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چکیده
درک مکااازیز  ،در افاازا ع ضااار یااار یا تیاهااای کااامزیز تی ،معطاای یااه رارامتاهااای
هندساای ف فیز کاای فرق ذفززقااهای ضاشااه فاای دی اسا  .اساااا ا ا تئاایری مطااعااا
ضااددی ف مزما ا ا اهی محققاای کااایرهای ارفرااا ی ف مما کااا در سااال  1948مااییدی
مااییاشااد .در طااا هااای ریشااازه فاای دی اا حا کمزاایز تی ،ا اای رارامتاهااای
متعددی مازند ارت اع کن ااه ،زاف اه خام ،شااا ا ا اطکاکی ساطغ ف ،یااه ،کاه در ا ا
مقااااه یااا مطااعااا ضااددی ماایرد یارساای قاااار افتااه اس ا  ،د ااده شااده در مقافم ا
رفتاری ریشازه یسیار مهم هساتند .زتاا ا ا مطااعاه زااان داده ،ضاشاه فای دی مایرد
 ،یااای یار اااریهاا ف دهازاه
تحلیل ضددی یا تیجه یاه زاف اه خام ف طایل اا ماا
یااار یا م تل ا زتااا مطلااییی را ماایدهااد .از ا ا رف مطااعااه یااا رفی فرق فاای دی یااا
تیجه یه یهینهساازی ضاددی یاا زاا افازار  ،MATLABیاضا کااهع یاار مااده ساازه ف
افاازا ع ضااار یااار یا تیاکامزیز ا یااه همااااه کاااهع ض ا ام فرق ذفززقااهای منجااا
اد ده اس .

 -1مقدمه
ک های حه ضاشه کمزیز تی در حال کسب مقبیای
ستاده در یسیاری از کایرها هستند ،چین ساخ مزها
در ساختمانها سا عتا اس  ،سبکتازد ف اقتصادیتازد.
سق فیق شامل ک دال یتنی ،راففیل فی دی ف ریشع
راففیلی شکل افته ساد که یه ضنیان قااب را دار در
سق مازد اراس  ،مییاشد .در ا مقااه قسم ریشع
راففیلی شکل افته سق که ک ی ع جدا زادزی از
حه ضاشه مییاشد ،یا ک فام ند محاسباتی یه زا
رفش مطااعا ضددی ف ) (PSOیا زا افزار MATLAB
یه یهینهسازی شکل ف ض ام من یاای تیاید ضاشه
فی دی تدف شده اس .
حه
ک
در ییاتا میارد ضملی ،رفتار ف قدر
کمزیز تی تیسا شکل ضاشه در یاایا یاش ف خمع در
* رس ااکتافزیک زی سنده مسئیلfarhadcivil48@yahoo.com :
 .1دازاجیی کارشناسی ارشد سازه دازا اه مزاد اسیمی فاحد یندرضباا
 .2استاد ار دازاکده فنی ف مهندسی شهید منتظای ماهد

سطغ ماتاک ضاشه فی دی ف یت کنتال میشید .قدر
رفتاری ضاشه یه ضیامل ز ادی همچین شکل راففیل
ضاشه فی دی ،طیل دهازه یاش ،ض ام یت  ،ض ام
فرق ف زیع تکیه اه یست ی دارد .یا تیجه یه ا نکه در سق
کامزیز  ،راففیل ذفززقهای ضاشه فی دی قبل از یت -
ر زی ف یعد از یت ر زی فظا مت افتی دارد ف همچنی
در مجمیع ،شکل ف ض ام من ،فیا ل تیاهای فی دی را
تغییا میدهد ف در هز نهها زیز تأثیا اار اس  .در ا
مقااه همازطیر که در یا ته شد دس یه ا ی شکل ف
ض ام راففیل ذفززقهای ضاشه فی دی زدها م که یه
ضنیان چارچیب قااب ز هدارزده یت کاریاد دارد ،یه شا
ذ ل راداخته شده اس ].[1

