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چکیده
 لابّای ذوكی تِػٌَاى یکی اظ. تطضؾی ػسزی یک ؾیؿتن ًَیي رصبکٌٌسُ اًطغی زض لابّای ذوكی فَالزی اؾت،ِّسف ایي همال
 قطایظ حساللی اًساظُ زّاًِ تِ ػوك تیط کِ تِهٌظَض تكکیل هفانل، تاایيحال.هغلَبتطیي ؾیؿتنّای تاضتط راًثی قٌاذتِ هیقًَس
 تا لطاضزاز یک فیَظ تطقی. تِػٌَاى یکی اظ هحسٍزیتّای ایي ؾیؿتن قٌاذتِ هیقَز،ُپالؾتیک زض زٍ اًتْای آى زض آییيًاهِّا العام قس
، تٌاتطایي تؿلین فیَظ زضتطـ. هفانل پالؾتیک ذوكی اظ زٍ اًتْای تیط تِ هفهل پالؾتیک تطقی زض هیاًِ آى اًتمال هییاتس،زض هیاًِ تیط
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 فیَظ. ؾیؿتن پیكٌْازی هحسٍزیت آئیيًاهِای ضا هطتفغ هیًوایس،ِپیف اظ تؿلین ذوكی زض زٍ اًتْای تیط انلی اتفاق هیافتس ٍ زضًتیز
 تا، تِهٌظَض ایزاز فیَظ تطقی.تركی اظ تیط اؾت کِ تا ٍضٍز تِ تغییط هکاىّای غیطذغی هاًغ ٍضٍز تالی اػضا تِ ایي هحسٍزُ هیقَز
 هسلّای ػسزی ایي لاب زض ًطمافعاض. تضؼیف هماٍهت تطقی حانل هیگطزز،ایزاز قیاضّایی تا الگَی هكرم زض راى هیاًِ تیط
.اتاکَؼ ؾاذتِ ٍ تا ًتایذ آظهایكگاّی نحتؾٌزی قسُ اؾت
واژگاى کلیدی
 تحلیل غیطذغی، تْؿاظی، فیَظ تطقی، هفهل پالؾتیک،لاب ذوكی فَالزی

Numerical Evaluation of Steel Moment Resisting Frames
with Improved Shear Performance
by Slitting Middle of the Beam
K.M. Dolatshahi, A. Gharavi, S.R. Mirghaderi, M.T. Nikoukalam
Abstract
The aim of this paper is to investigate a new energy dissipating system in steel moment resisting frames using finite
element method, namely, slitted moment resisting frame system. Moment resisting frames are considered as one the
most favorable novel lateral force resisting system. However, the minimum requirement of the beam span to depth
ratio, to form the plastic hinges at the two ends of the beam to satisfy. By placing a sheer fuse in the middle of the
beam, the flexural plastic hinges are transferred to the middle of the beam through nonlinear shear behavior. Therefore,
shear fuse yielding precedes flexural yielding at the two ends of the beam and consequently the proposed system
satisfies the code limitations. The fuse is a part of the beam, which, by entering into the nonlinear behavior, prevents
other part of the beam from entering into the nonlinear behavior. Numerical models of the proposed system are
developed in ABAQUS and are compared against the experimental results.
Keywords
Steel moment resisting frame, Plastic hinge, Shear fuse, Non-linear analysis
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 ،تكکیل هیقَز [ .]4کِ زض آى Z ،اؾاؼ

 -1هقدهه

اًتْای تیط،

پیف اظ زِّ  90هیالزی ،لابّای ذوكی تِػٌَاى یکی اظ

همغغ پالؾتیک تیط ٍ

ایويتطیي ٍ هغلَبتطیي ؾیؿتنّای تاضتط لطظُای زض ًظط گطفتِ
هیقس [.]1ایي اهط تِ آى ػلت تَز کِ اػضای فَالزی تِػٌَاى
ارعایی زض ًظط گطفتِ هیقًَس کِ زض هماتل ذوف ٍ تطـ،
زاضای لاتلیت تحول تغییط قکلّای پالؾتیک ظیازی ّؿتٌس .اها
ایي اػتواز پؽ اظ ظلعلِ ؾال ًَ 1994ضحطیذ 1تِعَضرسی
هَضزتطزیس ٍالغ قس .زض ایي ظهیيلطظُ ،تیف اظ  150لاب ذوكی
هتساٍل تِنَضت رسی هَضز آؾیة لطاض گطفتٌس [ .]1تِعَضیکِ
زض هحل رَـ اتهال تیي تیط تِ ؾتَى ،گؿیرتگیّای ظیازی

تٌف تؿلین تیط اؾتّ .واىعَض کِ

هكاّسُ هیقَز عَل هفهل پالؾتیک زض لاب (الف) کَچکتط
اظ لاب (ب) هیتاقس .هْنتطیي زلیل ایي هَضَع قیة تٌستط
ًوَزاض لٌگط ذوكی لاب (الف) ًؿثت تِ لاب (ب) هیتاقس.
اظآًزاییکِ ؾغح ضًگقسُ زض لاب (ب) کَچکتط اظ لاب
(الف) هیتاقس ،لاب (ب) همساض کوتطی اظ ًیطٍی لطظُای ضا
ًؿثت تِ لاب (الف) هؿتْلک هیکٌس .فمساى آظهایفّای کافی
ًیع تطای تیطّای تا زّاًِ کَچک تِ ػسم لغؼیت زض هَضز ضفتاض
آىّا زض تطاتط تاضّای لطظُای افعٍزُ اؾت.

