal distribution
with coefficient of variation from 5 up to 20 percent are considered and drift of frames for thousands simulation are
calculated. Results that exceed the allowable drift of Iran code, indicating count of failure of structure. Accordingly,
the structure analysis performed 72000 times and probability of the failure will be evaluated. For all connections, the
probability of failure for different distributions and coefficients of variation graphically displayed. In the following,
reliability of the frame obtained from graphs of cumulative distribution function (CDF). Moreover, for any of the
connections and in all investigated cases, a reduction coefficient to achieve 100% reliability and coordination of lateral
displacement of with allowable drift with Iran codes becomes available.
Keywords
Probability analysis, Mechanical method, Initial stiffness connection, Monte-Carlo simulation, ABAQUS
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آٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝآٔس ،ػبُٔٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی زر تحّیُ  ٚعزح

 -1مقذمٍ
ث ٝسجت ٚجٛز ػسْ لغؼیتٞبی فزاٚاٖ زر سبسٜٞب ،استفبز ٜاس
رٚشٞبی ٔجتٙی ثز زا٘ص آٔبر  ٚاحتٕبَ وبرثزز ٌستززٜای زر
فزآیٙسٞبی تحّیُ  ٚعزاحی  ٚتؼییٗ احتٕبَ ذزاثی سبسٜٞب پیسا
وزز ٜاست .زر سبَٞبی و٘ٛٙیٔ ،غبِؼ ٝرفتبر سبسٜٞب زر فضبی
ػسْلغؼیت  ٚتػبزفی پٙساضتٗ سرتی پی٘ٛسٞب (اتػبالت)ٛٔ ،رز
تٛج ٝثسیبری اس پژٞٚطٍزاٖ لزار ٌزفت ٝاست .اس آٖ ٔیبٖ،

Gao

 Haldar ٚث ٝثزرسی ثزآٚرز ایٕٙی سبسٜٞبی لبثی ثب پی٘ٛسٞبی
٘زْ پززاذتٝا٘س [ .]1ػسْ لغؼیت ٔطرػٞٝبی ٔٛاز زر پبیساری
سبسٜٞب ثٚ ٝسیّٛٔ Ellingwood ٚ Zhang ٝرز ارسیبثی لزار
ٌزفت [ Ellingwood ٚ Zhang .]2اٍِٛیی ثزای ثزآٚرز
لبثّیت اعٕیٙبٖ 1لبةٞبی فٛالزی ذٕطی ثب پی٘ٛسٞبی جٛضی
ارائٕٛ٘ ٝز٘س .آٖٞب لبثّیت اعٕیٙبٖ ِزسٜای  ٚاحتٕبَ ضىست ایٗ
ٌ ٝ٘ٛلبةٞب را ٘یش ٔٛرز ثزرسی لزار زاز٘س [ٚ Sakurai .]4 ٚ 3
ٕٞىبرا٘ص ث ٝتحّیُ جشءٞبی ٔحسٚز احتٕبَ ا٘سیطب٘ ٝلبةٞبی
فٛالزی ثب پی٘ٛسٞبی ٘زْ پززاذتٙس .آٖٞب ثب تػبزفی پٙساضتٗ
سرتی ٘رستیٗ پی٘ٛس ،2احتٕبَ ضىست ضص سیستٓ لبثی را ثز
پبی ٝسٔ ٝؼیبر ظزفیت ٍِٙز ذٕطی وطسبٖ ،ثیطی ٝٙجبثٝجبیی
٘ٛیٙی ثزای تحّیُ لبثّیت اعٕیٙبٖ ِزسٜای لبةٞبی ثب پی٘ٛس ٘زْ،
ثٚ ٝسیّ Haldar ٚ Huh ٝپیطٟٙبز ٌززیس [ٚ Hadianfard .]6

آٖٞب ٔیتٛا٘س اثز لبثُ تٛجٟی زر ایٕٙی سبس ٜزاضت ٝثبضس .زر ایٗ
ٔیبٖ ،سرتی ٘رستیٗ پی٘ٛس تیز ث ٝستٔ ،ٖٛیتٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ یىی
اس ػبُٔٞب پٙساضت ٝضٛز .ثز ایٗ پبی ،ٝپژٞٚص و٘ٛٙی ،ثب تػبزفی
پٙساضتٗ سرتی ٘رستیٗ پی٘ٛس ،زر آغبس ،سرتی ٘رستیٗ ضص
ٕ٘ ٝ٘ٛاس پی٘ٛسٞبی  ،BSEEP ٚ WFP ،BUEEPاس ٔیبٖ پی٘ٛسٞبی
اس پیص تبییسضس ٜآییٗ٘بٔ ٝایزاٖ را زر زستزس لزار ٔیزٞس.
سپس ،ثب ثٟزٜجٛیی اس راثغٝسبسی پیطٟٙبزی  ٚرٚش ضجیٝسبسی
4

ٔ٘ٛتوبرِ ٛث ٝتحّیُ احتٕبالتی اثز سرتی ایٗ پی٘ٛسٞب ثز
جبثٝجبیی ٘سجی لبة سبز ٜپززاذتٔ ٝیضٛز .زر ازأ ،ٝپبسدٞبی
ٞز یه اس پی٘ٛسٞب ثزرسی ذٛاٞس ٌززیس .افش ٖٚثز ایٗ ،لبثّیت
اػتٕبز سبس ٜثزای ٞز پی٘ٛس ثب تٛسیغٞبی ٔتفبٚت ارسیبثی
ٔیضٛز .ثبیس افشٚز ،ثزای پی٘ٛسٞبیی و ٝلبثّیت اػتٕبز زر آٖٞب
پبییٗ است ،یه ضزیت وبٙٞس ٜثزای زستیبثی ث ٝلبثّیت اػتٕبز
 100زرغس زر زستزس لزار ٔیٌیزز.

 -2معرفی قاب ي پیًوذَای تیر تٍ ستًن
پژٞٚص و٘ٛٙی ،ثز رٚی یه لبة سبز ٜفٛالزی یه عجم ٚ ٝیه
زٞب٘ ٝا٘جبْ ٔیپذیززٔ .طرػٞٝبی ٙٞسسی  ٚثبرٌذاری ایٗ
سبس ٜزر ضىُ ( )1آٔس ٜاست.

 Razaniرفتبر ٘زٔی پی٘ٛسٞب را زر تحّیُ لبثّیت اعٕیٙبٖ
لبةٞبی فٛالزی ٚارز ٕ٘ٛز٘س .آٖٞب ثب ثٟزٌٜیزی اس رٚش
ضجیٝسبسی ٔ٘ٛت وبرِ ،3ٛاحتٕبَ ٌسیرتٍی لبةٞبی فٛالزی ثب
پی٘ٛسٞبی ٘یٕٝسرت را ثزرسی ٕ٘ٛز٘س [ٕٞ ٚ Duan .]7ىبرا٘ص
ثب ثٟزٜجٛیی اس راٞىبر ضجیٝسبسی ٔ٘ٛتوبرِ ،ٛث ٝثزرسی اثز
٘مع ٘رستیٗ ،ثز لبثّیت اػتٕبز لبةٞبی فٛالزی سبز ٜثب
پی٘ٛسٞبی ٘زْ پیچی پززاذتٙس [ .]8عزح لبةٞبی فٛالزی ثب
ػضٞٛبی ٘بٔٙطٛری ،ثز پبی ٝلبثّیت اعٕیٙبٖ  ٚثزآٚرز احتٕبَ
ضىست سبس ،ٜثٚ ٝسیّٔ Lui ٚ Chen ٝؼزفی ٌززیس [.]9
ثب ث ٝوبرٌیزی فٗ ٔ٘ٛت وبرِ ،ٛلبثّیت اػتٕبز پبیساری لبةٞبی
فٛالزی ثب پی٘ٛسٞب  ٚتىیٌٝبٜٞبی ٘زْ ثٚ ٝسیّٝ
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افمی  ٚثیطی٘ ٝٙسجت تغییزٔىبٖ عجم ٝثزآٚرز ٕ٘ٛز٘س [ .]5راٞىبر