 -2تئوووري تیرهوواي مركوور بووا عر ووههوواي
فوالدي
کی از رفشهای اجاای تیاهای ماکب است اده از
ضاشههای فی دی اس  .ضاشههای فی دی یه یر
فرقهای خم شده ا کن اهدار در تیاهای ماکب یه کار
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میرفزد ف میتیازند جا ز قاابیندی ف شمعیندی یاای
اجاای دال یتنی شیزد .است اده از فرقهای خم شده از
زظا معماری مطلیب اس ف فزن ماده کمتای زسب یه
اجاای تیا ماکب یا رفشی معمیل حا ل میشید.
فرقهای یه کار رفته در ضاشه فی دی یه منظیر افزا ع
س تی ،خم میشیزد تا قایلی تحمل فزن یت را داشته
یاشند ف یعد از یت ر زی همچنان در یت یاقی ااشته
میشیزد .را تا فرقها ،فرق های کن اهدار هستند.
ضمق ماهیچه را  hrف ضار من را یا  wrزما ع میدهند.
فرقهای خم شده را میتیان یه دف یر ضاشه فی دی
یا محیر تیا ،ف میازی محیر تیا ،اجاا زمید.
فرقهای کن اهدار یا رفش اجاای تیا ماکب یا ضاشه
فی دی ضمید یا محیر تیا ضملکاد یهتای زسب یه اجاای
ضاشه فی دی میازی محیر تیا از خید زاان میدهند .در
حاا اجاای ضاشه فی دی ضمید یا محیر تیا ،فرقهای
فی دی در جه ضمید یا محیر تیامازند ک تیا
ساتاسای رفتار میکنند .فرقهای کن اهدار در اجاای تیا
ماکب یا ضاشه فی دی میازی محیر تیا ظافی یاریای
چندازی زدارد ف فرق زقع قااب ف را ه را ی ییی ا ا
زمیکند .در ا زحیه اجاا است اده از را ههای میق
ضافری اس ].[2
 -1-2مکانیزم تحمل بار كفهاي عر ه فوالدي

در ک ضاشه ک فی دی کمزیز تی ،حه یتنی س
شده ،یه یر ماکب یا ضاشههای فی دی راففیل شده
کار میکند ف تیاها را ریشع داده ف یارهای سازهای را
تحمل میکند .ساختار کمزیز تی یه ازتقال زیافهای
حه یتنی ف ضاشه فی دی یست ی دارد یه
میجید یی
یزهای که در یازامه ضددی یا تیجه یه یهینهسازی ضددی
زاان خیاهیم داد که شکل حا ل از مطااعا جد د قادر
یه ازتقال یار ف رفتار کمزیز تی مناسبتای مییاشد،
همچنی تحمل کاع ضاشه زیز میرد تیجه قاار افته
اس  .ینایاا فرق راففیل شده یا د طیری طااحی شید
که ،ضیفه یا ازتقال یارها ،در یاایا جداشد ی هم مقافم
کند .مقافم در یاایا جداشد ی یا شکل مناسب در
راففیل ذفززقهای ،زقع یه سزا ی را در کنتال یارها ف
ضملکاد سازهای ا ا میکند.
 -2-2عملکرد سازهاي سوقف عر وه فووالدي را موی-
توان در مراحل ذیل دستهبندي نمود:

در ماحله افل ،عنی در طیل ماحله ساخ  ،ریشع
فی دی قادر یه تحمل یارهای حا ل از یت ر زی یاشد .در
مجله مدل سازی در مهندسی

ماحله دف میتیان ییان زمید که مجمیضه فرق ذفززقهای
شده ضملکاد ک دال کطافه را یی دف
ف یت س
راففیل ا لی سق ا ا میکند .در ماحله سی ل میخ-
های میجید اتصال یی فرق فی دی ف راففیل ضاضی را یه
یر کامل ازجا داده ف تاب تحمل زیافی یاشی حا ل
از یارهای سازهای را که یی یت ف حه ذفززقهای ا جاد
میشید را تحمل کند .مااحل شکس در ک سق
کامزیز را میتیان یه شکل ز ا ییان زمید.


