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 چکیده:

 ییگودر سازه بوده است که صرفاً جهت پاسخ یلیضعف تحم ینوع ر،یتنها نگرش موجود به وجود بازشو در جان ت ر،یدهه اخ کیتا هدف:  

نوع نگاه، بازشو  نی. در اگرفتیمورد استفاده قرار م یاسازهریغ لیطرح و به طور خالصه دال یو اقتصاد یمعمار ،ییو الزامات اجرا هاازیبه ن

 هدار در سازبازشو هیناح یموضع فیتا از تضع شودیشده و تالش م یساختمان طراح ساتیتأس ستمیت سبر اساس مشخصا ریدر جان ت

قاب و  یرفتار کل یبر رو شیبوده و اثر وجود گشا ریها در محدوده تنوع از بازشو نیا یو طراح لیشود. اصول و ضوابط تحل یریجلوگ

مطرح شده و کمتر مورد مطالعه  یکه به تازگ رینگرش دوم به وجود بازشو در جان ت اما نوع .ردیگیقرار نم یمورد بررس یاسازه ستمیس

 جادینگاه، ا نیدر ا گرید انی. به بباشدیم یفوالد یخمش یهاقاب یابهبود رفتار لرزه یبرا یموضع فیتضع نیاست، استفاده از ا قرار گرفته

در مقابل ستون و اتصاالت مربوطه  هاریت یموضع فیتضع قیو از طر یالدفو یخمش یهاقاب یابهبود رفتار لرزه یدر راستا شیگشا

 ریل شده در محل اتصال تیتحم یهاها و کرنشکاستن از تنش فهیوظ یاسازه وزیف کیبازشو بصورت  یدارا هیروش، ناح نی. در اباشدیم

در هر دو نگرش فوق، وجود بارهای ثقلی بر روی را بر عهده دارد. سازه یرهایها به تاز ستون کیانتقال مفاصل پالست نیبه ستون و همچن

تیر باعث بروز عدم تقارن در توزیع نیروهای داخلی تیر تحت بار جانبی و در نتیجه رفتار متفاوت بازشوهای موجود در دو سمت تیر خواهد 

 .باشدتیر و قاب می ای در مقیاسنامه بررسی تاثیر بار ثقلی بر رفتار لرزههدف از این پایانشد. 

در نرم افزار المان محدود آباکوس  مدل در مقیاس قاب 2مدل در مقیاس تیر و  50نامه برای انجام این پایان: شناسی پژوهشروش

 شده است.تحلیل و بررسی 

شده ترسیم  بازشوها،هایی بر اساس طول، ارتفاع و محل در مقیاس تیر با توجه به نتایج حاصل از المان محدود گراف :هایافته

در مورد ها این گرافبا توجه به شده است که هایی ترسیم در مقیاس قاب نیز بر اساس و جود یا عدم وجود بازشو گراف و است

  .شده است گیریاثرات شدت بار ثقلی بر مقاومت، ظرفیت تغییر شکل و سایر پارامترها بحث و نتیجه

افزایش  ،عدم تقارن در توزیع تقاضای تغییرشکل بین بازشوهای دو طرف تیر به علت تیر و قاب در هر دو مقیاس :گیرینتیجه

پذیری انرژی مستهلک شده و همچنین کاهش شکل در مقاومت، افت در ظرفیت باربری، افت در شدت بار ثقلی موجب افت

 .شودنمونه می

 افت در مقاومت -المان محدود -ثقلی بارگذاری -تیرهای دارای بازشو در جان   های کلیدی:واژه

 

 
 





 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

این باشند. های باربر متداول برای تحمل نیروهای جانبی ناشی از زلزله میهای خمشی فوالدی یکی از سیستمقاب

شوند، به تنهایی و یا به صورت ترکیب با سیستم های بلند مرتبه و میان مرتبه استفاده میاغلب درساختمان هاکهقاب

ممکن است بنا  یفوالد یقاب خمش ستمیس کی یرهایدر جان ت بازشو جادی.اگیرندمورد استفاده قرار میدیگر  یاسازه