ایزازقسُ تَز .آؾیةّای ؾاظُای ٍ فطٍضیعـ لابّای ذوكی
عی ظلعلِ  1995کَتِ ،2اّویت ایي هكکل ضا تیفاظپیف ضٍقي

V

ؾاذت [ .]1زض ؾالّای تؼسً ،ظطیات هتؼسزی پیطاهَى ًحَُ
اتهال ؾتَى تِ تیط هغطح قس .تكکیل هفانل پالؾتیک ذوكی

M

زض زٍ اًتْای تیط هؼوَلتطیي هکاًیعم رصب اًطغی زض لابّای
ذوكی اؾت [ .]2اگطچِ تحمیمات ظیازی تطای تْثَز عطاحی ٍ
ضفتاض لابّای ذوكی اضائِقسُ ،اها زٍ هحسٍزیت ًؿثت
حساللی عَل زّاًِ تِ ػوك تیط ٍ تْؿاظی ایي لابّا پؽ اظ
هیتاقس .زلیل انلی تأکیس آییيًاهِّا تط ضػایت اًساظُ حساللی
زّاًِ تیط تِ ػوك آى ،تكکیل هفانل پالؾتیک تِ عَل کافی زض
زٍ اًتْای تیط اؾت [ .]3هغاتك آییيًاهِ

ANSI/AISC 358-10

[ ٍ ]3لؿوت اتهاالت اظ پیف تائیس قسُ هثحج زّن همطضات
هلی ؾاذتواىً ،ؿثت عَل زّاًِ تِ ػوك تیط تطای لابّای
ذوكی ٍیػُ ًویتایؿت کوتط اظ ّفت ٍ تطای لابّای ذوكی
هتَؾظ هیتایؿت کوتط اظ پٌذ تاقس .ایي ًؿثتّا اػسازی ّؿتٌس

الف) ًؿثت عَل زّاًِ تِ ػوك تیط تطاتط ّفت

V

کِ زؾتیاتی تِ آىّا تطای تواهی تیطّای ؾاذتواى تا تَرِ تِ
تاضّای ٍاضزُ تؿیاض زقَاض اؾت ٍ زض ػول ًؿثتّایی کوتط اظ

M

ایي اػساز تِ زؾت هیآیس .قکل ( )1هٌغك هحسٍزیت اٍل ضا تا
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تكکیل هفهل پالؾتیک زض زٍ اًتْای آى اظ اّساف ایي پػٍّف

F

همایؿِ زٍ لاب تا هماعغ ٍ تاض راًثی یکؿاى ضا ًكاى هیزّس .زض
ایي زٍ لاب تٌْا ًؿثت عَل زّاًِ تِ ػوك تیط هتفاٍت اؾت.
قکل (-1الف) لاتی ضا تا ًؿثت عَل زّاًِ تِ ػوك تیط ّفت،
 ،کِ اضضاکٌٌسُ قطایظ آییيًاهِ اؾت ضا ًكاى هیزّس.

قکل (-1ب) لاتی تا ًؿثت عَل زّاًِ تِ ػوك تیط چْاض،
4

 ،کِ ًالض قطایظ آییيًاهِ اؾت ضا ًكاى هیزّس .ایي

زٍ لاب زٍ ًاحیِ تكکیل هفانل پالؾتیک  Lp2 ٍ Lp1ضا ًكاى
هیزٌّس .زض قکل ( )1ایي زٍ ًاحیِ تاضًگ هتفاٍت ًوایف
زازُقسُاًس .ایي هفانل پالؾتیک تیي زٍ ًاحیِ

ٍ

ب) ًؿثت عَل زّاًِ تِ ػوك تیط تطاتط چْاض
شکل  -1تغییط ًوَزاض ذوف تا کاّف عَل تیط زض لاب
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7

F

تالـّای ظیازی رْت تَؾؼِ هکاًیعم ؾاظُای رسیسی

کِ زض آى

تطاتط اؾت تا ًیطٍی تطقی کِ زض احط تكکیل

تطای لابّای ذوكی نَضت گطفتِ اؾت کِ تأکیس آىّا

هفانل پالؾتیک ذوكی زض زٍ اًتْای تیط ایزاز هیقَز.

تط ػولکطز فَضی پؽ اظ ظلعلِ اؾت .تِػٌَاىهخال هیتَاى اظ

قایاىشکط اؾت تا تَرِ تِ اؾتفازُ اظ همغغ کاّفیافتِ زض زٍ

اتهاالت تیطّای پؽ کكیسُ تِ ؾتَى ]5[ 3اتهاالت تیط تِ ؾتَى

ؾوت زّاًِ ،تطـ تیط ًیع تایس هتٌاظط تا ایي هماعغ هحاؾثِ

5

گطزز .چطاکِ عثك هحاؾثات اٍلیي همغؼی کِ زض آى تؿلین

[ً ]8ام تطز .زض ایي همالِ ًیع تِهٌظَض هطتفغ ًوَزى هكکالت

ذوكی اتفاق ذَاّس افتاز ،هماعغ کاّفیافتِ ذَاٌّس تَز .زض

فَقالصکط ،ایسُ اؾتفازُ اظ یک تیط پیًَس تطقی تِػٌَاى یک

هؼازلِ فَق 𝜙 ضطیثی تطای افعایف تٌف تٍِاؾغِ ؾرتی کطًكی

فیَظ قکلپصیط تطای لابّای ذوكی هَضزتطضؾی لطاض ذَاّس

لیٌک زض ٌّگام تؿلین تطقی اؾت .هغالؼات گصقتِ ایي ضطیة

گطفت .تطای ًیل تِ ایي ّسف ،فیَظ تا ظطفیت تطقی کوتط ًؿثت

ؾرتی کطًكی لیٌک ضا تطاتط تا  1/5تَنیِ کطزُاًس [.]12

تط اؾاؼ هماٍهت انغکاکی ٍ ]7 ٍ 6[ 4لابّای ؾتَى پیًَس

تِ ؾایط اػضای تیط زض هیاًِ آى عطاحی هیگطزز تا ّواًٌس
هکاًیعم رصب اًطغی هْاضتٌسّای ٍاگطا تاػج اتالف اًطغی

