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مقدمه
اگرچه مفهوم نیمهصلبیت سالها پیش معرفی شده ،سازههای فوالدی معموالً با فرض مفصلی
یا صلب بودن گرههای تیربه ستون طراحی میشوند .این فرضیات ،سادهسازی قابل توجهی در
تحلیل و طراحی سازه ایجاد می نماید ولی با این کار رفتار واقعی گرهها نادیده گرفته می شود.
مزایای اقتصادی و سازهای گرههای نیمهصلب بهخوبی شناخته شده و در خصوص کاربرد
آنها در قابهای مهاربندی مطالب بسیار نوشته شده است .با وجود این ،اتصاالت مزبور به
ندرت توسط طراحان مورد استفاده قرار میگیرند زیرا اغلب اتصاالت نیمهصلب دارای رفتار
غیرخطی شدیدی هستند .بنابراین ،تحلیل و طراحی قابها با استفاده از این اتصاالت مشکل و
طاقتفرسا خواهد بود .در حقیقت ،مساله طراحی با در نظر گرفتن رفتار دورانی اتصال تیر به
ستون پیچیدهتر خواهد شد.

در خصوص طراحی سازه مبتنی بر تحلیل ارتجاعی کلی آن ،بهرهبرداری مؤثر از نیمه-

صلبیت اتصاالت به روشهای طراحی طاقت فرسایی نیاز خواهد داشت .درحقیقت ،نیروهای
داخلی که اعضا و گرهها باید تحمل نمایند به سختی دورانی گره وابسته اند که به نوبه خود ،بر
مقاومت خمشی قابل تامین توسط گرهها تاثیر میگذارد .درنتیجه تالش بسیاری بهمنظور
دستیابی به یک جواب اقتصادی و ایمن در نتیجه حل مسئله طراحی مورد نیاز است.
مشکالت قابل توجهی نیز هنگام استفاده از روشهای پیشرفته تحلیل سازه در فرایند

طراحی بوجود میآید .در حقیقت ،این تحلیلها به بیان دقیق ریاضی منحنی لنگر-دوران گره-
های تیر-ستون ،که میتواند نتیجه یک مدل تحلیلی ،مکانیکی ،اجزا محدودی یا بررسی
آزمایشگاهی باشد نیاز دارند.
علیرغم رویکردهای متفاوتی که برای پیش بینی رفتار گرههای تیر-ستون در قابهای
ساختمانی ممکن است انتخاب گردد ،گسترش روشهایی با هدف پیش بینی پاسخ دورانی گره
برپایه آگاهی از خصوصیات هندسی و مکانیکی آنها توجه خاصی به خود جلب نموده است،
زیرا بهطور مؤثر امکان درنظر گرفتن رفتار دورانی گره در طراحی معمول روزمره را فراهم
مینمایند.
بهدالیل فوق ،برای فراهم نمودن امکان بکارگیری گستردهتر اتصاالت نیمهصلب ،در این
کتاب ایجاد منبع جامعی از اطالعات درخصوص اتصاالت تیر به ستون با تمرکز بر پیشبینی
رفتار دورانی آنها از طریق روش مؤلفه برپایه خصوصیات هندسی و مکانیکی اتصاالت ،مورد

هدف قرار گرفته است .مثالهای عددی گسترده کاربرد عملی پس زمینه نظری مربوطه را
روشن مینماید.
این امر هدف فصول  5 ،3و  6است .این فصلها بهترتیب به پیشبینی منحنی لنگر-دوران
اتصاالت کامالً جوشی ،اتصاالت پیچی با ورق انتهایی و اتصاالت با نبشی اختصاص داده شده
است .با اینکه این فصول بهطور قابل توجهی مبتنی بر یوروکد  3هستند که اولین بار روش
مؤلفه را برای پیشبینی رفتار دورانی گرههای تیر-ستون مدون نمود ،مهم است تاکید گردد که
مدلسازی مؤلفههای منفرد گره نه تنها درخصوص روابط پیشنهاد شده توسط یوروکد  ،3بلکه
در مورد روابط جایگزین که اساساً توسط مؤلفین این کتاب پیشنهاد شده ،ارائه شده است .با
هدف مدلسازی دقیق پاسخ دورانی گره ،بکارگیری برخی از این روابط جایگزین پیشنهاد
1
گردیده است .در نتیجه ،تفسیر مؤلفین از رویکرد مؤلفه در یک برنامه رایانهای با عنوان JMRC
برای پیش بینی منحنی لنگر-دوران گره به پیوست این کتاب ارائه شده است .نتایج حاصل از
بکارگیری برنامه  ،JMRCبا یوروکد  3و همچنین مشاهدات آزمایشگاهی مقایسه گردیده است.
این نیز مشهود خواهد بود که هدف از مثالهای ارائه شده در این کتاب اثبات اینکه رویکرد
مؤلفه قابل بهکارگیری با محاسبات دستی نیز هست نمیباشد ،بلکه به جای آن هدف درک
بهتر این رویکرد است .حال با ورود به هزاره سوم و اینکه پیشرفتها و پتانسیلهای تحلیل
وطراحی سازه مبتنی بر رایانه هرچه بیشتر در طراحی معمول روزمره استفاده میشود ،محتوای
این کتاب را می توان یک روند فرعی برای مدلسازی رفتار گره در چارچوب روشهای
پیشرفته تحلیل سازه تفسیر نمود.
عالوه بر این ،کتاب حاضر خالصه توسعه آخرین پیشرفتهای آزمایشگاهی و نظری
شناخت رفتار و طراحی اتصاالت نیمهصلب را ارائه میدهد .بر اساس این اطالعات ،معیارهای
طراحی قابهای مهاربندی شده و مهاربندی نشده ارائه شده است .مقایسههایی نیز در
خصوص روندهای طراحی معمول در ایاالت متحده و اروپا به عمل آمده است .این منبع
گسترده اطالعات و آگاهی از اثر رفتار دورانی گره بر پاسخ ارتجاعی و غیرارتجاعی سازهها