از تنوع  آورند،یم دیبازشو در جان را پد یدارا یهاریکه ضرورت استفاده از ت یباشد. عوامل یمتفاوت لیها و دالبه ضرورت

که با  باشدیسقف طبقه م متساختمان در داخل ضخا ساتیها گنجاندن تأسضرورت نیاز ا یابرخوردارند. نمونه یادیز

 یکاهش ارتفاع طبقات سازه را به همراه دارد. به طور کل جهیو در نت شودیم سریم هاریها از درون جان تعبور دادن لوله

در سازه بوده است که صرفاً جهت  یلیضعف تحم ینوع ،ریتنها نگرش موجود به وجود بازشو در جان ت ر،یدهه اخ کیتا 

مورد استفاده قرار  یاسازهریغ لیطرح و به طور خالصه دال یو اقتصاد یمعمار ،ییو الزامات اجرا هاازیبه ن ییگوپاسخ

شده و تالش  یساختمان طراح ساتیتأس ستمیبر اساس مشخصات س رینوع نگاه، بازشو در جان ت نی. در اگرفتیم

ها نوع از بازشو نیا یو طراح لیصول و ضوابط تحلشود. ا یریجلوگ هدار در سازبازشو هیناح یموضع فیتا از تضع شودیم

اما نوع  .ردیگیقرار نم یمورد بررس یاسازه ستمیقاب و س یرفتار کل یبر رو شیبوده و اثر وجود گشا ریدر محدوده ت

 نیاست، استفاده از ا مطرح شده و کمتر مورد مطالعه قرار گرفته یکه به تازگ رینگرش دوم به وجود بازشو در جان ت

در  شیگشا جادینگاه، ا نیدر ا گرید انی. به بباشدیم یفوالد یخمش یهاقاب یابهبود رفتار لرزه یبرا یموضع فیتضع

در مقابل ستون و اتصاالت مربوطه  هاریت یموضع فیتضع قیو از طر یفوالد یخمش یهاقاب یابهبود رفتار لرزه یراستا

تحمل شده  یهاها و کرنشکاستن از تنش فهیوظ یاسازه وزیف کیبازشو بصورت  یدارا هیروش، ناح نی. در اباشدیم

در این  را بر عهده دارد. سازه یرهایها به تاز ستون کیانتقال مفاصل پالست نیبه ستون و همچن ریدر محل اتصال ت

های مختلف رار گرفته و روشای به طور اجمال مورد بررسی قهای خمشی فوالدی در برابر بارهای لرزهفصل مشکالت قاب

 گردد و درنهایت هدف از انجام این رساله بیان می گردد.ها مطرح میپیشنهاد شده برای جبران این کاستی

 گذشته هایهای خمشی فوالدی در زلزلهرفتار قاب -2-1

فوالدی در  لوس های قاب خمشی سازه در های شدیدایجاد خسارت موجبمیالدی  1994زمین لرزه نورثریج در سال 

نزدیک  های قاب خمشی فوالدی در ناحیهخسارات وارده به سازهی عمده نبود،که مورد انتظار مهندسان  آنجلس گردید

های تحت تأثیر زلزله نورثریج بر اساس این بود که ساختمان املمسئله قابل ت ،اتصال جوشی بین تیر و ستون بود

های ها در زلزله طرح باید متحمل خسارات و آسیبکه این سازهمفهوم بدین  ،ندطراحی شده بود مربوطههای نامهآئین

رفتار نکرده  انتظار می رفتها آن گونه که شدند. با این وجود، این سازهریزش کلی نمیشده ولی دچار فروکمی ای سازه

برخی جالب آن است که در  نکته یدر اتصاالت به بار آورده بودند. قابل توجه های آسیبعلت را به زیادی و تلفات مالی 

واقعه این  . (1)بودند کرده هایی کمتر از حد طراحی خود را تجربه های آسیب دیده حتی زمین لرزهاز موارد، ساختمان

های مشابه کشف نشده در سایر هایی را در مورد آسیبو نگرانیبود  برای مهندسین و مسئولین صنعت ساختمانتلنگری 