 -3نوونهها و بزپایی آسهایش

گطزز .هْاضتٌسّای ٍاگطا تٍِاؾغِ ٍرَز تیط پیًَس زض تطاتط

تِ هٌظَض تطضؾی لاب ذوكی تِ ّوطاُ لیٌک تطقی زٍ ًوًَِ زض

تغییط قکلّای غیطذغی ػولکطز هغلَتی ضا اظ ذَز ًكاى

ًظط گطفتِ قس .زض ًوًَِ اٍل ،لاب قاّس ،هحسٍزیت آییي ًاهِ

هیزٌّس [.]9

ای ًؿثت حساللی عَل زّاًِ تِ ػوك ًمض قس ٍ تطاتط چْاض زض
ًظط گطفتِ قس .زض لاب زٍم لیٌک تطقی زض هیاًِ تیط راًوایی

 -2هبانی طزاحی لینک بزشی

قسُ ٍ هماعغ ٍ اتؼاز آى کاهال هكاتِ لاب قاّس هیتاقس .زض

ّواًغَض کِ زض قکل (ً )1كاى زازُ قسً ،یاظ ذوكی هیاًِ تیط

قکل (ً )3وًَِّای هسلؿاظی ٍ آظهایكگاّی ًوایف زازُ

تِنَضت ایسُ آل تطاتط نفط ٍ زض اعطاف آى حسالل اؾت؛

قسُاًس.

زض ٍؾظ تیط هَرة تأحیط چٌساًی زض ؾرتی راًثی تیط ًكَز.
اظایيرْت تْتطیي هٌغمِ تطای ًهة فیَظ هیاًِی تیط هیتاقس
[ .]3هغاتك قکل ( ،)2لیٌک اظ عطیك اتهال رَقی تِ تیط انلی
هتهل قسُ اؾت .ایي اتهال زض لابّای ذوكی تِػٌَاى هفهل
ذوكی لاتل تؼَیض تَؾظ ّ ٍ Shenوکاضاًف [ّ ٍ ]10وچٌیي
زض هْاضتٌسّای ٍاگطا تِػٌَاى لیٌک تطقی تَؾظ ٍ Mansour
ّوکاضاًف [ ]11تِ کاض گطفتِقسُ اؾت.
End Plate
Strip

Beam

الف) لاب قاّس

هماٍهت عطاحی لیٌک تطقی،

 ،تا اؾتفازُ اظ هؼازلِ ظیط

هكرم هیقَز ،تط ایي اؾاؼ کِ توام تغییطقکلّای غیطذغی
تِرای زٍ عطف تیط زض لیٌک هیاًِ تیط هتوطکع هیقَز:
() 1

𝜙

ب) لاب تطقی
شکل ً -3وًَِّای هسلؾاظی ٍ آظهایف
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شکل ً -2حَُ اتهال فیَظ تِ تیط لاب ذوكی
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تٌاتطایي اًتظاض هیضٍز تِکاضگیطی فیَظ تطقی تا همغغ کاّفیافتِ

 -4پزوتکل بارگذاری

ازاهِ قفچطذِ تا زاهٌِ  0/005ضازیاى ،قفچطذِ تا زاهٌِ

زض آییيًاهِ  ]3[ ANSI/AISC 341-10پطٍتکل تاضگصاضی تطای

 0/0075ضازیاى ،چْاضچطذِ تا زاهٌِ  0/01ضازیاى ٍ هتؼالثاً

اتهال تیط تِ ؾتَى پیكٌْازقسُ اؾت کِ اظ ّواى پطٍتکل زض ایي
آظهایف ًیع اؾتفازُ هیگطزز .ایي پطٍتکل تاضگصاضی زض
قکل (ً )4كاى زازُقسُ اؾت .زض ایي ًوَزاض ظاٍیِی راتزایی
عثمات زض هماتل تؼساز چطذِّا کكیسُ قسُ اؾت .قفچطذِ

چطذِّای تؼسی تا  0/05 ٍ0/04 ،0/03 ،0/02 ،0/015ضازیاى
ازاهِ هییاتسً .ماعی کِ تا حطٍف زض قکل ًكاى زازُقسُاًس،
ظهاى اتفاق تطذی اظ حَازث هْن زض عَل آظهایف ضا ًكاى
هیزٌّس کِ زض لؿوتّای آتی تِتفهیل تیاى هیگطزًس.