می تواند برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،محققین ،افراد حرفهای و نشریات بعدی سازه-
های فوالدی مفید باشد.
بهطور خاص ،فصل  1به اثر رفتار دورانی گره بر پاسخ سازهای قابهای مهاربندی شده و
مهاربندی نشده مرتبط است .آگاهی بخشی درخصوص این اثر بهعنوان نقطه شروع دستهبندی
گرههای تیر-ستون ارائه میگردد .فصل  2خالصه پیشرفتهای اخیر مربوط به رویکردهای

Joint Moment Rotation Curve
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ارائه شده در ادبیات فنی برای پیشبینی منحنی لنگر-دوران گره و بیان مکانیکی آن را ارائه
میدهد.
در ارتباط با تعیین منحنی لنگر-دوران گرههای تیر-ستون ،درفصل  3رویکرد مؤلفه از
دیدگاه عملیاتی معرفی شده است که به اتصاالت کامالً جوشی میپردازد .فصل  4بهطور کامل
به سپریهای پیچی ،یعنی مهمترین مؤلفه اتصاالت پیچی اختصاص دارد .در این فصل ،نتایج
یک برنامه جامع آزمایشگاهی در ارتباط با سختی اتصاالت پیچی ارائه شده است .توجه زیادی
نیز در این فصل بر اثر پیشبارگذاری پیچ متمرکز شده که در یوروکد  3مدون نشده است.
بنابراین ،این فصل مرجع مهمی برای مطالعه رفتار دورانی اتصاالت پیچی با ورق انتهایی و
اتصاالت با نبشی است که همانطور که ذکر شد ،بهترتیب در فصول  5و  6به آنها پرداخته
شده است .بهطور خاص ،فصل  6همچنین شامل اتصاالت با نبشی باال ،نشیمن و جان است که

در یوروکد  3مورد مالحظه قرار نگرفته است .فصل  7اساساً راهنمای کاربر برای برنامه رایانه-

ای  JMRCمیباشد.
در ارتباط با طراحی قابهای نیمهصلب ،در فصل  8به طراحی قابهای مهاربندی پرداخته
شده است .بهطور ویژه ،برای اتصاالت با ورق انتهایی ،مطالب کمک طراحی برای راهنمایی
طراح تا تعیین کامل جزئیات اتصال ارائه شده است .این راهنمایی هم در قالب روابط تجربی،
بر اساس شبیهسازیهای عددی انجام شده با برنامه رایانهای  JMRCبا مرتبط نمودن مقاومت و
سختی اتصال به پارامترهای هندسی و مکانیکی آن و هم در قالب ابزارهای سریع طراحی برای
کاربرد فوری ارائه شدهاند .ابزارهای طراحی مزبور در قالب روش طراحی قابهای مهاربندی
شده مورد استفاده قرار گرفتهاند که نوآوری آن قابلیت برای راهنمایی طراح در تعیین جزئیات
اتصال می باشد.
فصل  9خالقانهترین بخش این کتاب است :این فصل در حقیقت اولین تالش برای فراهم
نمودن یک رویکرد نظری برای تعیین ظرفیت دوران غیرارتجاعی گرههای تیر-ستون را ارائه
میدهد .بهطور خاص ،در اینجا تالش بسیاری برای تحلیل ظرفیت دوران غیرارتجاعی زوج
سپریهای پیچی صرف شده است .مدل نظری پیشنهادی بهطور گستردهای مورد بررسی قرار
گرفته و قابلیت اطمینان آن از طریق مقایسه با نتایج آزمایشگاهی با احتساب تمامی نکات الزم
برای پیشبینی دقیق ظرفیت دوران غیرارتجاعی ،روشن میشود.
رفتار چرخهای گرههای تیر-ستون در فصل  10به همراه مدلهای اساسی ریاضی و
مکانیکی موجود در ادبیات فنی برای پیشبینی آن ارائه شده است .در این فصل توجه خاصی
معطوف به سپریهای پیچی شده است و بررسیهای آزمایشگاهی جدیدی در آن ارائه شدهاند.