خیز ،یا مجاز یی
ذفززقهای



دف راففیل ضاضی در فرق

یاش در محل اتصال فرق ذفززقهای یه راففیل
ضاضی



یاش ف جداشد ی یت از سطغ فرق ذفززقهای
حه کمزیز تی،
ا مقااه یا مطااعه ماحله ساخ
یه همااه یارسی رفتار ظافی یهاهیاداری از ضاشه
فی دی یااساا یهینهسازی ضددی ف ) ،(PSOشکل
ف ض ام فرق را یا تیجه یه یار ااری ف زتا تنع
م ی زامهای ا ی زمیده ف مقطع مناسب را ارا ه
زمیده اس ].[3

 -3تحلیوول نتووایص حاصوول از برنامووه عووددي
) (MATLABو )(PSO
هد ا مطااعه رسیدن یه شکل ضاشه مناسب ف ارز ایی
فایست ی مکازیز مقافم ضاشه یه رارامتاهای طااحی
هندسی مییاشد .ا مدلهای ضددی یا مدزظا قاار دادن
تما ضیایا م ی زامهای شامل ما صا ایعادی ضاشه ف
تنع فرق میرد مطااعه قاار داده اس  .محدفده ایعادی در
جدفل شماره 1یاحسب میلیمتا مطایق شکل ز اجه
است اده در زا افزار فیق زیشته شده اس ].[4
اا یر تم زمیداری ز ا رفزد رسیدن یه شکل ف ض ام
فرق میرد مطااعه تاسیم شده اس .
جدفل( :)1ما صا ایعادی ضاشه
ارت اع
کن اه

ضار
ماهیچه

ضار
مؤثا

طیل ا

زاف ه خم

75≥Hr

≥W
50

≥be
30

≥d≥320
180

50≥Ɵ≥80
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مقد یا
ضیایا م ی زامه
(مبح دهم)

کنتال زسب ایعادی مطایق
م ی زامه

شکل ( :)1ما صا ایعادی

ازت اب رفایا ضمیدی ف
رفش یهینه سازی

طبق م ی زامه ازت اب طیل مؤثا ضاشه ف ض ام ضاشه،
یا کنتال زسب ایعادی مزها یا اساا فامیل ذ ل ازت اب
میشید.

ازجا یازامه زی سی

()1

 Matlab

 Excel

𝑒𝑏 2121
<
fy 0.5
t

در رایطه یا  ،beطیل ماهیچه ف  ،tض ام
فی دی مییاشد.

فرق ضاشه

طبق م ی زامه  AISCطیل مؤثا ماهیچه ضاشه یا اساا
رایطه ز ا یدس میم د ].[5
کنتال یازامه
یهینهسازی

()2

2121 ∗ 𝑡((1 − 530 ∗ 𝑡) 1
)
be
√F
∗ √F
t
< be
𝑦
=𝑓
Fmax = 0.6fy
(be− y)Fmax

()4

𝑀
=𝐹
S

()3
یارسی یازامه ضددی یا
فا جد د

یارسی یازامه یا فا
میجید در یازار

کنتال تنع یا اساا
ض ام فرق ف ضار
یار یا

کنتال تنع یا اساا
ض ام فرق ف ضار
یار یا

مقا سه 

کنتال زتا



ج

را ان 

یلی 

فا جد د م ا مطایق م ی
زامه ف کاریادی اس ؟
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خیا 