اتتسایی ایي پطٍتکل زاهٌِ  0/00375ضازیاى ضا قاهل هیقَز ٍ زض
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شکل  -4پطٍتکل تاضگصاضی

ضفتاض لاب قاّس زض چطذِّای اٍلیِ هغاتك اًتظاض تِنَضت
ذغی اؾت .ایي ضًٍس تا چطذِ پاًعزّن ازاهِ هییاتس .زض ایي
چطذِ تال همغغ کاّف یافتِ ٍاضز ًاحیِ غیط ذغی هی قَز .ایي
چطذِ هتٌاظط تا حطف "الف" زض قکل ( )4اؾت کِ ًؿثت
راتزایی آى تطاتط تا  %0/75هیتاقس .تا افعایف تاضگصاضی ٍ پؽ
اظ پایاى زٍض ضفت چطذِ پاًعزّن ،تؿلین تِ راى هماعغ
کاّفیافتِ ًیع تَؾؼِ هییاتس (قکل (-5الف)) .قکل (-5ب)
تغییط هکاى ؾاظُ ضا ظهاًی کِ  %20افت زض حساکخط هماٍهت ؾاظُ

الف) چطذِ پاًعزّن

ضخزازُ اؾت ًكاى هیزّس .ایي اتفاق زض قکل ( )4تا حطف
"ب" هكرمقسُ اؾتّ .واىعَض کِ زض تهَیط ًوایاى اؾت
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 -5هشاهدات آسهایشگاهی

تٌْا زض هماعغ کاّفیافتِ تؿلین ضخ هیزّس ٍ تالی اػضای ؾاظُ
ؾالن هیهاًٌس .لاتلشکط اؾت کِ ایي اتفاق زض راتزایی کوی
اؾت کِ زض لابّای ذوكی هتساٍل پیكٌْازقسُ اؾت.
هغاتك تا قکل (-6الف) زض ًؿثت راتزایی  %1کِ زض
قکل ( )4تا حطف "د" ًكاى زازُقسُ اؾت ،آّکّای تال
تیطّایکَچک لیٌک زچاض پطیسگی هیقًَسّ .واىعَض کِ زض
قکل (-6ب) ًكاى زازُقسُ زض تیطّایکَچک اتتسا هفهل

ب) چطذِ تیؿت ٍ قكن
شکل  -5ضفتاض لاب قاّس زض زٍ چطذِ تاضگصاضی
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تطاتط تا زٍ زضنس ضخ هیزّس کِ ایي همساض کوتط اظ راتزایی

ذوكی زض زٍ اًتْای لیٌک تطقی تكکیلقسُ اؾت .ایي اهط

9

رَـّا ٍ پیچّا تِ نَضت زلیك هسل ًویقَز .آًالیع هف

تِ ایي زلیل ضخزازُ اؾت کِ ًؿثت عَل زّاًِ تِ ػوك تیط زض

رْت تْثَز ًتایذ ٍ تاالتطزى زلت تِ ذهَل زض هکاىّای

تیطّای کَچک ضػایت قسُ اؾت .ایي راتزایی هتٌاظط تا چطذِ

اتهال اًزام هیگطزز.

تیؿت ٍ قكن اتفاق هیافتس کِ زض قکل ( )4تا حطف "ز" ًكاى
زازُقسُ اؾت .هغاتك قکل کِ اظ ًوای رلَ لیٌک ضا ًكاى
هیزّس ،تالّای تیطّای کَچک زض زٍ اًتْای آى زچاض تغییط
قکل هَضؼی قسُاًس .اظآًزاییکِ ًیطٍی هحَضی ٍاضزُ تط
ًوًَِ عی تاضّای ضفت ٍ تطگكتی اظ عطیك رک ّیسضٍلیکی زض
قطایظ آظهایكگاّی هَرَز ٍ ػسم حضَض ًیطٍی هحَضی
غیطلاتلحصف هیتاقسً .یطٍی هحَضی زض ایي هطحلِ اظ آظهایف
تاػج لِقسگی لیٌک هیگطزز .ایي هیعاى لِقسگی ًاقی اظ
ًیطٍی هحَضی ازاهِ هییاتس تا زض چطذِ ؾی ٍ زٍم تیي تیطّای

الف) چطذِ تیؿت ٍ قكن

کَچک لیٌک تطذَضز ایزاز هیقَز .ایي تطذَضز هغاتك
قکل (-6د) تاػج پاضگی راى تیط کَچک لیٌک هیگطزز.
هضافاً ایي تطذَضز تاػج تكکیل ًاحیِ نلثی زض لیٌک هیگطزز
ٍ تاػج افعایف ؾغح ًیطٍ هیگطزز .ایي افعایف ؾغح ًیطٍ
تاػج تكکیل هفانل پالؾتیک زض هماعغ کاّفیافتِ تال زض
چطذِ ؾیٍزٍم هغاتك قکل (-6ز) هفهل پالؾتیک هیگطزز.

هغالؼات ػسزی تِ رْت تحلیل غیطذغی ارعا هحسٍز ،تِ ٍؾیلِ

ب) چطذِ تیؿت ٍ ًْن

ًطمافعاض  ]13[ ABAQUSتا هسلؾاظی غیطذغی ٍ ؾِ تؼسی
لاب اًزام قسُ اؾت .تطای ایي تحلیل اظ ًطمافعاض

ABAQUS

ًؿرِ  6.14.1اؾتفازُ هیگطزز .فَالز  St52تا تٌف تؿلین
 370هگاپاؾکال تطای ؾتَىّا ،نفحات اًتْایی ،ؾرتکٌٌسُّا
ٍ ٍضقّای پیَؾتگی اؾتفازُ هیقَزّ .وچٌیي فَالز

St52

تا تٌف تؿلین  372هگاپاؾکال ٍ تٌف ًْایی  496هگاپاؾکال
تطای تیطّا ٍ لیٌک اًتراب هیگطزز.
هسلّا تا تؼطیف کطزى ػیَتی تطای ؾاظُ لازض تِ پیفتیٌی

د) چطذِ ؾی ٍزٍم

کاّف هماٍهت کِ ًتیزِای اظ تؿلین تالّا ،راىّا ٍ ؾرت
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 -6هدلساسی