لبةٞبی فٛالزی ٚجٛز زار٘س و ٝتػبزفی پٙساضتٗ ٞز یه اس

ضکل ٔ -1طرػٞٝبی ٙٞسسی  ٚثبرٌذاری لبة فٛالزی

ٕٞ ٚىبرا٘ص ٔٛرز ثزرسی لزار ٌزفت [ Kala .]10تحّیُ

ثزاثز  95ویّ٘ٛیٛتٗ زر ٔتز ٔیثبضٙس٘ .یزٚی جب٘جی ٘یش ث ٝغٛرت

حسبسیت پبیساری لبةٞبی فٛالزی سبز ٜرا ٚاوبٚی ٕ٘ٛز [.]11

ٔتٕزوش ثزاثز  18ویّ٘ٛیٛتٗ پٙساضتٔ ٝیضٛز .ثز ایٗ پبیٔ ،ٝمغغ

 Negin ٚ Lotfolahi-Yaghinث ٝثزرسی اثز ا٘حٙبی اِٚی ٝػضٞٛب

تیز  ٚستٖٞٛب عزح ضسٜا٘س ؤ ٝمغغ ستٖٞٛب اس ٘ٛع ٚ IPE36

ثز لبثّیت اػتٕبز لبةٞبی فٛالزی پززاذتٙس [ .]12آٖٞب ثب

تیز ٔ IPE22یثبضٙس .سپس ،س ٌٝ٘ٛ ٝاس پی٘ٛسٞبی سرت اس

ثٟزٌٜیزی اس رٚش ضجیٝسبسی ٔ٘ٛت وبرِ ،ٛاحتٕبَ ضىست ایٗ

پیص تبییسضس ٜآییٗ٘بٔ ٝایزاٖ ( )BSEEP ٚ WFP ،BUEEPثب

ٌ ٝ٘ٛلبةٞب را ث ٝزست آٚرز٘س.

ٚیژٌیٞبی ٔتفبٚت ،ثزای ایٗ لبة  ٚثز پبی ٝثبرٞبی ٚارز ٜثب
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ثبر لبئٓ زر ستٖٞٛب ثٔ ٝمسار  75ویّ٘ٛیٛتٗ ٍِٙ ٚز ٌزٜٞب

رٚش تٙص ٔجبس عزح ضسٜا٘س .ضىُٞبی ( )2تب (ٞ )8ز یه اس

ا٘ساسٚ ٜرقٞبٔ ،طرػبت پیچٞب  ،)... ٚثز پبی ٝثبرٞبی ٚارز ثٝ

ایٗ پی٘ٛسٞب را ثٕٞ ٝزا ٜجشءٞبیص ٘طبٖ ٔیزٙٞس .یبزآٚری

پی٘ٛس ،عزح ضسٜا٘س.

ٔیوٙس ،تٕبٔی ٔطرػٞٝبی پی٘ٛسٞبی ٔٛرز ثزرسی (ضربٔت ٚ

ضکل  -2ػبُٔٞبی پی٘ٛسٞب

ضکل  -3پی٘ٛس ٌیززار فّٙجی چٟبر پیچی ثسِ ٖٚچىی ( )BUEEPثب ٚرق
ا٘تٟبیی  2سب٘تیٔتز  ٚپیچ ٔ 16یّیٕتز  -پی٘ٛس ضٕبر1 ٜ

ضکل  -6پی٘ٛس ٌیززار فّٙجی چٟبرپیچی ثسِ ٖٚچىی ( )BUEEPثب

ضکل  -7پی٘ٛس ٌیززار فّٙجی چٟبرپیچی ثب ٚرق ِچىی (- )BSEEP

ٚرق ا٘تٟبیی  3سب٘تیٔتز  ٚپیچ ٔ 12یّیٕتز – پی٘ٛس ضٕبر4 ٜ

پی٘ٛس ضٕبر5 ٜ
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ضٕبر2 ٜ

سرتوٙٙس ٜجبٖ ست - ٖٛپی٘ٛس ضٕبر3 ٜ
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ضکل  -4پی٘ٛس ثب ٚرق سیزسزی  ٚرٚسزی جٛضی ( - )WFPپی٘ٛس

ضکل  -5پی٘ٛس ٌیززار فّٙجی چٟبرپیچی ثسِ ٖٚچىی( )BUEEPثب

یبفتٗ رفتبر پی٘ٛسٞب ٚجٛز زارز ،و ٝاس آٖ ٔیبٖ ٔیتٛاٖ ثٝ
رٚشٞبی تحّیّی ،تجزثی ،آسٔبیطٍبٞیٔ ،ىب٘یىی ،زازٜای
(اعالػبتی)  ٚػسزی اضبرٕٛ٘ ٜز.
 -1-3ريش مکاویکی آییهوامٍ اريپایی ()EC3
اٍِٛی ٔىب٘یىی یب فٙز ،یه پی٘ٛس را ثب استفبز ٜاس تزویت
جشءٞبی ضىُپذیز  ٚسرت ،ثیبٖ ٔیوٙس .ایٗ جشءٞب ثٚ ٝسیّٝ
ٔمسارٞبی سرتی ٔ ٚمبٔٚت ث ٝزست آٔس ٜاس راثغٞٝبی تجزثی
زر زستزس لزار ٔیٌیز٘س .زر ایٗ رٚش ثٚ ٝسیّ ٝلبٖ٘ٞٛبی
ضکل  -8پی٘ٛس ٌیززار فّٙجی ٞطت پیچی ثب ٚرق ِچىی (- )BSEEP
پی٘ٛس ضٕبر6 ٜ

ثٙیبزی و ٝثزای جشءٞبی فٙز استفبزٔ ٜیض٘ٛس ،پبسدٞب ث ٝزست
ٔیآیٙس .ضىُ ( ،)9اٍِٛی ٔىب٘یىی ٕٞ ٚ Faellaىبرا٘ص را ثزای
پی٘ٛس تیز ث ٝست ٖٛثب ٚرق ا٘تٟبیی ٘طبٖ ٔیزٞس [.]15

 -3ريشَای الگًسازی ي یافته سختی وخستیه پیًوذ
لبةٞبی فٛالزی زر ٌذضت ٝثب پٙساضتٗ ایٙى ٝپی٘ٛس تیز ث ٝستٖٛ
یب ث ٝعٛر وبُٔ سبز ٚ ٜیب ث ٝغٛرت وبُٔ ٌیززار ثٛزٜا٘س،
عزاحی ٔیٌززیس .پٙساضت پی٘ٛس ث ٝعٛر وبُٔ سبز ،ٜیؼٙی ٞیچ
ٍِٙزی ٕ٘یتٛا٘س اس تیز ث ٝست ٖٛا٘تمبَ پیسا وٙس .ث ٝسرٗ زیٍز،
پی٘ٛسٞ ،یچ سرتی زٚرا٘ی ٘سارز ،اٌز چٔ ٝیتٛا٘س ٘یزٚی ٔحٛری
پی٘ٛس ث ٝعٛر وبُٔ ٌیززار یب سرت ،زارای لبثّیت زٚراٖ است؛
ثٙبثزایٗ ،تٕبْ حبِتٞبی ثبر را ثیٗ تیز  ٚستٙٔ ٖٛتمُ ٔیوٙس.
ٚیژٌی ٔ ٟٓزر تحّیُ ایٗ پی٘ٛسٞب ایٗ است و ٝرفتبر آٖٞب جسا
اس تحّیُ سبس ٜاست .اٌزچ ٝایٗ ٔسئّ ،ٝفزآیٙس تحّیُ  ٚعزاحی
پی٘ٛس را آسبٖ ٔیوٙس أب ایٗ ٞشی ٝٙرا ٘یش زر ثز زارز وٕ٘ ٝیتٛاٖ
زرن زرستی اس رفتبر پی٘ٛس ث ٝزست آٚرز .ث ٝسرٗ زیٍزٕٝٞ ،
پی٘ٛسٞب زارای سرتی زٚرا٘ی ٔطرػی ٔیثبضٙس ،ثٙبثزایٗ،
ثٛ٘ ٝػی ٘یٕٝسرت ٞستٙس .زر لزٖ و٘ٛٙی ،رٚشٞبی تحّیُ
پی٘ٛسٞبی ٘یٕٝسرت ث ٝغٛرت لبثُ تٛجٟی ٌستزش پیسا وززٜ
است تب پبسد زرست سبسٜای را ث ٝزست آٚر٘س .ایٗ فزآیٙس،
زر سبَ  ،1930ثب راثغ ٝضیت-تغییزٔىبٖ  ٚرٚشٞبی پرص
ٍِٙز آغبس ضس [ ،]13زر سبَ  ،1960ثب راٞىبرٞبی ٔبتزیس
سرتی ازأ ٝپیسا وزز  ٚایٗ رٚسٞب ثب ضیٜٞٛبی پیچیس ٜتحّیُ
[ .]14رفتبر زرست یه پی٘ٛس ٔیتٛا٘س ثٚ ٝسیّٕٛ٘ ٝزار
ٍِٙز-زٚراٖ ث ٝتحّیُ وّی سبسٚ ٜاثست ٝضٛزٕٛ٘ .زار ٍِٙز-زٚراٖ
ثب تؼییٗ ٚیژٌیٞبی ٔىب٘یىی پی٘ٛس ٔب٘ٙس سرتی زٚرا٘ی،
ٍِٙز ٔمب ٚ ْٚظزفیت زٚرا٘ی و ٝاس ٚیژٌیٞبی ٔىب٘یىی ٚ
ٙٞسسی آٖ ٞستٙس ،ث ٝزست ٔیآیس .راٞىبرٞبی ٔتفبٚتی ثزای