سرانجام ،فصل  11به طراحی لرزهای قابهای نیمهصلب اختصاص داده شده است .بهطور
ویژه ،روش طراحی مستدلی با هدف کنترل مود انهدام یعنی توسعه سازوکار فروریزش از نوع
کلی ارائه شده است .روش طراحی ارائه شده بیانگر تعمیم روش پیشنهادی توسط اف.ام.

مازوالنی و وی پیلوسو 1برای قابهای صلب است که در ارتباط با اتصاالت با مقاومت نسبی،
تحقق تمام الزامات بهرهبرداری در آن گنجانده شده است .در این خصوص از مشارکت
پروفسور اف.ام .مازوالنی از دانشگاه فدریکو  IIناپل 2قدردانی میگردد .در حقیقت ،اکثر
مطالب ارائه شده در بخش  4-11اساساً تکرار کار ارائه شده توسط مازوالنی و پیلوسو در
زمینه کنترل مود انهدام می باشد.
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به عنوان موضوع آخر ولی با اهمیت ،مؤلفین مایل به قدردانی از پروفسور وای فا چن
هستند که با پیشنهاد تهیه این کتاب در زمره مجموعه «جهتگیریهای جدید در مهندسی
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اختصارات
حروف کوچک
𝑎

ضخامت گلوی جوش ،پارامتر منحنی خستگی با چرخه کم

𝑎′

پارامتر منحنی خستگی با چرخه کم براساس دامنه تغییرمکان کل

𝑏𝑎

ضخامت گلوی جوش بال تیر به بال ستون

𝑐𝑎

ضخامت گلوی جوش جان به بال ستون

𝑏

عرض المان ورق فشاری ،عرض هندسی یک سپری ،پارامتر منحنی خستگی با چرخه کم
براساس دامنه تغییرمکان غیرارتجاعی

𝑏′

پارامتر منحنی خستگی با چرخه کم براساس دامنه تغییرمکان کل

𝑐𝑏

عرض بالهای ستون

𝑓𝑓𝑒𝑏

عرض مؤثر

𝑡𝑤𝑏 𝑏𝑒𝑓𝑓.عرض مؤثر جان تیر در کشش
𝑏𝑓𝑐 𝑏𝑒𝑓𝑓.عرض مؤثر بال ستون در خمش
𝑐𝑤𝑐 𝑏𝑒𝑓𝑓.عرض مؤثر جان ستون در فشار
𝑡𝑤𝑐 𝑏𝑒𝑓𝑓.عرض مؤثر جان ستون در کشش
𝑝𝑒𝑏𝑒𝑓𝑓.

عرض مؤثر ورق انتهایی

𝑎𝑡𝑏𝑒𝑓𝑓.

عرض مؤثر نبشی باال

𝑎𝑤 𝑏𝑒𝑓𝑓.عرض مؤثر نبشی جان
𝑤𝑏𝑒𝑓𝑓.

عرض مؤثر جوش

𝑏𝑒𝑓𝑓.1

عرض مؤثر برای الگوی دایرهای تسلیم

𝑏𝑒𝑓𝑓.2

عرض مؤثر برای الگوی غیردایرهای تسلیم

𝑏𝑒𝑓𝑓.3

عرض مؤثر برای الگوی تیری تسلیم

′
𝑓𝑓𝑒𝑏

عرض مؤثر برای محاسبه سختی

𝑝𝑒𝑏

عرض ورق انتهایی

𝑓𝑏

عرض بالها

𝑐𝑓𝑏

عرض بالهای ستون

𝑎𝑠𝑏

عرض نبشی نشیمن

𝑎𝑡𝑏

عرض نبشی باال

𝑑

فاصله بین محور پیچ و جان سپری ،زوال

𝑏𝑑

قطر پیچ

𝑑ℎ

قطر سرپیچ

𝑚𝑖𝑙𝑑

مقدار حدی زوال

𝑜𝑑

قطر سوراخ

𝑟𝑑

قطر مقاوم پیچ

𝑠𝑑

فاصله بین خطوط وسط ضخامت ورقهای پیوستگی

𝑤𝑑

عمق جان تیر ،قطر واشر ،قطر مهره یا سر پیچ

𝑏𝑤𝑑

عمق خالص جان تیر

𝑐𝑤𝑑

عمق خالص جان ستون

𝑒

فاصله

𝑓

تابع الیوزلی و چندلر

𝑣𝑠𝑓

تنش برشی طراحی پیچها

𝑢𝑓

تنش نهایی

𝑏𝑢𝑓

تنش نهایی پیچها

𝑤𝑣𝑓

تنش برشی طراحی مصالح جوش

𝑦𝑓

تنش تسلیم

𝑓𝑏𝑓𝑦.

تنش تسلیم بالهای تیر

𝑝𝑏𝑓𝑦.

تنش تسلیم ورقهای پشت بند

𝑤𝑏𝑓𝑦.

تنش تسلیم جان تیر

𝑓𝑐𝑓𝑦.

تنش تسلیم بالهای ستون

𝑤𝑐𝑓𝑦.