( = ∗𝑒𝑏

مطایق تیز ع تنع ف یا اساا محاسبا تنع فرق
ذفززقه ،م ی زامه یا در زظا افت طیل مؤثا ف تار خنثی
فرق ،محاسبا تنع ضاشه فی دی را میرد مطااعه ف
محاسبا ضددی قاار میدهد ،که ا میضیع یا محاسبا
مجزای تنع فرق ذفززقهای ضاشه فی دی یا اساا
ما صا ایعادی جدفل شماره ( )3ف محاسبا تنع
م ی زامهای یا تیجه یه فامیلهای یا (رایطه  3ف  )4ف
زسب تنع فرق ذفززقهای تح یار یه تنع م ی زامه،
ض ام فرق ضاشه حا ل می ادد .جه ازت اب
ض ام فرق ضاشه ،محاسبا ان ا یاای تیاهای دف سا
م صل مدزظا قاار میدهیم .همچنی ممان ا ناسی فرق
یا اساا فا جد د حا ل از خم ،جه یدس مفردن
اساا مقطع فرق ضاشه فی دی میرد محاسبه قاار می-
یاد.
در رفایا یا ،
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 :Sاساا مقطع ضاشه فی دی
 :Mان ا میجید در تیاهای دف سا م صل
 :Fyتنع تسلیم ضاشه فی دی
 :Yتار خنثی ضاشه یا اساا ضار مؤثا محاسباتی در
رایطه ()2
 :Fتنع فرق ذفززقهای تح یار
رارامتاهای مؤثادر را داری سق کمزیز شامل زاف ه
خم ،طیل ا  ،ارت اع کن اه ف ضار ماهیچه در فا ضاشه
جد د تأثیا اار مییاشد در ادامه یه یارسی ف تحلیل من
میراداز م ].[5
زاویه خم

کی از مهمتا رارامتای مکازیز مقافمتی دال کمزیز
زاف ه خم فرق ذفززقهای مییاشد ،ف ممک اس
کارممدتا رارامتا مقافم یاش ،کاع ف خمع ک
راففیل ذفززقهای معی یاشد .فایست ی یه زاف ه یه یزهای
اس که زفا ای میرد زظا یا تیجه یه ارت اع کن اه زقع
خید را ا ا میکند ،یهبید زاف ه در مطااعا ضددی یا
اساا یهینهسازی یه فضی د ده میشید که زاف ه یدس
ممده ،یاض افزا ع استحکا رفتاری ضاشه فی دی می-
شید که در مثال ا مقااه د ده میشید.

شده اس  .دایل اهمی ا رارامتا ا اس که
ما
زاحیه فایق محل اتصال ضاشه تایسا ل میخ یه یت
مییاشد ،که ا زاحیه مکازیز رفتار یاشی ضاشه فی دی
مییاشد .ایعاد ک کن اه یا د طیری یاشد که امکان
قاار یای مناسب ک ل میخ یه راحتی فجید داشته ف
همچنی اتصال من یا دست اه جیش یاقی stud
 weldingرا میسا کند.

 -4ویژگوویهوواي هندسووی پروفیوول فوووالدي
مطالعه ده
راففیل مطااعه شده یه خازیاده راففیلهای ذفززقهای تعلق
دارد .یه منظیر سادهسازی در تحلیل ضددی طیل ک ا
مد زظا ییده ،مطایق شکل ( )2ف ض ام ضاشه فی دی از
 0.7تا  1.2میلیمتا مییاشد ف تما ضیایا ماتبا یه
ما صا هندسی ضاشه فی دی یا اساا م ی زامه در
طیل ک ا میرد تحلیل قاار اف .

ضخامت ورقهي فوالدي

قدر اغزش تقا باً یه مایع ض ام فرقهی فی دی
یست ی دارد ،که یا خمع ریستیکی ک ریسته متناظا
اس  .تقا بززی خطی ر اسیین دامنه ام را در است اده
ض ام  ،از  0.75تا  ،1.25تعیی میکند.
طول گام و ارتفاع كنگره

یه خاطا کم شدن فا له ا فرق تعامل یی یت ف فی د
یهتا یر افته ف زیافهای تماسی ز ادی تیاید می-
شید .یا کم شدن ا ضاشه رفتار ازتقاای یار یهبید
ی ایده ف یاض استحکا ضاشه اد د اس که ا اما،
یاض کاهع ض ام فرق ف یت میشید که یار ماده
سازه را کاهع داده اس .