هایی ت بعدی نشان داد، تعدادی از ساختمان. تحقیقانمودهایی که قبالً تحت تأثیر زلزله قرار گرفته بودند، ایجاد ساختمان



  های خمشی دارای بازشو در جان تیرای قاببررسی تاثیر بارهای ثقلی بر رفتار لرزه   2

 

. در  [1]اند ای مشابه شدههای لرزهقرار گرفته بودند، دچار آسیب 2و  بیگ بیر 1لندرز 1992های سال که قبالً تحت زلزله

آن همانند آنچه که در های تردی در محل اتصاالت و یا نواحی اطراف ، شکستهمکوبه در ژاپن  1995زمین لرزه سال 

 رخ داده بود تکرار شد.زمین لرزه نورثریج 

  فوالدی ای اتصاالت در قاب های خمشیهلرز رفتارهای  بهبود روش -3-1

. می باشداتصال تیر به ستون  احیهپذیری آنها در نهای خمشی فوالدی کمبود شکلقاب هایترین نقصاصلی یکی از 

ها را در محل اتصال تیر به ستون و جایی که ها و کرنشرین تنشتبیشگیرند تحت اثر زلزله قرار میهایی که قاب

کشانیدن تمرکز  راه حل . برای حل این مشکلکنندها قرار دارند، تجربه میها و نواحی حرارت دیده مجاور آنجوش

به این ترتیب، توزیع تقاضای غیر االستیک بر روی حجم  .(2)باشدهای داخلی تیر میبه بخشها از محل اتصال کرنش

دهد. این هدف پذیری سازه را افزایش مییت شکلبزرگتری از مصالح باعث کاهش تقاضاهای محلی و موضعی شده و ظرف

 توان به دو روش زیر ساخت:را می

 غیر االستیک از اتصاالت به سمت های باعث انتقال تغییرشکلبه نحوی که کردن و تقویت عناصر اتصال  مقاوم

 .(2)تیر شود

 تر در داخل تیر که زودتر نواحی ضعیفایجاد های ترد، از طریق ها و شکستمحافظت اتصال در مقابل ترک

 .(2)شوند تغییر شکل های غیر االستیک دچار

در  .(3)توان گفت که روش دوم نسبت به روش اول آسانتر بوده و هزینه کمتری داردکلی می در یک مقایسه 

 .گرددارائه می پایان نامه توضیحاتی پیرامون روش دوممحوریت هدف  باتوجه به  بعدی های بخش

 های خمشی به روش تضعیف تیرای قاببهبود رفتار لرزه -1-3-1

ی تیر برای ایجاد عملکرد فیوزدر عمدی ایجاد ضعف از طریقای اتصال رفتار لرزههای بهبود روشاز جمله مهمترین 

 عبارت اند از:

 3اتصال تیر با مقطع بال کاهش یافته 

 اتصال تیر با ارتفاع کاهش یافته 

 اتصال تیر با جان چاک دار 

 4اتصال تیر با جان دارای بازشو 

 

نمایش داده شده است که هدف  هااز طریق کاهش سطح مقطع بال تیرعمدی ای از تضعیف نمونهالف -1-1شکل در

رفتار مطلوب زیادی بیانگر هر چند تحقیقات  از این کار انتقال مفصل پالستیک از ناحیه اتصال به سمت تیر می باشد.

 :(3)باشندکه برخی از آنها به شرح زیر می باشدمیمعایبی دارای  ، لیکن این روش نیزای هستندهای سازهسیستماین 

  8ر ودر مجموع قسمت در هر انتهای تی 4در بایستی که برش بال تیرها  هزینه باالیی را در پی دارد چرااین روش 

 برش برای هر تیر انجام پذیرد.