تنش تسلیم جان ستون

𝑝𝑒𝑓𝑦.

تنش تسلیم ورق انتهایی

𝑠𝑦𝑓

تنش تسلیم سخت کنندههای قطری

g

تابع الیوزلی و چندلر ،شکاف بین جان تیر و بال ستون

ℎ

ارتفاع میان طبقهای ،طول ستون

𝑏ℎ

ارتفاع (عمق) مقطع تیر

𝑐ℎ

ارتفاع (عمق) مقطع ستون

𝑒ℎ

ارتفاع مقطع آرمانی با دو بال

𝑖ℎ

فاصله بین ردیف پیچ 𝑖 و مرکز فشار

𝑡ℎ

بازوی اهرم

𝑘

فاصله بین وجه بیرونی بال ستون و پنجه ماهیچه جان

𝑐𝑤𝑐𝑘

ضریب مربوط به اندرکنش تنش در جان ستون در فشار

𝑚

فاصله بین مفاصل غیرارتجاعی در یک بال با ضخامت کم سپریهای پیچی

𝑚
̅

مقاومت خمشی بدون بعد گره تیر-ستون

𝑥𝑚

لنگر خمشی بر طول واحد

𝑦𝑚

لنگر خمشی بر طول واحد

𝑛

فاصله بین محور پیچ و نیروی اهرمی

𝑏𝑛

تعداد پیچها

𝑠𝑛

تعداد مقاطع پیچ تحت برش

𝑝

گام پیچها

𝑞

بار یکنواخت قائم

𝑘𝑞

بار یکنواخت زنده

𝑡𝑞

بار یکنواخت کل

𝑟

شعاع ماهیچه اتصال جان به بال

𝑐𝑟

شعاع ماهیچه اتصال جان به بال ستون

𝑎𝑠𝑟

شعاع ماهیچه ساقهای نبشی نشیمن

𝑎𝑡𝑟

شعاع ماهیچه ساقهای نبشی باال

𝑠

تنش کمانش بدون بعد ،اضافه مقاومت خمشی تیر در اثر سخت شدگی کرنش

𝑡

ضخامت

𝑝𝑏𝑡

ضخامت ورقهای پشت بند

𝑝𝑒𝑡

ضخامت ورق انتهایی

𝑓𝑡

ضخامت بال

𝑏𝑓𝑡

ضخامت بالهای تیر

𝑐𝑓𝑡

ضخامت بالهای ستون

𝑙𝑓𝑡

ضخامت بال پایین

𝑢𝑓𝑡

ضخامت بال باال

𝑡ℎ

ضخامت سر پیچ

𝑛𝑡

ضخامت مهره پیچ

𝑝𝑡

ضخامت ورق

𝑧𝑝𝑡

ضخامت چشمه اتصال

𝑎𝑠𝑡

ضخامت نبشی پایین

𝑎𝑡𝑡

ضخامت نبشی باال

𝑤𝑡

ضخامت جان

𝑎𝑤𝑡

ضخامت جان نبشی

𝑏𝑤𝑡

ضخامت جان تیر

𝑐𝑤𝑡

ضخامت جان ستون

𝑡𝑤ℎ

ضخامت واشر

𝑣

نیروی برشی غیرارتجاعی بر واحد طول

𝑧

محور

حروف بزرگ
𝑨

بردار نیروهای داخلی یک گره تیر-ستون

𝐴

مساحت

𝑏𝐴

مساحت بدنه پیچ

𝑐𝐴

مساحت ستون

𝑠𝑑𝐴

مساحت سخت کننده قطری

𝑓𝐴

مساحت مقطع عرضی حداقل در گسیختگی

𝑟𝐴

مساحت مقاوم پیچ

𝑐𝑣𝐴

مساحت مقاوم برشی ستون

𝐴0

مساحت اولیه نمونه

𝐵

نیروی محوری در پیچها ،پارامتر منحنی خستگی با چرخه کم

𝑑𝑅𝐵

مقاومت محوری طراحی پیچها

𝑢𝐵

مقاومت محوری نهایی پیچها

𝐶

ثابت وابسته به خصوصیات مصالح

𝑫

بردار جابجاییهای کلی گره تیر-ستون

𝐷

آسیب کامل

𝐸

ظرفیت اتالف انرژی تحت بارهای چرخهای

𝑐𝑐𝐸

ظرفیت اتالف انرژی تحت بارهای چرخهای

𝐸ℎ

ضریب سخت شدگی کرنش

𝑢𝐸

ضریب منحنی تنش حقیقی در برابر کرنش طبیعی پس از حداکثر نقطه بار

𝐸0

اتالف انرژی متناظر با تغییرشکل مشخص تحت بار یکطرفه

𝐹

نیرو

𝑑𝑅𝐹𝑏𝑓𝑐.