ثزای ایجبز یه اٍِٛی ٔىب٘یىی سٌ ٝبْ ثٙیبزی ٔٛرز ٘یبس
است٘ .رست ،ضٙبسبیی آٖ زست ٝاس جشءٞبی اغّی پی٘ٛس وٝ
٘مص ٕٟٔی زر تغییزضىُ  ٚضىست پی٘ٛس زارز .ز ،ْٚتؼییٗ
رفتبر ٞز جشء ثب استفبز ٜاس رٚشٞبی ػسزی ،آسٔبیطٍبٞی ٚ
تحّیّی  ٚس ،ْٛرٚی ٌٓٞذاری اثز  ٕٝٞجشءٞب ،ثزای یبفتٗ
ٕ٘ٛزار ٍِٙز -زٚراٖ.
رٚش فٙز ،ثسیبر ٌستزز ٜاست ،ث ٝعٛری ؤ ٝیتٛا٘س
ثٌٞٝ٘ٛ ٝبی ٔتفبٚتی اس پی٘ٛسٞبی جٛضی یب پیچی اذتػبظ پیسا
وٙس .سجت ٌستززٌی ایٗ ضی ٜٛآٖ است و ٝتٟٙب چیشی و٘ ٝیبس
زارز ،رفتبر جشءٞبی پی٘ٛس است .رٚش ِٔٛفٞٝب یه فٗ ٔىب٘یىی
است [ .]16ایٗ ضی ،ٜٛیه پی٘ٛس را ثب استفبز ٜاس فٙزٞب ٚ
جشءٞبی سرت اٍِٛسبسی ٔیٕ٘بیس وٞ ٝز فٙز ٕ٘بیٙس ٜیه
لسٕت اس پی٘ٛس ثب ٕٞبٖ ٔمبٔٚت  ٚسرتی است .زر ٘تیج ،ٝزر
ایٗ راٞىبر ،رفتبر یه پی٘ٛس ثٚ ٝسیّ ٝضٙبذت ٚیژٌیٞبی
ٙٞسسی ٔ ٚىب٘یىی جشءٞبی تطىیُ زٙٞس ٜآٖ ث ٝزست ٔیآیس.
ثبیس افشٚز ،ایٗ رٚش ٘تیجٞٝبی ثسیبر ذٛثی ،ثٚ ٝیژٍٙٞ ٜبٔی وٝ
پی٘ٛس تحت اثز ٍِٙز ذبِع ثب حسالُ ٘یزٚی ٔحٛری ثبضس ،ثٝ
زست ٔیزٞس .اس ایٗ ر ،ٚآییٗ٘بٔ ٝارٚپبیی ( )EC3ایٗ ضی ٜٛرا

 /51نشريه علمي و پژوهشي سازه و فوالد
سال چهاردهم ـ شمارهی بیست و يکم ـ بهار و تابستان 69

] [ DOR: 20.1001.1.1735515.1396.1396.21.4.6

تىزاری و ٝتحّیُ سبس ٜرا ثب پی٘ٛسٞب ٔزتجظ ٔیسبسز ،ازأ ٝزارز
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 ٚثزضی را ث ٝػضٞٛبی پی٘ٛس ضسٙٔ ٜتمُ وٙس .اس سٛی زیٍز،

ثزای زست یبفتٗ ث ٝسرتی ٘رستیٗ پی٘ٛسٞبی فٛالزی زر

 -ضزیت اغغىبن وّٕت ثزاثز  0/3است.

زستزس لزار زاز ٜاست [ .]17ثزای ث ٝزست آٚرزٖ سرتی

 -ثزای ٔؼیبر ضىست اس ٔؼیبر فٔ-ٖٛیشس ثٟزٜجٛیی

٘رستیٗ پی٘ٛسٞب ثب ایٗ فٗ ،زر آغبس ،ثبیس یه اٍِ ٛثزای پی٘ٛس

ٔیٌززز  ٚضىست سٔب٘ی رخ ٔیزٞس و ٝفٔ-ٖٛیشس اس

ٔٛرز ٘ظز ایجبز ٕ٘ٛز و ٝفٙزٞبی ٔٛاسی  ٚسزی تطىیُ زٙٞسٜ

 0/01تجبٚس وٙس.

ایٗ اٍِٞ ٛستٙس .ث ٝسرٗ زیٍزٞ ،ز یه اس فٙزٞب ٕ٘بیٙس ٜیه

 -ثزای اٍِٛسبسی تیز ،ست ،ٖٛپیچٚ ،رق ا٘تٟبیی ٚ

جشء اس پی٘ٛس ٔیثبضٙس .سپس ،سرتی ٞز فٙز ثب رٚش ارائ ٝضسٜ

سرتوٙٙسٜٞب اس جشءٞبی سرت س ٝثؼسی ثٟزٌٜیزی

ثٚ ٝسیّ ٝآییٗ٘بٔ ٝارٚپبیی ( )EC3ث ٝزست ٔیآیس .سزا٘جبْ،

ٔیضٛز .ایٗ جشءٞب ،ػضٞٛبی ٌ 8زٜای ثب س ٝزرج ٝآسازی

سرتی ٘رستیٗ پی٘ٛس اس جٕغ سرتی ایٗ فٙزٞب  ٚثب ثٟزٜجٛیی اس

ٞستٙس (.)C3D8

راثغ )1( ٝزر زستزس لزار ٔیٌیزز.

 ثزای ارتجبط ثیٗ جشءٞبیی و٘ ٝسجت ث ٓٞ ٝزارای حزوتٞستٙسٔ ،ب٘ٙس ٚرق ا٘تٟبیی  ٚتیز ،پیچٞب ٚ ٚرق ا٘تٟبیی ٚ

() 1

∑

ست ،ٖٛست ٚ ٖٛسرتوٙٙسٜٞب ٘ ٚظیز آٖ ،جشءٞبی تٕبسی

زر ایٗ راثغ ،Sj,ini ،ٝسرتی ٘رستیٗ پی٘ٛس ،E ،ضزیت وطسب٘ی

( )Contact Elementsاذتیبر ٔیض٘ٛس.

فٛالز ،Z ،ثبسٚی ٍِٙز  ،Ki ٚسرتی ٞز جشء پی٘ٛس ٞستٙس وٝ

 -ثزای اٍِٛسبسی ارتجبط ثیٗ جشءٞبیی و٘ ٝسجت ثٓٞ ٝ

ثز پبی ٝراثغٞٝبی آییٗ٘بٔ ٝارٚپبیی ث ٝزست ٔیآیٙس.

حزوت ٘سار٘سٔ ،ب٘ٙس تیز ٚ ٚرق ا٘تٟبیی ،اس جشءٞبی سرت
( )Restraintثٟزٜجٛیی ضس ٜاست.

 -2-3ريش عذدی جسءَای محذيد

 -اس پیص ثبرٌذاری پیچٞب چطٓپٛضی ٔیٌززز.

تحّیُ جشءٞبی ٔحسٚز ث ٝغٛرت ٔغّٛة ثٙٔ ٝظٛر تؼییٗ

 -ثزای ٚارز ٕ٘ٛزٖ ثبر ،یه جبثٝجبیی ث ٝا٘تٟبی تیز ٚارز

زٚراٖ زر پی٘ٛس ٔٙبست است [ .]18زر ایٗ تحّیُٕٛ٘ ،زار

ضسٔ ٚ ٜمسار ٍِٙز  ٚزٚراٖ زر ٚسظ ٔحٛر ستٖٛ

ٍِٙز-زٚراٖ٘ ،تیج ٝفزآیٙسٞبی پیچیسٔ ٜیبٖ جشءٞبی یه پی٘ٛس
ٔیثبضس .زر ٘تیج ٝایٗ راٞىبر اس ٍ٘بٔ ٜحبسجبتی ثسیبر سٔبٖثز

 -وُ سٔبٖ ثبرٌذاری  10ثب٘ی ٝاست  ٚثبر زر ثبسٜٞبی سٔب٘ی

است .تحّیُ پی٘ٛسٞبی فٛالزی ٘یبسٔٙس ٔؼزفی زرست ٙٞسسٚ ٝ

 0/1ث ٝپی٘ٛس ٚارز ٔیضٛز.