کٌٌسُّا اؾتّ ،ؿتٌسّ .وچٌیي کاّف هماٍهت ّوطاُ تا قکؿت
هَاز یا پاضُ قسى آىّا تحت هغالؼِ لطاض هیگیطز .تطای کاّف
6

چْاض گطُ ؾاذتِ هیقًَسّ .وچٌیي الواىّای قل لازض تِ زض
ًظط گطفتي تاحیطات کواًف هَضؼیّ 7ؿتٌس .زض لاب تطقی،
نفحات اًتْایی ،الواىّای ّكت گطُای راهس پیَؾتِ

8

( )C3D8Rرْت زض ًظط گطفتي تاحیطات ضراهت ایي نفحات
زض ًظط گطفتِ هیقًَس .رعئیات ؾرتکٌٌسُّاٍ ،ضقّای

ز) چطذِ ؾی ٍ زٍم

پیَؾتگی ٍ نفحات اًتْایی زض ًظط گطفتِ ًویقًَس ٍ ّوچٌیي

شکل  -6ضفتاض لاب تطقی
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ظهاى هحاؾثات ،هسل لابّا تا الواىّای ایعٍتطٍپیک  S4Rقل

اظ هؼیاض گؿیرتگی ٍى هیؿع ٍ 10لَاًیي آى تطای هسل کطزى
پالؾتیؿتِ هسل اؾتفازُ هیگطززّ .وچٌیي اظ تطکیة
کطًفؾرتی ایعٍتطٍپیک ٍ کیٌواتیک 11تطای هسل کطزى ؾرت

اًساظُ هف تٌسی اًزام قس ،اًساظُ هف تطاتط زٍ ؾاًتیهتط اًتراب
قس.

قسگی اؾتفازُ هیگطزز .تطای لیٌک ٍ تیط تِ عَض هزعا ًوَزاض

 -7فزآیند هدلساسی و صحتسنجی

تٌف-کطًف تا تَرِ تِ تؿت کككی کِ تط ضٍی آىّا نَضت

رْت نحت ؾٌزی ضٍـ ػسزی تا کاض آظهایكگاّی ّط زٍ

گطفتِ اؾت ٍ ّوچٌیي تا اؾتفازُ اظ همالِای کِ تَؾظ

لاب قاّس ٍ تطقی تِ ضٍـ فَق زض ًطمافعاض  ABAQUSهسل

ّ ٍ Kaufmannوکاضاًف [ً ]14گاضـ قسُ اؾت پیفتیٌی

هیقًَس .ایي زٍ لاب تحت تاضگصاضی ضفت ٍ تطگكتی ٍ هكاتِ

هیگطزز .زض ایي همالِ کافوي ٍ ّوکاضاى فطهَلی ضا تطای ًوَزاض

آًچِ زض آظهایكگاُ اًزام هیقَز لطاض هیگیطًس کِ ًتایذ حانلِ

تٌف ٍ کطًف فَالزّایی تا تٌف تؿلین هكرم اضائِ زازُاًس.

تؿیاض هكاتِ تا ًتایذ آظهایكگاّی اؾت .رْت همایؿِ زلیكتط

تٌاتطایي تطای پیفتیٌی ضفتاض پالؾتیک ارعا ؾاظُ زض ایي

ًوَزاض تِ زؾت آهسُ اظ ضٍـ ػسزی ٍ کاض آظهایكگاّی ّط زٍ

آظهایف ،اظ ههالحی تا ذهَنیات هكاتِ آًچِ زض همالِ هصکَض

هٌحٌی آظهایكگاّی ٍ ػسزی هطتثظ تا ّط لاب زض یک ًوَزاض

اؾت ،اؾتفازُ هیگطزز .ههالح ایي آظهایف هاًٌس فَالز  Cهمالِ

ضؾن هیقًَس .تط ایي اؾاؼ کِ قکل ( )7هطتَط تِ همایؿِ

ّ ٍ Kaufmannوکاضاًف زض ًظط گطفتِ هیقَز کِ ذهَنیات

ًوَزاضّای هطتَط تِ لاب قاّس ٍ ّوچٌیي قکل ( )8هطتَط تِ

هكاتْی تا فَالز هَضز اؾتفازُ زض ایي آظهایف زاضز .فَالز

C

ًوَزاضّای لاب تا ػولکطز تطقی اؾت.

زاضای تٌف تؿلین  372هگاپاؾکال ٍ تٌف گؿیرتگی 496
هگاپاؾکال اؾت .هسٍل االؾتیؿتِ 12تطاتط تا  200000هگاپاؾکال
ٍ ضطیة پَاؾَىً 13یع تطاتط تا  0/3زض ًظط گطفتِ هیقًَس.
رْت ؾازُ ًوَزى تحلیل ػسزی ،تاض ٍ قطایظ هطظی تا
تیط فطػی کِ زض آظهایكگاُ ،هفانل ٍ ؾتَى تط ضٍی آى ٍالغ
هیقًَس حصف هیگطزًس ٍ اًتْای ؾتَى هفهل قسُ اؾت.
ّوچٌیي هفانل هسلؾاظی ًویقًَس تلکِ تِ اًساظُ اضتفاع آىّا
شکل  -7همایؿِ ًتایذ هسلؾاظی ػسزی ٍ آظهایكگاّی لاب قاّس

ؾتَى تا هكرهات ؾتَى انلی زض ًظط گطفتِ هیقَز .هْاضّای
راًثی ًیع کِ احتواال تاحیط ًاچیعی تط ًحَُ ػولکطز هسل زاقتٌس،