مقاومت طراحی بال تیر در فشار

𝑑𝑅 𝐹𝑏𝑤𝑡.مقاومت طراحی جان تیر در کشش
𝑏𝑓𝑐𝐹
𝑑𝑅𝐹𝑐𝑓𝑏.
𝑟𝑐𝐹

نیروی منتقل شده توسط بال ستون در خمش
مقاومت طراحی بال ستون در خمش
بار بحرانی ارتجاعی جان ستون در فشار

𝑑𝑅𝐹𝑐𝑤𝑐.

مقاومت طراحی جان ستون در فشار (لهیدگی)

′
𝑑𝑅𝐹𝑐𝑤𝑐.

مقاومت طراحی کمانش جان ستون در فشار

𝑑𝑅𝐹𝑐𝑤𝑠.

مقاومت طراحی جان ستون در برش

𝑑𝑅𝐹𝑐𝑤𝑡.

مقاومت طراحی جان ستون در کشش

𝑑𝑅𝐹𝑒𝑝𝑏.

مقاومت طراحی ورق انتهایی در خمش

𝐹ℎ

نیروی متناظر با آغاز سخت شدگی کرنش

𝑚𝐹

نیروی متناظر با حصول تنش حقیقی نهایی

𝑝𝐹

مقاومت غیرارتجاعی

𝑢𝑓

𝑑𝑅𝐹𝑠𝑎𝑏.

مقاومت طراحی نبشی نشیمن در خمش

𝑑𝑅𝐹𝑠𝑎𝑐.

مقاومت طراحی نبشی نشیمن در فشار

𝑑𝑅𝐹𝑡𝑎.

مقاومت طراحی نبشی باال در خمش

𝑑𝑅𝐹𝑡𝑎𝑏.

مقاومت طراحی نبشی باال در لهیدگی

𝑑𝑅 𝐹𝑡𝑏𝑓𝑏.مقاومت طراحی بال کششی تیر در لهیدگی
𝑑𝑅 𝐹𝑏𝑤𝑏.مقاومت طراحی جان تیر در لهیدگی
𝑑𝑅𝐹𝑤𝑎.

مقاومت طراحی نبشیهای جان در خمش

𝑑𝑅 𝐹𝑤𝑎𝑏.مقاومت طراحی نبشیهای جان در لهیدگی
𝑑𝑅 𝐹𝑤𝑎𝑡.مقاومت طراحی ورق نبشی جان در کشش
𝑢𝐹

مقاومت نهایی

𝐹𝑢.1

مقاومت نهایی سپری پیچی برای سازوکار نوع1-

𝐹𝑢.2

مقاومت نهایی سپری پیچی برای سازوکار نوع2-

𝑑𝑅𝐹𝑣.

مقاومت طراحی پیچها در برش

𝑑𝑅 𝐹𝑣.𝑠𝑎.مقاومت طراحی پیچهای نبشی نشیمن در برش
𝑑𝑅 𝐹𝑣.𝑡𝑎.مقاومت طراحی پیچهای نبشی باال در برش
𝑑𝑅 𝐹𝑣.𝑤𝑎.مقاومت طراحی پیچهای نبشی جان در برش
𝑑𝑅𝐹𝑤.

مقاومت طراحی جوش

𝑑𝑅 𝐹𝑤𝑎𝑏.مقاومت طراحی نبشی جان در لهیدگی
𝑦𝐹

نیروی جانبی اولین تسلیم ،مقاومت اولین تسلیم

𝑘𝑦𝐹

نیروی جانبی اولین تسلیم یک زیرمجموعه نیمهصلب

∞𝑦𝐹

نیروی جانبی اولین تسلیم یک زیرمجموعه صلب

𝑑𝑅𝐹1.

مقاومت طراحی سپری پیچی در سازوکار نوع1-

𝑑𝑅𝐹2.

مقاومت طراحی سپری پیچی در سازوکار نوع2-

𝑑𝑅𝐹3.

مقاومت طراحی سپری پیچی در سازوکار نوع3-

𝐺

ضریب االستیسیته مماسی ،بار دائمی

𝐻

فاصله بین نقاط لنگر صفر دو ستون متوالی

𝐼

نیروهای افقی مدل کننده اثرات معایب هندسی

𝑏𝐼

ممان اینرسی تیر

𝑐𝐼

ممان اینرسی ستون

𝑒𝐼

ممان اینرسی مقطع ایدهآل دارای دو بال

𝑐𝑓𝐼

ممان اینرسی بالهای ستون

𝑲

ماتریس سختی گره تیر-ستون

̅
𝐾

مقدار بدون بعد سختی دورانی اولیه یک گره تیر-ستون

𝑐𝑒𝑠̅
𝐾

مقدار بدون بعد سختی دورانی وتری یک گره تیر-ستون

𝑏𝐾

سختی محوری یک ردیف پیچ

𝑏𝑓𝑏𝐾

سختی المان فنر مدل کننده بال تیر در لهیدگی

𝑝𝑏𝐾

سختی محوری پیچهای پیش بارگذاری شده

𝑠𝑏𝐾

سختی المان فنر مدل کننده پیچها در برش

𝑡𝑏𝐾

سختی المان فنر مدل کننده پیچها در کشش

𝑏𝑤𝑏𝐾

سختی المان فنر مدل کننده جان تیر در لهیدگی

𝑏𝑓𝑐𝐾

سختی المان فنر مدل کننده بال ستون در خمش

𝑐𝑤𝑐𝐾

سختی المان فنر مدل کننده جان ستون در فشار

𝑠𝑤𝑐𝐾

سختی المان فنر مدل کننده جان ستون در برش

𝑝𝐾𝑐𝑤𝑠.