٘بذغی ثٛزٖ ٔٛاز جشءٞبی یه پی٘ٛس ،پیص ثبرٌذاری پیچٞب ٚ
پبسد آٖٞب تحت اثز تٛسیغ تٙصٞبی وّی  ٚثز ٓٞوٙصٞبی ٔیبٖ

 -4تحلیل احتماالتی

پیچٞب  ٚجشءٞبی غفحٝایٔ ،ب٘ٙس :پیچ  ٚپبی ٝآٖ ،ارتجبط پیچ ٚ

راٞىبرٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ثزای ثزآٚرز احتٕبَ ضىست سبسٜٞب

ٟٔز ،ٜتٙصٞبی فطبری ٔ ٚمبٔٚت ٔبِطی ،ذغب زر چفت ضسٖ

ٚجٛز زارز و ٝیىی اس سبزٜتزیٗ  ٚپزوبرثززتزیٗ آٖٞب ،رٚش

پیچ  ٚسٛراخ ٔ ٚب٘ٙس آٖٞب است .ث ٝعٛر ٔؼٕ ،َٛرٚش

ضجیٝسبسی ٔ٘ٛتوبرِٔ ٛیثبضس .ایٗ ضی ،ٜٛثب ٚجٛز سبزٌی،

جشءٞبی ٔحسٚز ٔمسٔٝای ثز اٍِٛسبسی ٔٛرزٞبیی ٔب٘ٙس :تغییز

یىی اس لٛیتزیٗ رٚشٞب زر تحّیُٞبی احتٕبَ ا٘سیطب٘ ٝاست.

ضىُٞبی ثشري ،جبری ضسٖ ،سرتضسٌی وز٘ص ،اثزٞبی

ثز پبی ٝراٞىبر ٔ٘ٛتوبرِ ،ٛاحتٕبَ ضىست سبس ٜاس راثغ )2( ٝثٝ

٘بپبیساریٔ ،ؼزفی وز٘صٞبی ثشري ،ارتجبط ثیٗ ٚرقٞب  ٚپیچٞب

زست ٔیآیس.

ثب پیصتٙص ذٛاٞس ثٛز .زر سبَ ٕٞ ٚ Bose ،1972ىبرا٘ص

() 2

٘رستیٗ ٔغبِؼ ٝرا ثز رٚی پی٘ٛس تیز ث ٝست ٖٛجٛضی ثب رٚش
جشءٞبی ٔحسٚز ا٘جبْ زاز٘س و ٝزرثزٌیز٘س ٜجبری ضسٖ،
سرتضسٌی وز٘ص  ٚوٕب٘ص ثٛز [ .]19پبسدٞب ثب یبفتٞٝبی ثٝ
زاضتٙس .اس ایٗ ر ،ٚثزای ا٘جبْ تحّیُ جشءٞبی ٔحسٚز زر ایٗ
ٔمبِ ٝاس ٘زْافشار تجبری  ABAQUSثٟزٜجٛیی ضس ٜاست .ذبعز
٘طبٖ ٔیوٙس ،پٙساضتٞبی سیز ثزای اٍِٛسبسی پی٘ٛسٞب زر
٘زْافشار ث ٝوبر رفتٝا٘س:
 -ع َٛتیز عز ،ٜثزاثز  40سب٘تی ٔتز پٙساضتٔ ٝیضٛز.

زر ایٗ راثغ ،ni ،ٝضٕبر وُ ضجیٝسبسی ٞب  ،nf ٚضٕبر حبِتٞبیی
است و ٝزر یه ضجیٝسبسی ،سبس٘ ٜتٛا٘س ٞسفٞبی عزح را
ثزآٚرز ٜسبسز .ثبیس افشٚزٞ ،سف عزح زر ایٙجب جبثٝجبیی ٘سجی
ٔجبس آییٗ٘بٔ ٝاست .ثز ایٗ پبی ،nf ،ٝضٕبر حبِتٞبیی است وٝ
تغییزٔىبٖ جب٘جی سبس ٜاس ٔمسار ٔجبس ثیطتز ضٛز .زر ایٗ ثرص،
٘رست ،ثز٘بٔ ٝرایب٘ٝای ٔٙجغ [ٌ ]20ستزش زازٔ ٜیضٛز .ایٗ
ثز٘بٔ ٝثزای تحّیُ ٔزتج ٝز ْٚلبةٞبی فٛالزی ثب پی٘ٛسٞبی ٘یٕٝ
سرت ث ٝوبر ٔیرٚز .ثبیس افشٚز ،ثز پبی ٝایٗ ثز٘بٔ ،ٝاثزٞبی ٔزتجٝ
ز٘ ْٚیزٚی ٔحٛری ٘ ٚزٔی پی٘ٛسٞب زر ٔبتزیس سرتی ػضٞٛب
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ا٘ساسٌٜیزی ذٛاٞس ضس.

ٚارز  ٚزر ٘ظز ٌزفتٔ ٝیض٘ٛس .سپس ،ثز پبی ٝفٗ ٔ٘ٛتوبرِ،ٛ

لبة است؛ زر ٘تیج ،ٝپبسدٞبی ث ٝزست آٔس ٜاس تحّیُ

ثزای ٞز یه اس پی٘ٛسٞب ثب س ٝتٛسیغ احتٕبَ ٘زٔبًَِ٘ ،زٔبَ ٚ

احتٕبالتی ثب ایٗ ٔمسار ٔجبس سٙجیس ٜذٛاٞس ضس .ثبیس افشٚز ،ثز

یىٛٙاذت  ٚضزیتٞبی پزاوٙسٌی  5تب  20زرغس ،ضجیٝسبسی ٚ

پبی ٝآییٗ٘بٔ ٝثبرٌذاری ،ثیطی ٝٙجبثٝجبیی ٘سجی عجم ٝثبیس اس

تحّیُ لبة ا٘جبْ ٔیضٛز .ث ٝز٘جبَ آٖ ،ثزای ٞز یه اس

 0/025ارتفبع سبذتٕبٖ وٕتز ثبضس .اس ایٗ ر ،ٚزر لبة ضىُ

ضجیٝسبسیٞب ثب تٛج ٝثٔ ٝؼیبر پبسد سبس ،ٜضٕبر ضىستٞب  ٚثٝ

( ،)1ثب تٛج ٝث ٝایٙىٔ ٝؼیبر جبثٝجبیی ٘سجی ،ػسز وٕتزی را ثٝ

ز٘جبَ آٖ ،احتٕبَ ضىست لبة ( ،)Pfزر زستزس لزار ٔیٌیزز.

زست ٔیزٞس ،زر ٘تیجٕٞ ،ٝیٗ ٔؼیبر ثزای تؼییٗ احتٕبَ

 -5معیار ضکست
پس اس تحّیُ ،یىی اس ٕٟٔتزیٗ ػبُٔٞبی ٚارسی سرتی سبس،ٜ
جبثٝجبیی ٘سجی عجم( ٝزریفت) زر سبس ٜاست .اس ایٗ ر ،ٚثز پبیٝ
آییٗ٘بٔ ٝثبرٌذاری (ٔجحث ضطٓ) ،یه سبس ٜپس اس تحّیُ ثبیس
ثزای جبثٝجبیی ٘سجی ثیطی ٝٙعجمٚ ٝارسی ضٛز .زر ایٗ ٔیبٖ،
آییٗ٘بٔ ٝثبرٌذاری ،جبثٝجبیی ٘سجی سبس ٜثزای لبةٞبی فٛالزی
و ٝسٔبٖ تٙبٚة اغّی ٘ٛسبٖ ( )Tزر آٖٞب وٕتز اس ػسز 0/7
است را ثز پبی ٝراثغ )3( ٝثیبٖ ٔیوٙس.

ضىست سبس ٜث ٝوبر ٌزفتٔ ٝیضٛز.