Test
Model

هسلؾاظی ًویگطزًس .اظ عطفی تطای اػوال تاحیط ًیطٍی هحَضی
هیقَز کِ زض ّط چطذِ تاضگصاضی هحل اػوال ًیطٍ تغییط
هیکٌس ٍ هتٌاؾة تا قطایظ آظهایف ًیطٍ تِ تطتیة زض ّط چطذِ
اظ ؾوت چپ ٍ ؾپؽ اظ ؾوت ضاؾت تِ لاب ٍاضز هیقَز.
قایاى شکط اؾت تا تَرِ تِ آًالیع حؿاؾیت ًیاظی تِ تحلیل
14

کواًكی

15

ًیؿت .ػالٍُ تط ایي ،اًتراب ٌّسؾِ غیطذغی

زض ًطم افعاض  ABAQUSتِ هٌظَض اػوال تاحیطات راتزاییّای
16

-5 -4 -3 -2 -1 0 1
)Drift (%

شکل  -8همایؿِ ًتایذ هسلؾاظی ػسزی ٍ آظهایكگاّی لاب تطقی

ارعا قثیِؾاظی

تطای اضظیاتی هكاتْت ضفتاض هسل زض تحلیل ػسزی ٍ کاض

هیقًَس .پطٍتکل تاضگصاضی کِ زض لؿوت  K2آییيًاهِ

آظهایكگاّی ،تهاٍیط هطتَط تِ راتزاییّای هتٌاظط زض تحلیل

 ،]3[ ANSI/AISC 341-10تطای اتهاالت تیط تِ ؾتَى زض

ػسزی ٍ کاض آظهایكگاّی زض ازاهِ ضؾن هیقَزّ .واىعَض کِ

لابّای ذوكی تؼییي قسُ اؾت تطای تحلیلّا اؾتفازُ

زض قکل ( )9هكرم اؾت ایي تهَیط لاب قاّس ضا زض ٌّگام

گطفتِ ذَاّس قس ٍ ضفتاض پؿاکواًكی

هیگطزز .قایاى شکط اؾت تطاؾاؼ آًالیع حؿاؾیتی کِ تطای

ٍضٍز تِ هطحلِ غیطذغی ًكاى هیزّس .قکل (-9الف)
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تعضگ فؼال قسُ اؾت کِ تِ ایي تطتیة تؿلین هَضؼی زض ًظط
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)Force (ton

ظیاز هَرَز زض تیطّا تطای تاضگصاضی تاض تِ ایي تطتیة ػول
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اًسکی تغییطات ًؿثت تِ آظهایف اػوال هیقًَس .تِ ػٌَاى هخال

تغییط قکل لاب قاّس زض ًطمافعاض ٍ قکل (-9ب) تغییط قکل
هتٌاظط تا غیطذغی قسى هماعغ کاّفیافتِ ضا زض هسل
آظهایكگاّی ًكاى هیزّس کِ هیتَاى ًتیزِ گطفت ایي زٍ
هكاتْت لاتل لثَلی تا یکسیگط زاضًس.

الف) ًطمافعاض

الف) ًطمافعاض

ب) آظهایكگاُ
شکل  -11تغییط قکل لاب قاّس زض راتزایی هتٌاظط تا %2

شکل  -9تغییط قکل لاب قاّس زض راتزایی هتٌاظط تا %0/75

قکل (-10الف) تغییط قکل ًْایی هسل ضا زض ًطم افعاض ٍ
قکل (-10ب) تغییط قکل لاب ضا زض آظهایكگاُ زض راتزایی
هتٌاظط تا  %2هكرم هیکٌسّ .واًگًَِ کِ هكرم اؾت ضفتاض
لاب زض ّط زٍ حالت یکؿاى اؾت ٍ تؿلین ذوكی تٌْا زض

الف) ًطمافعاض

هماعغ کاّفیافتِ ضخ هیزّس.
رْت اضظیاتی ضٍـ ػسزی زض هَضز لاب تطقی ًیع ،تهاٍیط
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ب) آظهایكگاُ

اتفالات حؿاؼ تؿلین لیٌک ٍ هماعغ کاّفیافتِ ٍ ّوچٌیي
حالت ًْایی لاب زض زٍ حالت هسلؾاظی تا ًطمافعاض ٍ ّوچٌیي
کاض آظهایكگاّی آٍضزُ قسُ اؾت .تط ایي اؾاؼ کِ قکل ()11
قکل (-11الف) ًكاى زازُ قسُ اؾت اتفالی کِ زض هسل
ًطمافعاضی هیافتس هغاتمت ظیازی تا قکل (-11ب) کِ تؿلین
لیٌک ضا زض آظهایكگاُ ًكاى هیزّس زاضز .زض ّط زٍ تهَیط
هكرم اؾت کِ لیٌک تِ عَض کاهل تؿلین هیقَز.

ب) آظهایكگاُ
شکل  -11تغییط قکل لاب تطقی زض راتزایی هتٌاظط تا %2
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ظهاى آغاظ غیطذغی قسى لیٌک ضا ًكاى هیزّسّ .واىعَض کِ زض

ٍ هكاتِ کاض آظهایكگاّی اؾت .تط ایي اؾاؼ کِ لیٌک زض اتتسا
تؿلین قسُ ٍ زض ایي ظهاى تغییط قکلْای غیطذغی هَضؼی کِ
زض تال تیطّای کَچک لیٌک تكکیل هیقَزّ .وچٌاى ایي
تغییط قکل زض حال پیكطفت اؾت تا زض اًتْا زٍ تیط کَچک
لیٌک تِ ّن تطذَضز هیکٌٌس کِ ایي تاػج تكکیل ًاحیِ نلة
قسُ ٍ ؾرت قسگی ایزاز قسُ هَرة اًتمال تغییط قکلّا
ٍ ًاحیِ غیطذغی تِ زٍ اًتْای تیط هیقَز .زض ًْایت
الف) ًطمافعاض

قکل (-13الف ٍ ب) تِ تطتیة ًوایكگط تغییط قکل ًْایی لاب
زض ًطمافعاض ٍ آظهایكگاُ ّؿتٌس.