سختی پس از تسلیم المان فنر مدل کننده جان ستون در برش

𝑡𝑤𝑐𝐾

سختی المان فنر مدل کننده جان ستون در کشش

𝑏𝑝𝑒𝐾

سختی المان فنر مدل کننده ورق انتهایی در خمش

𝐾ℎ

سختی مربوط به ناحیه سخت شدگی

𝑙𝐾

سختی جانبی یک زیرمجموعه ،سختی المان سپری پایینی در سپری پیچی

𝑘𝑙𝐾

سختی جانبی زیرمجموعه نیمه صلب

∞𝑙𝐾

سختی جانبی زیر مجموعه صلب

𝐾0

سختی محوری سپری پیچی

𝑐𝐾0.

مقدار محاسباتی سختی محوری سپری پیچی

𝑝𝑥𝑒𝐾0.

مقدار آزمایشگاهی سختی محوری سپری پیچی

𝑝𝐾

سختی ناشی از جدا شدگی ورقهای متصل شده

𝑏𝑎𝑠𝐾

سختی المان فنری مدل کننده نبشی نشیمن در لهیدگی

𝑡𝐾

سختی معادل کلی ردیفهای پیچ در کشش

𝑎𝑡𝐾

سختی المان فنری مدل کننده نبشی باال در خمش

𝑏𝑎𝑡𝐾

سختی المان فنری مدل کننده نبشی باال در لهیدگی

𝑢𝐾

سختی المان سپری باالیی یک سپری پیچی

𝑎𝑤𝐾

سختی المان فنری مدل کننده جان نبشی درخمش

𝑏𝑎𝑤𝐾

سختی المان فنری مدل کننده جان نبشی در لهیدگی

𝐾φ

سختی دورانی اولیه یک گره تیر-ستون

𝑐𝐾φ.

مقدار محاسباتی سختی دورانی گره

𝑝𝑥𝑒𝐾φ.

مقدار آزمایشگاهی سختی دورانی گره

𝑐𝑒𝑠𝐾φ.

سختی دورانی وتری متناظر با 𝑝𝑥𝑒 𝑀𝑝.یا

𝑑𝑅𝑀𝑗.

𝐾1

سختی محوری سپریهای پیچی با پیش بارگذاری کامل (تراز پیش بارگذاری  80%پیچ)

𝑐𝐾1.

مقدار محاسباتی سختی محوری سپری پیچی با پیش بارگذاری کامل

𝑝𝑥𝑒𝐾1.

مقدار آزمایشگاهی سختی محوری سپری پیچی با پیش بارگذاری کامل

𝐾η

سختی محوری یک سپری پیچی برای تراز میانی پیش بارگذاری پیچ

𝐿

دهانه تیر

𝐿′

طول طره معادل وقتی که شرایط نهایی فرا نرسیده است

𝑏𝐿

طول قراردادی پیچ

𝑑𝐿

طول سخت کننده قطری

𝑒𝐿

فاصله بین نقطه لنگر صفر و مفصل غیرارتجاعی ،طول معادل تیر

𝑢𝐿

فاصله بین نقطه لنگر صفر و مفصل غیرارتجاعی در زمان وقوع شرایط نهایی

𝑎𝑤𝐿

طول نبشی جان

𝑦𝐿

طول بخش ارتجاعی طره معادل

𝑀

لنگر خمشی

𝑏𝑀

لنگر خمشی تیر

𝑑𝑅𝑀𝑏.

مقاومت خمشی طراحی مقطع تیر

𝑑𝑅𝑀𝑏𝑝.

مقاومت خمشی طراحی ورقهای پشتبند

𝑑𝑅𝑀𝑒𝑝.

مقاومت خمشی طراحی ورق انتهایی

𝑑𝑅𝑀𝑓𝑐.

مقاومت خمشی طراحی بالهای ستون

𝑑𝑅𝑀𝑓.

مقاومت خمشی طراحی بالها

𝑀ℎ

لنگر خمشی متناظر با آغاز سخت شدگی کرنش

𝑚𝑀

لنگر خمشی متناظر با 𝑚χ

𝑢𝑀𝑗.

مقاومت خمشی نهایی یک گره تیر-ستون

𝑑𝑅𝑀𝑗.

مقاومت خمشی طراحی یک گره تیر-ستون

𝑏𝑝𝑀

لنگر غیرارتجاعی تیر

𝑝𝑥𝑒𝑀𝑝.