 -6وتیجٍَای عذدی
 -1-6یافته سختی وخستیه پیًوذ تا ريش آییهوامٍ اريپایی
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝآٔس ،آییٗ٘بٔ ٝارٚپبیی ( )EC3رٚضی را ث٘ ٝبْ
راٞىبر ٔىب٘یىی یب ضی ٜٛفٙزٞب (چٙس ِٔٛفٝای) ثزای یبفتٗ سرتی
٘رستیٗ پی٘ٛسٞبی فٛالزی ٔؼزفی ٔیٕ٘بیس .ثزای ث ٝزست آٚرزٖ
سرتی ٘رستیٗ پی٘ٛسٞب ثب ایٗ ضی٘ ،ٜٛرست ،ثبیس یه اٍِ ٛثزای
پی٘ٛس ٔٛرز ٘ظز ایجبز ضٛز .فٙزٞبی ٔٛاسی  ٚسزی زرثزٌیز٘سٜ
ایٗ اٍِٞ ٛستٙس .ث ٝسرٗ زیٍزٞ ،ز یه اس فٙزٞبٕ٘ ،بیٙس ٜیه

() 3

جشء اس پی٘ٛس ٔیثبضٙس .ضىُٞبی ( )10تب ( ،)15اٍِٞٛبی فٙز

زر راثغ ٝثبال ،R ،ضزیت رفتبر سبس ٜاست و ٝثب تٛج ٝث ٝپٙساضت
ثزاثز  7اذتیبر ٌززز .اس آ٘جب و ،ٝلبة یبز ضس ٜزر ایٗ ٔمبِ ،ٝلبة
فٛالزی یه عجم ٝاست ،جبثٝجبیی ٘سجی عجمٕٞ ٝبٖ جبثٝجبیی
٘سجی ثیطی ٝٙسبس( ٜزریفت) ،زر ٘ظز ٌزفتٔ ٝیضٛز .ثز ایٗ پبی،ٝ
ٔؼیبر تغییز ٔىبٖ جب٘جی لبة ث ٝزست ٔیآیس.
() 4

وطص زر جبٖ ست ،ٖٛفٙز  ،cfbذٕص زر ثبَ ست ،ٖٛفٙز ،bt
وطص زر پیچٞب ،فٙز  ،epbذٕص زر ٚرق ا٘تٟبیی ،فٙز ،cws
ثزش زر جبٖ ست ٚ ٖٛفٙز  ،cwcفطبر زر جبٖ ست ٖٛرا ٘طبٖ
ٔیزٙٞس .ثزایٗ پبی ،ٝسرتی ٞز فٙز ثب راثغٞٝبی پیطٟٙبزی آییٗ-
٘بٔ ٝارٚپبیی ث ٝزست ٔیآیٙس .سزا٘جبْ ،سرتی ٘رستیٗ پی٘ٛس اس
جٕغ سرتی ایٗ فٙزٞب  ٚثب ثٟزٜجٛیی اس راثغ ،)1( ٝزر زستزس
لزار ٔیٌیز٘س .سرتیٞبی ٘رستیٗ پی٘ٛسٞبی ٔٛرز ارسیبثی ثب

ایٗ ػسزٕٞ ،بٖ ٔمسار ٔجبس آییٗ٘بٔ ٝثزای جبثٝجبیی ٘سجی

ضکل  -11اٍِٛی فٙز پی٘ٛس ضٕبر2 ٜ
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ضکل  -11اٍِٛی فٙز پی٘ٛس ضٕبر1 ٜ

رٚش چٙس ِٔٛفٝای زر جس )1( َٚآٔس ٜاست.

] [ Downloaded from journalisss.ir on 2023-01-07

لبة ذٕطی ٔتٛسظ ،ثز پبی ٝجسٔ )6-7-6( َٚجحث ضطٓ،

پی٘ٛسٞبی یبز ضس ٜرا ٘طبٖ ٔیزٞس .زر ایٗ ضىُٞب ،فٙز ،cwt

ضکل  -12اٍِٛی فٙز پی٘ٛس ضٕبر3 ٜ

ضکل  -13اٍِٛی فٙز پی٘ٛس ضٕبر4 ٜ

ضکل  -14اٍِٛی فٙز پی٘ٛس ضٕبر5 ٜ

ضکل  -15اٍِٛی فٙز پی٘ٛس ضٕبر6 ٜ

جذيل  -1سرتی ٘رستیٗ پی٘ٛسٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛثب رٚش آییٗ٘بٔٝ

جذيل  -2سرتی ٘رستیٗ پی٘ٛسٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛثب رٚش جشءٞبی

ارٚپبیی ( )EC3ثز حست ویّ٘ٛیٛتٗ زر ٔتز ثز ٔیّیرازیبٖ

ٔحسٚز ثز حست ویّ٘ٛیٛتٗ زر ٔتز ثز ٔیّی رازیبٖ

ضٕبر ٜپی٘ٛس

8/7

9/6

10/4

9/1

21/2

23/6

Sj,ini

()kN.m/mrad

11/2

12/6

14/2

14/7

18/1

18/3

 -2-6یافته سختی وخستیه پیًوذ تا ريش عذدی جسءَای
محذيد
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝپیصتز آٔس ،یىی اس راٞىبرٞب ثزای یبفتٗ سرتی
٘رستیٗ پی٘ٛس ،ثٟزٜجٛیی اس رٚشٞبی ػسزی جشءٞبی ٔحسٚز
است .زر ایٗ ثرص ،ثب ث ٝوبرٌیزی ٘زْافشار تجبری ،ABAQUS
ضص پی٘ٛس یبز ضس ،ٜاٍِٛسبسی ٔیض٘ٛس ٕٛ٘ ٚزار ٍِٙز-زٚراٖ
آٖٞب زر زستزس لزار ذٛاٞس ٌزفت .زر ازأ ،ٝسرتی ٘رستیٗ
پی٘ٛس اس رٚی ٕ٘ٛزار ٍِٙز -زٚراٖ آٖ ث ٝزست ٔیآیس .ثزای

ضکل ٕٛ٘ -16زار ٔزسٞبی  ٓٞتٙص (وب٘تٛر تٙص)  ٚتغییز ضىُ

ٕ٘ ،ٝ٘ٛتغییزضىُ یبفت ٝپی٘ٛس ضٕبر 1 ٜزر ضىُ ( )16آٔس ٜاست.

پی٘ٛس ضٕبر1 ٜ
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Sj,ini

()kN.m/mrad

1

2

3

4

5

6

ضٕبر ٜپی٘ٛس

1

2

3

4

5

6

سپسٕٛ٘ ،زار ٍِٙز زٚراٖ زر ضىُ ( )17رسٓ ٔیٌززز
 ٚثب یبفتٗ ضیت ذظ زر ٘بحی ٝذغیٕٞ ،ب٘ٙس ضىُ ( ،)18سرتی
ثزپبی ٝضىُ ( ،)18سرتی ٘رستیٗ پی٘ٛس ضٕبر 1 ٜث ٝلزار
سیز ذٛاٞس ثٛز:
() 5
جس ،)2( َٚسرتی ٘رستیٗ ٞز یه اس پی٘ٛسٞب را ثز پبیٝ
راٞىبر چٙس ِٔٛفٝای ٘طبٖ ٔیزٞس.

ضکل ٕٛ٘ -17زار ٍِٙز-زٚراٖ پی٘ٛس ضٕبر1 ٜ
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٘رستیٗ زر زستزس لزار ٔیٌیزز.