 -8نتیجه گیزی
زض ایي همالِ یک ؾیؿتن تاضتط راًثی تطای عطاحی ؾاظُّای
رسیس ٍ ّوچٌیي ضٍقی تطای تْؿاظی ؾاظُّای آؾیةزیسُ
تحت ظلعلِ اضائِ گطزیسُ اؾت .ایي ضٍـ تا تضؼیف هیاًِ تیط تا
الگَیی کِ شکط قس ،هَرة اًتمال اتالف اًطغی اظ ذوف تِ
تطـ هیگطزز .تِػثاضتزیگط تؿلین تطقی ضا تِ ذوكی همسم

ب) آظهایكگاُ

هیؾاظز .زضٍالغ یک ؾیؿتن هتؼاضف ذوكی کِ عی تاض لطظُای

شکل  -12تغییط قکل لاب تطقی زض راتزایی هتٌاظط تا %3

زٍ اًتْای تیط آى تٍِؾیلِ ذوف تؿلینقسُ اؾت ضا هیتَاى تا
همسهِ شکط قس ،عطاحی تیط تا ًؿثت عَل ذالم زّاًِ تِ ػوك
تیط کوتط اظ ّفت تطای اؾتفازُ زض لابّای ذوكی ٍیػُ ٍ کوتط
اظ پٌذ زض لابّای ذوكی هتَؾظ ،غیطهزاظ اؾت .ایي
هحسٍزیت تِ زلیل عَل کافی تیط تطای قکلگیطی هفانل
پالؾتیک هیتاقس .ایي ذَز تاػج افعایف چكوگیط کطًف
پالؾتیک زض تالّای تیط هیقَز ٍ ػسم رصب اًطغی هغلَب
تَؾظ هفانل ذوكی ضا ؾثة هیگطزز ّناکٌَى ّویي تٌس

الف) ًطمافعاض

ؾرتگیطاًِ آییيًاهِ  ]3[ ANSI/AISC 358-10زض تطذی اظ
ؾاظُّای هَرَز ًمض گطزیسُ اؾت کِ تا ایسُ پػٍّف حاضط
هیتَاى ایي هكکل ضا تطعطف ًوَز.
ّواىعَض کِ شکط قس ،تطای اًتمال هفهل پالؾتیک اظ زٍ

] [ Downloaded from journalisss.ir on 2023-01-08

اؾتفازُ اظ تضؼیف ظطفیت تطقی تْؿاظی کطزّ .واىعَض کِ زض

اًتْای تیط تِ هیاًِ آى هیتایؿت هیاًِ تیط ضؼیف قَز .تطای ایي
ّسف ضٍـّای هتؼسزی زض ًظط گطفتِ قس تا راى هیاًِ تیط
زایطٍی راى تیط ،17تغییط همغغ هیاًِ تیط ،تیط غیطهٌكَضی،
ب) آظهایكگاُ
شکل  -13تغییط قکل لاب تطقی زض راتزایی هتٌاظط تا %4

غیطهكاتِ تَزى هكرهات ههالح تیط ٍ لیٌک ٍ ّوچٌیي ضٍـ
اؾلیت اقاضُ کطز .زض ایي پػٍّف ضٍقی تطای تضؼیف هیاًِ تیط
اؾتفازُ قس کِ تیكتط اظ تمیِ ضٍـّا ظطفیت تطقی تیط ضا کاّف

تا تَرِ تِ قکل (-12الف ٍ ب) هیتَاى ًتیزِ گطفت کِ

زّس؛ ظیطا ایي ضٍـ ػالٍُ تط عطاحی ؾاظُّای هَرَز

ػولکطز هسل ًطمافعاضی زلیماً هغاتك تا هثاًی عطاحی لاب تطقی

هیتایؿت تطای ؾاظُّای آؾیةزیسُ ًیع اؾتفازُ قَز.
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تضؼیف قَز کِ اظرولِ ایي ضٍـّا هیتَاى تِ ؾَضاخکاضی

 هزاجع-9

زض ؾاظُّای آؾیةزیسُ زٍ اًتْای تیط تؿلینقسُاًس ٍ ضٍـ
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هَضزاؾتفازُ تطای تضؼیف ظطفیت تطقی هیاًِ تیط تایس عَضی