مقدار آزمایشگاهی مقاومت خمشی غیرارتجاعی گره

𝑡𝑀

لنگر پیچشی

𝑢𝑀

لنگر نهایی

𝑦𝑀

لنگرخمشی متناظر با اولین تسلیم

𝑁

نیروی محوری

𝑟𝑐𝑁

بار بحرانی ارتجاعی

𝑘𝑁𝑐𝑟.

بار بحرانی ارتجاعی یک زیرمجموعه نیمه صلب

∞𝑁𝑐𝑟.

بار بحرانی ارتجاعی یک زیرمجموعه صلب

𝑓𝑟𝑁

تعداد واگشتهای انهدام

𝑓𝑏𝑃

نیروی منتقل شده توسط بال تیر

𝑄

نیروی اهرمی ،بار زنده

𝑅

ظرفیت دوران غیرارتجاعی یک عضو

𝑡𝑠𝑅

بخش پایدار ظرفیت دورانی یک عضو

𝑆

نیروی برشی منتقل شده توسط انتهای تیر

𝑇

زمان تناوب ارتعاش

𝑘𝑇

زمان تناوب ارتعاش قاب نیمه صلب

∞𝑇

زمان تناوب ارتعاش قاب صلب

𝑉

نیروی برشی

𝑐𝑉

نیروی برشی در ستون

𝑤𝑐𝑉

نیروی برشی در جان ستون

𝑑𝑅𝑉𝑐𝑤𝑐.

مقاومت طراحی جان ستون در برش

𝑦𝑉

مقاومت اولین تسلیم چشمه اتصال

𝑝𝑉

مقاومت غیرارتجاعی چشمه اتصال ،نیروی برشی در چشمه اتصال

𝑍

اساس مقطع غیرارتجاعی

حروف یونانی

α
β

زوایه گسترش نیروی پیچ ،نسبت 𝑚 و

𝑏𝑑

ضریب مرتبط با نیروی داخلی چشمه اتصال ،نسبت سختی خمشی بال به سختی
محوری پیچ

𝑑𝑅β

پارامتر کنترل کننده نوع سازوکار غیرارتجاعی سپری پیچی

𝑢β

پارامتر کنترل کننده نوع سازوکار فروریزش سپری پیچی در ارتباط با شرایط نهایی

𝑤β

ضریب همبستگی برای تنش برشی طراحی یک جوش

χ

انحنا

χℎ

انحنای متناظر با شروع سخت شدگی

𝑚χ

انحنای متناظر با 𝑚ε

𝑢χ

انحنای نهایی

𝑦χ

انحنای متناظر با اولین تسلیم

χξ

انحنای متناظر با توسعه لنگر خمشی مساوی با  ξبرابر مقدار نهایی

χ1

تابع الیوزلی و چندلر

χ2

تابع الیوزلی و چندلر

ξ

ضریبی برای درنظر گرفتن توزیع تنش غیریکنواخت در چشمه اتصال ،ضریب مربوط به
لنگر خمشی در یک مقطع پیش از وقوع شرایط نهایی

δ

جابجایی افقی قاب ،جابجایی

𝑏δ

افزایش طول پیچ

δℎ

جابجایی متناظر با آغاز سخت شدگی کرنش

𝑚δ

جابجایی متناظر با فرارسیدن تنش حقیقی نهایی 𝑢𝑓

𝑝δ

جابجایی غیرارتجاعی نهایی

𝑢δ

جابجایی نهایی

𝑦δ

جابجایی اولین تسلیم

ε

کرنش طبیعی یا لگاریتمی

εℎ

کرنش متناظر با آغاز سخت شدگی

𝑚ε

کرنش متناظر با بیشینه بار

𝑛ε

کرنش عمودی

𝑦ε

کرنش متناظر با اولین تسلیم

𝑢ε

کرنش نهایی

ε̅ℎ

کرنش نرمال شده متناظر با آغاز سخت شدگی

𝑚̅ε

کرنش نرمال شده متناظر با حداکثر بار

𝑢̅ε

کرنش نهایی نرمال شده

η

پارامتر تغییرشکلپذیری دورانی گره

𝑝η

تراز پیش بارگذاری پیچ

𝑅η

پارامتر شکل پذیری گره تیر-ستون

𝑐𝑒𝑠η
φ

تغییرشکل پذیری دورانی وتری گرههای تیر-ستون
تغییرشکل خمشی کلی (دورانی) گره تیر-ستون

𝑗φ𝑝.

دوران غیرارتجاعی نهایی گره تیر-ستون

𝑢𝑝φ

ظرفیت دوران غیرارتجاعی گره تیر-ستون

φ
̅

دوران بدون بعد گره تیر-ستون

ϕ

ضریب مقاومت

γ

ضریب پایداری

𝑘γ

ضریب پایداری یک قاب نیمه صلب

𝑝γ

تغییرشکل برشی غیرارتجاعی چشمه اتصال

𝑦γ

تغییرشکل برشی چشمه اتصال متناظر با اولین تسلیم

𝑀γ

ضریب ایمنی جزئی مصالح پایه

𝑀γ

ضریب ایمنی جزئی مصالح جوش

∞γ

ضریب پایداری قاب صلب

0

𝑤

𝑚

λ

نسبت بین 𝑛 و

̅𝜆

الغری بدون بعد

𝑓𝜆

پارامتر الغری بال

𝑝𝜆

الغری ورق

𝑤𝜆

پارامتر الغری جان

μ

شکل پذیری کلی

𝑘μ

شکل پذیری کلی یک قاب نیمه صلب

∞μ

شکل پذیری کلی یک قاب صلب

ψ

ضریب احتساب اثر پیش بارگذاری پیچ

ψ1

ضریب مربوط به موقعیت خط تسلیم

ν

نسبت پواسون

𝑥𝜈

تغییرشکل برشی کلی گره تیر-ستون (محور قوی)