جذيل  -4سٙجص پژٞٚص و٘ٛٙی ثزپبی ٝرٚش ػسزی جشءٞبی
ٔحسٚز ثب رٚش آسٔبیطٍبٞی  ٚرٚش ػسزی جشءٞبی ٔحسٚز
ٕٞ ٚ Baeiىبرا٘ص []21
رٚش آسٔبیطٍبٞی

پژٞٚص و٘ٛٙی ثز پبیٝ

ٕٞ ٚ Baeiىبرا٘ص
[]21

16/43

18/028

20/29

ABAQUS

 -4-6تحلیل احتماالتی
ضکل ٕٛ٘ -18زار ٍِٙز-زٚراٖ پی٘ٛس ضٕبر 1 ٜزر ٘بحی ٝذغی

زر ایٗ ثرص٘ ،رست ،ثب ٌستزش ثز٘بٔٙٔ ٝجغ [ ]20تحّیُ ٔزتجٝ
ز ْٚثز پبی ٝفٗ ضجیٝسبسی ٔ٘ٛتوبرِ ،ٛثزای ٞز یه اس پی٘ٛسٞب ٚ

آزمایطگاَی

ضزیتٞبی پزاوٙسٌی  5تب  20زرغس ثز رٚی لبة ضىُ ()1

ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝاس جسَٞٚبی ( )2( ٚ )1زیسٔ ٜیضٛز٘ ،تیجٞٝبی

ا٘جبْ ٔیضٛز .سپس ،ثزای ٞز یه اس پی٘ٛسٞب ثب تٛج ٝثٔ ٝؼیبر

ث ٝزست آٔس ٜاس رٚش ػسزی  ٚرٚش ٔىب٘یىی تفبٚتٞبی

پبسد سبس ،ٜضٕبر ضىستٞب  ٚث ٝز٘جبَ آٖ ،احتٕبَ ضىست

سیبزی ثب یىسیٍز زار٘س٘ ،ىت ٝلبثُ تٛج ٝایٗ است و ٝایٗ

لبة ( ،)Pfزر زستزس لزار ٔیٌیزز .ثبیس افشٚز ،ثزای ثزرسی

تفبٚتٞب ثب یىسیٍز ٘سجت ٔستمیٓ ٘سار٘س .ثزای ٕ٘ ٝ٘ٛزر

وفبیت ضٕبر ضجیٝسبسیٕٛ٘ ،زار احتٕبَ ضىست لبة زر ثزاثز

پی٘ٛسٞبی ضٕبر ،2 ٚ 1 ٜسرتی ث ٝزست آٔس ٜاس راٞىبر ػسزی

ضٕبر ضجیٝسبسیٞب ثزای تٛسیغ ٘زٔبَ ثب ضزیت پزاوٙسٌی 20

٘سجت ث ٝرٚش ٔىب٘یىیٔ ،مسارٞبی ثیطتزی زارز زر حبِی وٝ

زرغس ثزای پی٘ٛس ضٕبر ،1 ٜزر ضىُ ( )19آٔس ٜاستٔ .یتٛاٖ

ایٗ ٘سجت زر پی٘ٛسٞبی ضٕبرٚ 6 ٚ 5 ٜار ٝ٘ٚضس ٜاست  ٚسرتی

زیسٍٙٞ ،بٔی و ٝضٕبر ضجیٝسبسی ٞشار ٕ٘ ٝ٘ٛثبضس ،احتٕبَ

ث ٝزست آٔس ٜاس رٚش ػسزی زر سٙجص ثب سرتی ث ٝزست

ضىست اس زلت وبفی ثزذٛرزار ذٛاٞس ثٛز .ثز ایٗ پبی ،ٝثزای

آٔس ٜاس فٗ ٔىب٘یىیٔ ،مسارٞبی وٕتزی زار٘سٕٞ .ب٘ٙس ایٗ

ٞز ثبر تحّیُ ،اس ٞشار ٕ٘ ٝ٘ٛضجیٝسبسی ثٟزٜجٛیی ٔیٌززز.

٘تیجٞٝب را ٔیتٛاٖ زر ٔٙجغ [ ،]18زیس .ثبیس افشٚز ،زر آییٗ٘بٔٝ
ارٚپبیی زر ثزذی اس پی٘ٛسٞب اثز ثزذی ػبُٔٞب زر اٍِٛسبسی
ٚارز ٕ٘یض٘ٛس ؤ ٝیتٛا٘س یىی اس سجتٞبی ػسْ ٓٞذٛا٘ی
٘تیجٞٝب ثب پبسدٞبی رٚش جشءٞبی ٔحسٚز ثبضس .اس سٛی
زیٍز ،ثز پبی ٝسٙجص پبسد ٔٙجغٞبی [ ]21[ ٚ ]18ثب راٞىبرٞبی
پژٞٚص و٘ٛٙی و ٝث ٝتزتیت ،زر جسَٞٚبی ( )4( ٚ )3آٔسٜا٘س،
ٔیتٛاٖ زریبفت و ٝسرتیٞبی ث ٝزست آٔس ٜاس رٚش ػسزی
٘سجت ث ٝرٚش ٔىب٘یىی ٓٞذٛا٘ی ثٟتزی ثب ٘تیجٞٝبی
آسٔبیطٍبٞی زار٘س .اس ایٗ رٔ ،ٚیتٛاٖ ثیبٖ وزز و ٝسرتیٞبی ثٝ
زست آٔس ٜاس رٚش ػسزی جشءٞبی ٔحسٚز ،زرستتز ٞستٙس.

ضکل ٕٛ٘ -19زار زرغس احتٕبَ ضىست زر ثزاثز ضٕبر ضجیٝسبسیٞب
ثزای پی٘ٛس ضٕبر 1 ٜثب ضزیت پزاوٙسٌی  20زرغس  ٚتٛسیغ ٘زٔبَ

٘رستیٗ ث ٝزست آٔس ٜاس رٚش ػسزی جشءٞبی ٔحسٚز

تٛسیغ پبسدٞبی ث ٝزست آٔس ٜثزای پی٘ٛس ضٕبر 1 ٜثب تٛسیغٞبی

ثٟزٜجٛیی ذٛاٞس ضس.

احتٕبَ ٘زٔبًَِ٘ ،زٔبَ  ٚیىٛٙاذت ثب ضزیت پزاوٙسٌی 20

جذيل  -3سٙجص پژٞٚص و٘ٛٙی ثزپبی ٝرٚش آییٗ٘بٔ ٝارٚپبیی ثب
رٚش آسٔبیطٍبٞی  ٚرٚش ٔىب٘یىی ]18[ Mofid ٚ Shooreh
پژٞٚص و٘ٛٙی ثز پبیٝ

رٚش آسٔبیطٍبٞی

EC3

66/02

34/36

زرغس را ٘طبٖ ٔیٙٞسٔ .یتٛاٖ زیس ،تٛسیغ پبسدٞب ثزای ٞز سٝ
تٛسیغ ث ٝعٛر تمزیجی ث ٝضىُ تبثغ ًِ٘زٔبَ ٔیثبضس.
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝزر ضىُٞبی ( )23تب ( )28زیسٔ ٜیضٛز ،زر

ٚ Shooreh
[]18

تٕبٔی پی٘ٛسٞب ،تٛسیغ ٘زٔبَ ،ثیطتزیٗ  ٚتٛسیغ یىٛٙاذت،

33/3

وٕتزیٗ احتٕبَ ضىست را زار٘سٕٞ .چٙیٗ ،ثزای ضزیت

Mofid
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ثز ایٗ پبی ،ٝزر تحّیُٞبی لغؼی  ٚاحتٕبالتی ،اس سرتیٞبی

ثزای ٕ٘ ،ٝ٘ٛضىُٞبی ( )20تب ( ،)22ث ٝتزتیتٕٛ٘ ،زار
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 -3-6سىجص پاسخَای  EC3ي  ABAQUSتا یافتٍَای

ثزای س ٝتٛسیغ احتٕبَ ٘زٔبَ٘ ًِ ،زٔبَ  ٚیىٛٙاذت ،ثب

ضکل ٕٛ٘ -21زار تٛسیغ پبسدٞب ،ثزای تٛسیغ ٘زٔبَ سرتی ٘رستیٗ

ضکل ٕٛ٘ -21زار تٛسیغ پبسدٞب ،ثزای تٛسیغ ًِ٘زٔبَ سرتی ٘رستیٗ

ثب ضزیت  20زرغس ثزای پی٘ٛس ضٕبر1 ٜ

ثب ضزیت  20زرغس ثزای پی٘ٛس ضٕبر1 ٜ

ضکل ٕٛ٘ -22زار تٛسیغ پبسدٞب ،ثزای تٛسیغ یىٛٙاذت سرتی ٘رستیٗ ثب

پزاوٙسٌیٞبی وٓ ،احتٕبَ ضىست ٘بچیش استِٚ ،ی ثب سیبز

ضزیت  20زرغس ثب ضیت تٙسی افشایص پیسا ٔیوٙسٕٞ .چٙیٗ،

ضسٖ ٔمسار ضزیت پزاوٙسٌی سرتی پی٘ٛس ،احتٕبَ ضىست

زر ٕٝٞپی٘ٛسٞب ،ث ٝجش پی٘ٛس ضٕبر ،3 ٜضیت ٕ٘ٛزار ثزای حبِت

سبس ٜافشایص ٔییبثس .اس عزفیٔ ،یتٛاٖ زیس و ٝثب افشایص ضزیت

٘زٔبَ ٕٞیط ٝاس حبِت ًِ٘زٔبَ ثیطتز است .ث ٝسرٗ زیٍز ،ایٗ

پزاوٙسٌی ،زرغس احتٕبَ ضىست زر پی٘ٛسٞبی ضٕبر4ٚ 3ٚ 2 ٜ

پی٘ٛسٞب ٘سجت ث ٝتٛسیغ احتٕبَ ٘زٔبَ اس حسبسیت ثیطتزی

تب ضزیت  10زرغس ٘بچیش ٚ ،پس اس آٖ ثب ضیت ثیطتزی افشایص

ثزذٛرزار ٞستٙس؛ زر حبِی و ،ٝسرتی پی٘ٛس ضٕبر٘ 3 ٜسجت ثٝ

پیسا ٔیوٙس .ثبیس افشٚز ،زر پی٘ٛسٞبی ضٕبر 6 ٚ 5 ٜاحتٕبَ

تٛسیغ ًِ٘زٔبَ حسبستز است.