[2] Bruneau, M., Uang, C.M., Sabeli, R. (2011), “Ductile Design
of Steel Structures”, Second Edition, McGraw Hill
Companies, Inc.
[3] ANSI/AISC 358-10, (2010), Prequalified Connections for
Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic
Applications, American Institute of Steel Construction Inc.,
Chicago.
[4] Nikoukalam, M. and Dolatshahi, K.M. (2015), “Development
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349-361.
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Frames”, Journal of Structural Engineering, Vol. 127, No. 2,
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ضفتاض کٌس کِ ّیچ اتفالی تطای زٍ اًتْای آى ضخًسّس؛ تٌاتطایي
 زض ایي.ضٍـ اؾلیت تطای ایي پػٍّف هَضزاؾتفازُ لطاض گطفت
ضٍـ تیطّای کَچکی زض هیاًِ تیط لطاض هیگیطز کِ هَرة
.کاّف لاتل هالحظِ ظطفیت تطقی هیاًِ تیط هیگطزز
ِتِهٌظَض تطضؾی لاتلیتّای ایي لاب ذوكی ًؿثت ت
لابّای ذوكی هتؼاضف زض آظهایف اٍل یک لاب قاّس تا
ًمض ضاتغِ هصکَض ٍ اتؼاز ٌّسؾی هكاتِ تا لاب تطقی آظهایف
 هغاتك پیفتیٌی زض زٍ اًتْای تیط لاب قاّس هفانل.قس
 تیؿت زضنس،%2 پالؾتیک تكکیل قس ٍ زض ًؿثت راتزایی
، تطای تطضؾی ػولکطز ؾیؿتن پیكٌْازی.افت ًیطٍ هكاّسُ قس
 زض.آظهایف اؾتاتیکی چطذِای تط ضٍی ّط زٍ لاب اًزام گطفت
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Earthquake Engineering.
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Society for Earthquake Engineering, Vol. 43, No. 3, pp. 202212.

 زض ایي.پػٍّف یک فیَظ تطقی زض هیاًِ تیط لطاضزازُِ قس

[8] Malakoutian, M., Berman, J.W. and Dusicka, P. (2013),
“Seismic Response Evaluation of the Linked Column Frame
System”, Earthquake Engineering & Structural Dynamics,
Vol. 201, No. 6, pp. 795-814.

آظهایف لطاض گطفت کِ زض ایي آظهایف تِهٌظَض تأهیي اّساف
آظهایف تا اًزام تاضگصاضی ضفت ٍ تطگكتی اتتسا لیٌک تطقی
تؿلین هیقَز ٍ ایي تؿلین تا تیف اظ زٍ تطاتط ًؿثت راتزایی
 زض ایي حیي ّیچ اتفالی تطای زٍ اًتْای.لاب قاّس ازاهِ هییاتس
تیط ضخًویزّس تا ایٌکِ زٍ تیط کَچک لیٌک تِ ّن تطذَضز
 ایي ًاحیِ نلة تا.کطزًس ٍ ًاحیِ نلثی زض هیاًِ تیط تكکیل قس

[9] Popov, E.P., Kasai, K. and Engelhardt, M.D. (1987),
“Advances in Design of Eccentrically Braced Frames”,
Earthquake Spectra, Vol. 3, No. 1, pp. 43-55.

 هفانل%5 افعایف ؾغح ًیطٍ ؾثة قس کِ زض ًؿثت راتزایی
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(2010), “Seismic Design and Performance of Steel MomentResisting Frames with Nonlinear Replaceable Links”, Journal
of Structural Engineering, Vol. 137, No. 10, pp. 1107-1117.

ًكاى هیزّس ًؿثت راتزایی قکؿت زض ؾیؿتن پیكٌْازی تیف

[11] Mansour, N., Christopoulos, C. and Tremblay, R. (2011),
“Experimental Validation of Replaceable Shear Links for
Eccentrically Braced Steel Frames”, Journal of Structural
Engineering, Vol. 137, No. 10, pp. 1141-1152.

ِ ًتایذ حانل.پالؾتیک ذوكی ًیع زض زٍ اًتْای تیط تكکیل قَز
 قکؿت زض ًمغِی هتٌاظط تا.اظ زٍ تطاتط لاب قاّس تَزُ اؾت
 ایي زض حالی اؾت کِ ؾرتی. تؼطیف هیقَز%20 افت هماٍهت
اٍلیِ ٍ هماٍهت حساکخطی هحاؾثِقسُ تط اؾاؼ ًتایذ آظهایف
تطای زٍ ؾیؿتن قاّس ٍتطقی همازیط تمطیثاً یکؿاًی ضا ًكاى
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Openings”, Journal of Constructional Steel Research, Vol.
67, No. 4, pp. 667-677.

هیزّس ٍ لاب تطقی تسٍى افت ًیطٍ چطذِّای پایساض ذَز ضا

[13] ABAQUS, Ver. 6.10-2, (2010), Users’ Manual, Providence,
RI, USA: HKS Inc.

 اگط ّویي لیٌک تطقی.ًؿثت تِ لابّای هتساٍل ًكاى هیزّس

[14] Kaufmann, E., Metrovich, B. and Pense, A. (2001),
“Characterization of Cyclic Inelastic Strain Behavior on
Properties of A572 Gr. 50 and A913 Gr. 50 Rolled Sections”,
Final Report to American Institute of Steel Construction
(AISC), Report Number: 3048, 29 pages.
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 ایي اهط تطتطی لاتلتَرِ ؾیؿتن پیكٌْازی ضا.تكکیل هیزّس
ًِتا اؾتفازُ اظ تؼسازی پیچ تِنَضت اتهال ٍضق اًتْایی زض هیا
تیط لطاض گیطز لاتل تؼَیض تَزُ ٍ پؽ اظ ظلعلِ اظ ؾیؿتنّای
.تؼویط پصیط تِ قواض هیضٍز

پی نوشت

Linked column frames (LCF)
Isoparametric S4R shell

1

Northridge

Local buckling

2

Kobe

Eight-node solid continuum elements

3

Post tensioned beam to column connections

Mesh

4

Friction based resistance beam to column connections
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Von Mises

11

Kinematic

12

Elastic modulus

13

Poisson’s ratio

14

Buckling analysis

15

Geometric nonlinearity

16

Post-buckling

17

Perforated
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