𝑦𝜈

تغییرشکل برشی کلی گره تیر-ستون (محور ضعیف)

𝑧𝜈

تغییرشکل محوری کلی گره تیر-ستون

ρ

ضریب مربوط به اندرکنش برش-فشار در جان ستون در فشار

σ

تنش عمودی

𝑑𝑖σ

تنش ایدهآل

𝜎0

تنش عمودی افقی

𝑣𝜎

تنش عمودی قائم

𝑥𝜎

تنش عمودی در جهت

𝑥

𝑦𝜎

تنش عمودی در جهت

𝑦

θ

دوران ،دوران یک نقطه گرهی قاب ،دوران انتهای تیر

𝑚θ

دوران غیرارتجاعی متناظر با کمانش موضعی

𝑝θ

دوران غیرارتجاعی نهایی

𝑏𝑝θ

دوران غیرارتجاعی انتهای تیر

𝑢𝑝θ

ظرفیت دوران غیرارتجاعی انتهای تیر

θ𝑝1

دوران غیرارتجاعی مقطع در هنگامی که شرایط نهایی رخ داده

θ𝑝2

دوران غیرارتجاعی مقطع در هنگامی که شرایط نهایی رخ نداده

𝑢θ

دوران نهایی یک انتهای تیر

𝑦θ

دوران در اولین تسلیم یک انتهای تیر

𝑢𝑝Θ

ظرفیت دوران غیرارتجاعی سیستم تیر-گره

τ
𝑤𝑐τ𝑦.
ξ
𝑑𝑅Δ𝑉𝑐𝑤𝑠.

پارامتر بدون بعد
مقدار تنش مماسی اولین تسلیم جان ستون
نسبت سختی خمشی تیر-ستون ،ضریب تصحیح
مقاومت برشی طراحی اضافی چشمه اتصال در اثر اجزای سخت کننده

زیروندها
𝑐𝑓𝑏

بال تیر در فشار

𝑡𝑤𝑏

جان تیر در کشش

𝑏𝑓𝑐

بال ستون در کشش

𝑐𝑤𝑐

جان ستون در فشار

𝑠𝑤𝑐

جان ستون در برش

𝑡𝑤𝑐

جان ستون در کشش

𝑏𝑝𝑒

ورق انتهایی در خمش

𝑎𝑠

نبشی نشیمن در خمش

𝑏𝑎𝑠

نبشی نشیمن در لهیدگی

𝑎𝑡

نبشی باال در خمش

𝑏𝑎𝑡

نبشی باال در لهیدگی

𝑎𝑤

نبشی جان در خمش

𝑏𝑎𝑤

نبشی جان در لهیدگی

𝑑𝑅

مقاومت طراحی

𝑑𝑆

نیروی طراحی

1
رفتار قابهای نیمهصلب
 1-1مقدمه
معموالً رفتار واقعی گرهها در طراحی قابهای فوالدی در نظر گرفته نمیشود .در حقیقت،
تحلیل سازهای قابهای فوالدی ،عموماً با فرض برآورده شدن شرایط ایدهآل قیدی مفصلی یا
گیردار انجام میگیرد .به این ترتیب محاسبات تا حدودی سادهتر شده ،ولی مدل سازه قادر به
انعکاس پاسخ واقعی نیست.
اطالعات آزمایشگاهی موجود (گاوردان 1983 ،؛ نیدرکات 1985 ،؛ چن و کیشی 1986 ،؛
1

2

3

ویناند )1992 ،4نشان میدهدکه از یک طرف اتصاالتی که معموالً مفصلی فرض میشوند،
سختی دورانی و مقاومت نسبتاً قابل توجهی از خود نشان میدهند و از طرف دیگر اتصاالتی
که صلب در نظر گرفته میشوند میتوانند دچار تغییر شکلهای خمشی شوند.
این ویژگیهای رفتاری بهشدت پاسخ قاب را تحت تأثیر قرار میدهند .در واقع ،در
قابهای اسماً مفصلی ،سختی واقعی گره باعث توزیع مناسبتر لنگرهای خمشی در تیرها
میشود درحالیکه قابلیت تغییرشکل پذیری واقعی گره در قابهای اسماً صلب ،بهطور منفی
بر حساسیت قاب به اثرات مرتبه دوم تاثیر میگذارد.

1

Goverdan
Nethercot
3
Chen and Kishi
4
Weinand
2