ضىست ثزای تٛسیغ ٘زٔبَ ،تب ضزیت  15زرغس غفز است  ٚزر

پزاوٙسٌی سرتی پی٘ٛس ضٕبر1 ٜ

پزاوٙسٌی سرتی پی٘ٛس ضٕبر2 ٜ
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ضزیت  20زرغس ثزای پی٘ٛس ضٕبر1 ٜ

پزاوٙسٌی سرتی پی٘ٛس ضٕبر3 ٜ

پزاوٙسٌی سرتی پی٘ٛس ضٕبر4 ٜ

ضکل ٕٛ٘ -27زار زرغس احتٕبَ ضىست زر ثزاثز ضزیتٞبی

ضکل ٕٛ٘ -28زار زرغس احتٕبَ ضىست زر ثزاثز ضزیتٞبی

پزاوٙسٌی سرتی پی٘ٛس ضٕبر5 ٜ

پزاوٙسٌی سرتی پی٘ٛس ضٕبر6 ٜ

ثبیس افشٚز ،پی٘ٛس ضٕبر 1 ٜو ٝوٕتزیٗ سرتی را زارز ،ثٞ ٝز

ضىُٞبی ( )29تب (ٕٛ٘ ،)34زار تبثغ تٛسیغ تجٕؼی پبسدٞب

س ٝتٛسیغ تػبزفی حسبس ٔیثبضس .اس سٛی زیٍز ،پی٘ٛسٞبی

( )CDFرا ثزای پی٘ٛسٞبی یبز ضس ٜثب تٛسیغٞبی ٘زٔبَ٘ ،طبٖ

ضٕبر 6 ٚ 5 ٜو ٝزارای ثیطتزیٗ سرتی ٞستٙس ،رفتبر ٕٞب٘ٙسی

ٔیزٞس .ثبیس افشٚز ،ػسز فزاٚا٘ی ٘سجی ثزای ٘سجت

زار٘س  ٚزارای وٕتزیٗ احتٕبَ ضىست ٔیثبضٙس .یبزآٚری ٔی-

زر ٕ٘ٛزار تبثغ تٛسیغ تجٕؼی پبسدٞب ،لبثّیت اػتٕبز سبس)Re( ٜ

وٙس ،پی٘ٛسٞبی ضٕبر 4 ٚ 1 ٜاس ٘ٛع ( ٚ )BUEEPثس ٖٚسرت

را ٘طبٖ ٔیزٞس .ثزای ٕٕ٘ٞ ٚ ٝ٘ٛب٘ٙس ضىُ ( ،)35ایٗ ٔمسار

وٙٙسٞ ٜستٙس ،ثب ایٗ تفبٚت و ٝزر پی٘ٛس ضٕبر 4 ٜضربٔت ٚرق

ثزای تٛسیغ ٘زٔبَ ثب ضزیت  20زرغس زر پی٘ٛس ضٕبر ،1 ٜثزاثز

ا٘تٟبیی افشایص یبفت ٚ ٝلغز پیچٞب وبٞص پیسا وزز ٜاستٔ .ی-

ثب  Re=0/887ذٛاٞس ثٛزٕٞ .چٙیٗ ،لبثّیت اػتٕبز ثب زر اذتیبر

تٛاٖ زیس ،ایٗ تفبٚت ،ثب افشایص سرتی پی٘ٛس ،احتٕبَ ضىست

زاضتٗ احتٕبَ ضىست ( ،)Pfاس راثغ )6( ٝث ٝزست ٔیآیس.

را ثزای  ٕٝٞضزیتٞب  ٚتٛسیغٞبی ٔتفبٚت ،وبٞص ٔیزٞس.

() 6

س ٝتٛسیغ تػبزفی حسبس ٔیثبضس .اس سٛی زیٍز،
پی٘ٛسٞبی ضٕبر 6 ٚ 5 ٜو ٝزارای ثیطتزیٗ سرتی ٞستٙس ،رفتبر
ٕٞب٘ٙسی زار٘س  ٚزارای وٕتزیٗ احتٕبَ ضىست ٔیثبضٙس.
ثس ٖٚسرت وٙٙسٞ ٜستٙس ،ثب ایٗ تفبٚت و ٝزر پی٘ٛس ضٕبر4 ٜ
ضربٔت ٚرق ا٘تٟبیی افشایص یبفت ٚ ٝلغز پیچٞب وبٞص پیسا
وزز ٜاستٔ .یتٛاٖ زیس ،ایٗ تفبٚت ،ثب افشایص سرتی پی٘ٛس،
احتٕبَ ضىست را ثزای  ٕٝٞضزیتٞب  ٚتٛسیغٞبی ٔتفبٚت،
وبٞص ٔیزٞس.

زر ازأ ،ٝزرغس لبثّیت اػتٕبز ٕ٘ٞٝ٘ٛبی یىٓ تب ضطٓ ،ثزای
تٛسیغٞب  ٚضزیتٞبی پزاوٙسٌی ٔتفبٚت زر جس )5( َٚآٔسٜ
است .ثب سٙجص پبسدٞب ٔیتٛاٖ زیس ،افشایص سرتی ٘رستیٗ
پی٘ٛس ،لبثّیت اػتٕبز لبة را افشایص ٔیزٞسٔ .یتٛاٖ زیس،
پی٘ٛسٞبی ضٕبر 6 ٚ 5 ٜثیطتزیٗ زرغس لبثّیت اػتٕبز را زار٘س.
ث ٝسرٗ زیٍز ،ث ٝجش زر تٛسیغ ٘زٔبَ ثب ضزیت پزاوٙسٌی 20
زرغس ،زر تٕبٔی حبِتٞب ،زرغس لبثّیت اػتٕبز  100زرغس
ٔیثبضس .اس سٛی زیٍز ،پی٘ٛس ضٕبرٕٛٞ ،1 ٜار ٜوٕتزیٗ لبثّیت
اػتٕبز را زارز.
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یبزآٚری ٔیوٙس ،پی٘ٛسٞبی ضٕبر 4 ٚ 1 ٜاس ٘ٛع (ٚ )BUEEP
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ضکل ٕٛ٘ -25زار زرغس احتٕبَ ضىست زر ثزاثز ضزیتٞبی

ضکل ٕٛ٘ -26زار زرغس احتٕبَ ضىست زر ثزاثز ضزیتٞبی

ثزای تٛسیغ ٘زٔبَ زر پی٘ٛس ضٕبر1 ٜ

ثزای تٛسیغ ٘زٔبَ زر پی٘ٛس ضٕبر2 ٜ

ضکل ٕٛ٘ -31زار تجٕؼی پبسدٞبی ( )CDFلبة سبز ٜفٛالزی

ضکل ٕٛ٘ -32زار تجٕؼی پبسدٞبی ( )CDFلبة سبز ٜفٛالزی

ثزای تٛسیغ ٘زٔبَ زر پی٘ٛس ضٕبر3 ٜ

ثزای تٛسیغ ٘زٔبَ زر پی٘ٛس ضٕبر4 ٜ

ضکل ٕٛ٘ -33زار تجٕؼی پبسدٞبی ( )CDFلبة سبز ٜفٛالزی

ضکل ٕٛ٘ -34زار تجٕؼی پبسدٞبی ( )CDFلبة سبز ٜفٛالزی

ثزای تٛسیغ ٘زٔبَ زر پی٘ٛس ضٕبر5 ٜ

ثزای تٛسیغ ٘زٔبَ زر پی٘ٛس ضٕبر6 ٜ

زرغس ثزای پی٘ٛس ضٕبر1 ٜ
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ضکل ٕٛ٘ -35زار تجٕؼی پبسدٞبی ( )CDFثزای تٛسیغ ٘زٔبَ ثب ضزیت 20
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ضکل ٕٛ٘ -29زار تجٕؼی پبسدٞبی ( )CDFلبة سبز ٜفٛالزی