شکل ( :)2ا ضاشه میرد مطااعه
تنع تسلیم ضاشه فی دی  3000کیلی ا یا متا مایع در
یازامه محاسباتی مدزظا افته شده ف یا تیجه یه مطااعا
یر افته ،افزا ع تعداد ا یا کاهع ارت اع کن اه
جه کم کادن یار ماده رفی ضاشه ،رفتار استحکامی
مناسبی در سازه ف ضاشه فی دی زاان میدهد .در جدفل
شماره  2ف  3ایعاد حا ل از یازامه ف ضاشه فی دی
میجید ،یا حسب میلیمتا د ده میشید ] .[6

عرض ماهیچه (كف كنگره)

کی د ااز رارامتاای یسیار مهم که محل قاار یای ل
می ها مییاشد ضار ماهیچه اس  ،که در شکل ()1

مجله مدل سازی در مهندسی
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جدفل ( :)5فیا ل تیاهای فاضی یاتیجه یه ضاشه میجید

جدفل( :)2ما صا ایعاد حا ل از یازامه
ارت اع
کن اه

ضار
ماهیچه

ضار
مؤثا

طیل ا

زاف ه خم

ارت اع
کن اه

تعداد
ا

ضار تیا
فاضی

طیل ا

ض ام
فرق

70

80

70

210

76

75

3

2850

305

0.8

مثال:2

جدفل( :)3ما صا ایعاد فرق میجید
ارت اع
کن اه

ضار
ماهیچه

ضار مؤثا

طیل ا

زاف ه
خم

75

120

120

305

68

چنازچه یاتیجه یه قاار یای تیاهای کامزیز تی فیا ل
مزها از هم 3000میلیمتا یاشد ،ض ام فرق ذفززقهای
یاای هاکدا از ضاشهها چند میتیان احاظ کاد؟
WL:

مثال:1
یا تیجه یه ایعاد ضاشه میرد تحلیل در جدفل ( )2ف ضاشه
میجید در جدفل ( ،)3چنازچه ض ام فرق ذفززقهای
 0.8میلیمتا یاای ها دف زیع ضاشه فی دی فار شده
یاشد فیا ل تیاهای فاضی در حاا یدفن است اده از شمع
چند متا میتیازد احاظ ادد؟
ض ام متیسا یت رفی ضاشه میرد تحلیل یا تیجه یه
ارت اع کن اه در جدفل ( 90،)2میلیمتا ،یار حی اجاا
100کیلی ا یاای ها متا مایع ف یاای ضاشه میجید یا
ارت اع کن اه  ،75ض ام متیسا یت  95میلیمتا
مدزظا مییاشد .یا تیجه یه فامیلهای شماره 1تا  ،4زتا
حا ل از محاسبا یازامه یاای قاار یای تیا فاضی در
جدفل  4ف  5یاای ضاشه جد د ف قد م زیشته شده اس .
Ta: 0.8mm

WL:

Y75:37.15mm

L: 3m
F70:1318.8kg/cm2

f70:1262kg/cm2

F75:671kg/cm2

f75:670kg/cm2

جدفل ( :)6ض ام محاسباتی ضاشه میرد مطااعه
ض ام
متیسا یت

ارت اع
کن اه

90

70

ضار تیا
فاضی

طیل ا

ض ام
فرق

3000

210

0.7

جدفل ( :)7ض ام محاسباتی ضاشه میجید
ارت اع
کن اه
75

ض ام
متیسا یت
95

ضار
تیا فاضی

طیل ا

ض ام
فرق

3000

305

0.9

Fy:3000kg/m2
100kg/m2
Y70:33.94mm
S75:13940.7mm3
S70:8093.9mm3

جدفل ( :)4فیا ل تیاهای فاضی یاتیجه یه ضاشه میرد
مطااعه
ارت اع
کن اه

تعداد
ا

ضار تیا
فاضی

طیل ا

ض ام
فرق

70

4

3150

210

0.8
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Fy:3000kg/m2
100kg/m2

در مثالهای یا ازد سهای زیشته شده در تار خنثی،
تنع م ی زامه ف تنع فرق ذفززقهای یه معنای محاسبا
مزها یا اساا ارت اع کن اه  75ف  70مییاشد .یا تیجه یه
مثالهای ماکیر ،زتا حا ل از کی ی محاسباتی ضاشه
میرد مطااعه در مقا سه یا ضاشه میجید یه فضی د ده
میشید که در قسم زتیجه یای یه تاا غ من راداخته-
ا م.
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 -5تئوووري نتووایص حاصوول از باینووه سووازي
کل و ضخامت
مهمتا د ل حا ل در زتا یهینهسازی ضاشه فی دی
سق های کامزیز تایع شاا ا ذ ل می یاشد.
زمان

 یا ا ساما ه در کیتاهتا کاهع هز نه ساخ کی ی مناسب یهاهیادای سا عمیارده ذکا شده ،یا تیجه یه ضملکاد سازهای (ضمل
د افاا م مطلیب ،افزا ع فاکازس ف کاهع اازش سق )،
جلی یای از کمازع جازبی تیاهای فی دی ،زسب س تی
یه فزن یا ی ضاشه فی دی ،حمل ف زقل اقتصادی ،کاهع
فی د مصافی در اثا افزا ع فا له یی تیاهای فاضی ف
چند میارد د ا که زتیجه اثبا مسا ل مطا شده در
یا مییاشد،که م ی زامههای ها کدا از میارد در مبح
دهم مقارا ملی ساختمان در ی ع تیاهای ماکب ذکا
شده اس  .همچنی شاا ا یهاهیاداری که در طا ف
محاسبه مطا میشید ضبار اس از شاا طی که درمن
سازه ،یا د یا اساا زقع ا لی خید مبنی یاح ظ ظاها،
ضیامل ساف س ف ز هداری ،دفا ف را داری را تأمی
کند.در یح زتا میارد حا ل از مقا سه ضاشه ها یه
یر کامل ییان شده اس .

 -6نتیجهگیريها
ارت اع کن اه ضاشه میرد یارسی یا اساا یازامهزی سی در
مقا سه یا ضاشه میجید یا ارت اع کن اه 75میلیمتا،

مطایق جدفل ( )3یاض کاهع یار ماده یه میزان 20
کیلی ا در ها متا مایع شده اس  .ضاشه محاسباتی فیق
یاتیجه یه ضارهای یار یا تیاهای کامزیز تی در مقا سه
یه ضاشه یا ارت اع کن اه  75میلیمتا ،یه میزان حداقل
 300میلی متا جه قاار یای تیاهای فاضی ،یسته یه
زیع ض ام فرق ضاشه فی دی افزا ع افته اس .
ضاشه میرد مطااعه جد د ،رفتار خمای ،کاای ف یاشی
مناسبی ،یا اساا کم شدن طیل ا ضاشه ف افزا ع
تعداد ا ها زاان میدهد ].[7
مناسبتا ضار ماهیچه یا اساا یارها ف ضارهای
م تل تیا فاضی جه اتصال ا ل میخ یی  6تا 12
سازتیمتا ییده ،ا میضیع یا ضار ماهیچه یدس ممده
در جدفل ( )2یهتا زاحیهی رفتاری را زاان میدهد
].[8
یا مطااعا یهینهسازی شکل ف ض ام ضاشه فی دی
مییینیم زافا ای خم فرق فی دی یاای دهازههای م تل
مت اف مییاشد ،که یا یارسیهای م تل ف در زظا
افت فا لههای تیا کامزیز یهتا زفا ا مایی  65تا
 76درجه مییاشد .ا میضیع جه زاف ه خم مناسب یه
همااه یاجست یهای رفی ضاشه میرد مطااعه قاار اف
که شکل ضاشه ف زا دههای رفی ضاشه در چسبند ی
یسیارحا ز اهمی اس ].[9
طیل ا میرد مطااعه حا ل از یازامهی ضددی 210
میلیمتا ییده که در مقا سه یا فا قد م یا ا 305
اد د ،که افزا ع تعداد ا های ضاشه
میلیمتا یاض
فیق رفتار استحکامی مناسبتای در مقایل ریچع ف
کمازع زاان دهد.
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