ضکل ٕٛ٘ -31زار تجٕؼی پبسدٞبی ( )CDFلبة سبز ٜفٛالزی

جذيل  -5زرغس لبثّیت اػتٕبز ثزای  ٕٝٞپی٘ٛسٞب ثب تٛسیغٞب ٚ

جذيل  -6ضزیت وبٙٞس ٜتغییزٔىبٖ جب٘جی ثزای  ٕٝٞپی٘ٛسٞب ثب

ضزیتٞبی پزاوٙسٌی ٔتفبٚت

تٛسیغٞب  ٚضزیتٞبی پزاوٙسٌی ٔتفبٚت

تٛسیغ

ضزیت

احتٕبَ پزاوٙسٌی
()C.O.V( )PDF
یىٛٙاذت

٘زٔبَ

ًِ٘زٔبَ

پی٘ٛس

پی٘ٛس

پی٘ٛس

پی٘ٛس

پی٘ٛس

پی٘ٛس

ضٕبر 1 ٜضٕبر 2 ٜضٕبر 3 ٜضٕبر 4 ٜضٕبر 5 ٜضٕبر6 ٜ

تٛسیغ

ضزیت

احتٕبَ پزاوٙسٌی
()C.O.V( )PDF

پی٘ٛس

پی٘ٛس

پی٘ٛس

پی٘ٛس

پی٘ٛس

ضٕبر 1 ٜضٕبر 2 ٜضٕبر 3 ٜضٕبر 4 ٜضٕبر 5 ٜضٕبر6 ٜ
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زر ایٗ ثرص ،ثزای ٞزیه اس پی٘ٛسٞب  ٚزر  ٕٝٞحبِتٞبی

جشءٞبی ٔحسٚز (٘ ،)ABAQUSسجت ث ٝرٚش پیطٟٙبزی

ثزرسی ضس ،ٜیه ضزیت وبٙٞس ٜثزای زستیبثی ث ٝلبثّیت اػتٕبز

آییٗ٘بٔ ٝارٚپبیی ( ،)EC3ثب ٘تیجٞٝبی آسٔبیطٍبٞی ٓٞذٛا٘ی

 100زرغس ٕٞ ٚبٍٙٞی تغییزٔىبٖ جب٘جی لبة ثب ٔمسار ٔجبس

ٔٙبستتزی زار٘س.

آییٗ٘بٔ ٝایزاٖ زر زستزس لزار ٔیٌیزز .ضزیت ٔٛرز ٘ظز ،زر

 -2سرتی ٘رستیٗ پی٘ٛس ث ٝػٛٙاٖ یىی اس ػبُٔٞبی

پی٘ٛسٞبیی و ٝجبثٝجبیی ٘سجی آٖٞب اس ٔمسار ٔجبس ثیطتز است،

ػسْ لغؼیت ،زر تحّیُ سبسٜٞبی فٛالزی ثبیستی ٚارز ضٛز.

ثب تمسیٓ تغییزٔىبٖ ٔجبس ثٔ ٝمسار ثیطتزیٗ جبثٝجبیی ٕٞ ٚب٘ٙس

پبسدٞب ٘طبٖ ٔیزٙٞس ،وبٞص سرتی ٘رستیٗ یه پی٘ٛس،

راثغ )7( ٝث ٝزست ٔیآیس .ثز ایٗ پبی ،ٝاحتٕبَ ضىست ثزاثز

احتٕبَ ضىست زر لبة سبز ٜفٛالزی را افشایص ٔیزٞس.

غفز ذٛاٞس ٌززیس .ث ٝسرٗ زیٍز ،ایٗ ضزیت ،ثیطیٝٙ

 -3ثزای تٛسیغٞبی یىٛٙاذت٘ ،زٔبَ ًِ٘ ٚزٔبَ سرتی

تغییزٔىبٖ ٘سجی را ث ٝجبثٝجبیی ٘سجی ٔجبس تجسیُ ٔیٕ٘بیس.

٘رستیٗ پی٘ٛس ،جبثٝجبیی ٘سجی لبة ث ٝعٛر تمزیجی ،زارای

جسٔ ،)6( َٚمسارٞبی ایٗ ضزیت را ثزای ضص پی٘ٛس ثزرسی-

تٛسیؼی ث ٝضىُ ًِ٘زٔبَ ٔیثبضس.

ضس ٜزر لبة ضىُ (٘ )1طبٖ ٔیزٞس.

 -4ثزای  ٕٝٞپی٘ٛسٞب ،ث ٝجش پی٘ٛس ضٕبر ،3 ٜضیت ٕ٘ٛزار

() 7

 -7وتیجٍگیری
زر ایٗ ٔمبِ٘ ،ٝرست ،ضص پی٘ٛس ،اس ٔیبٖ سٌ ٝز ٜٚاس پی٘ٛسٞبی
اس پیص تبییس ضس ٜآییٗ٘بٔ ٝفٛالز ایزاٖ (ٚ WFP ،BUEEP
 )BSEEPعزح ٌززیس  ٚسرتی ٞز یه اس آٖٞب ثب ز ٚرٚش
ثب اذتیبر جبثٝجبیی ٘سجی ٔجبس لبة سبز ٜفٛالزی ث ٝػٛٙاٖ ٔؼیبر
ضىست  ٚثب ث ٝوبرٌیزی فٗ ضجیٝسبسی ٔ٘ٛتوبرِ ،ٛلبة
یبزضس 72000 ،ٜثبر ثزای پی٘ٛسٞبی ٔتفبٚت ثب ضزیتٞب ٚ
تٛسیغٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛتحّیُ ضس .ثب ثزرسی پبسدٞبی ٕ٘ٞٝ٘ٛبی
ٔٛرز ٔغبِؼ ،ٝیبفتٞٝبی سیز زر زستزس لزار ٌزفت:

حبِت ٘زٔبَٕٛٞ ،ار ٜثیطتز اس حبِت ًِ٘زٔبَ ٔیثبضس.
ث ٝسرٗ زیٍز ،پی٘ٛس ضٕبر٘ 3 ٜسجت ث ٝتٛسیغ ًِ٘زٔبَ
حسبستز است  ٚزرغس احتٕبَ ضىست ثزای ایٗ پی٘ٛس زر
تٛسیغ ًِ٘زٔبَ ٔمسارٞبی ثیطتزی زارز.
 -5پی٘ٛسٞبی ضٕبر ،2 ٚ 1 ٜث ٝتزتیت زر ٌزٜٞٚبی ٚ BUEEP
 ،WFPثب تٛسیغ ٘زٔبَ  ٚضزیت پزاوٙسٌی  20زرغس ،زارای
ثبالتزیٗ احتٕبَ ضىست ٔیثبضٙس ؤ ٝمسار آٖٞب ،ث ٝتزتیت،
ثزاثز ثب  5/6 ٚ 11/3زرغس است.
 -6پی٘ٛسٞبی ضٕبر ،6 ٚ 5 ٜزر ٌز ،BSEEP ٜٚثیطتزیٗ زرغس
لبثّیت اػتٕبز را زار٘س .ث ٝثیبٖ زیٍز ،ث ٝجش تٛسیغ ٘زٔبَ ثب
ضزیت پزاوٙسٌی  20زرغس ،زر تٕبْ حبِتٞب ،زرغس لبثّیت
اػتٕبز آٖٞب ٔ 100یثبضس.
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ٔىب٘یىی فٙزٞب  ٚػسزی جشءٞبی ٔحسٚز ث ٝزست آٔس .زر ازأ،ٝ

احتٕبَ ضىست زر ثزاثز ضزیت پزاوٙسٌی سرتی پی٘ٛس ،ثزای
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 -5-6ضریة كاَىذٌ تغییرمکان جاوثی قاب
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 ضزیت، زرغس20 سٌیٙ ضزیت پزاوٚ َسیغ ٘زٔبٛثزای ت
. ٔیثبضس0/94 ٚ 0/93 ، تزتیتٝ ث،بٞ٘سٛ ثزای ایٗ پیٜسٙٞوب
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