 باشد. ، این روش دشوار میباشدمیبال تیر درون سقف طبقه  هاکه در آن ییهادر بهسازی سازه 

  هش یافته، ظرفیت خمشی در مقطع کاطلبد زیرااستفاده شود که هزینه باالیی را می رتتیرهای سنگینبایستی

                                                                                                                                                                        
1 Landers 
2 Big Bear 
3 Reduced Beam Section (RBS)  
4 Reduced Web Beam Section (RWBS)  



 3    مقدمه و هدف

 

 باشد.میبیشتری برای رسیدن به حد مقاومت کافی مورد نیاز 

  پذیری آن محدود و در نتیجه ظرفیت شکلشده  کاهش پایداری کلی تیرموجب  از بال تیر قسمتیبرداشت و حذف

 شود.می

 حین عملیات اجرا رخ می  که اغلب درسمت  ها در دومتقارن بالبرش و برداشت نا رد کافی به دلیل عدم دقت

پذیری نتیجه ظرفیت شکل یابد درافزایش می پیچشی تیر -کمانش جانبی رخداد و احتمالتیرکاهش ، پایداری دهد

 .شودتیر محدود می

توان با کاهش ظرفیت تحمل ممان تیر ناحیه تشکیل مفصل پالستیک را از اتصال به همان طور که اشاره شد می

و به تبع آن موجب   ناپایداری در تیر باعثتواند بال تیر می بریدن از طرفی به علت آن که سمت تیر هدایت کرد و

شود محققین روش جدیدی را ابداع نمودند که تضعیف عمدی تیر را از طریق کاهش ارتفاع کمانش پیچشی جانبی تیر 

های اجزای محدود و نتایج  تحلیل وه انجام این روش نمایش داده شده است.حن ب -1-1شکلکنند که درتامین می

که در محل اتصال، تغییرات تنش و کرنش بزرگی در عرض  بیان گر آن استهای خمشی فوالدی آزمایشگاهی در قاب

ای در محل های از جا برکنندهلنگر شود کهموجب میتنش  تمرکز باالیاین  ،شودیایجاد مبال و  ضخامت بال تیر 

 منتج هاشدن بال ستون ها و یا کندهبه بروز ترک در جوش در نهایتشود که  ایجاد جوش اتصال بال تیر به ستون

های لنگر خمشی تیر توسط بال لک( و %50اعظم برش قائم تیر )عموماً  قسمتمشخص شده است که از طرفی شود. می

از  عده ای ای اتصاالت یاد شده، این تداخل رفتاری و بهبود رفتار لرزه پیشگیری از. برای گردد تیر به ستون منتقل می

-1-1شکلای از آن در که نمونه راه حلی برای این موضوع می دانندرا  5دارمحققین استفاده از اتصال تیر با جان چاک

ها و ایجاد بازشو در جان تیرهای یک سیستم قاب خمشی فوالدی ممکن است بنا به ضرورت نشان داده شده است. ج

ی هاضرورتیکی از کنندایجاد میبازشو در جان را  های دارایضرورت استفاده از تیر متعددیدالیل متفاوتی باشد. عوامل 

ها از درون باشد که با عبور دادن لولهگنجاندن تأسیسات ساختمان در داخل ضخامت سقف طبقه می استفاده از بازشو

تا یک دهه اخیر،  د(.-1-1شکل) شودمی کاهش ارتفاع طبقات سازه موجبشود و در نتیجه می امکان پذیرها جان تیر

ها نیاز تامین آن علتتنها بازشو در جان تیر، نوعی ضعف تحمیلی  بوده است که در مورد استفاده از موجود دیدگاه تنها 

، بازشو در جان دیدگاهدر این نوع  بوده است.ای سازهدالیل غیرکلی به طور  و الزامات اجرایی، معماری و اقتصادی طرح و

دار در شود تا از تضعیف موضعی ناحیه بازشوسیستم تأسیسات ساختمان طراحی شده و تالش میپایه ویژگیهای تیر بر 

بر رفتار کلی  بازشوو اثر وجود  می باشدها در محدوده تیر سازه جلوگیری شود. ضوابط تحلیل و طراحی این نوع از بازشو

مطرح شده و کمتر  اخیرادوم به وجود بازشو در جان تیر که  دیدگاه اما نوع گیردتجزیه وتحلیل قرار نمیقاب  مورد 

باشد. های خمشی فوالدی میای قاباست، استفاده از این تضعیف موضعی برای بهبود رفتار لرزه مورد مطالعه قرار گرفته

باشد که این هدف میهای خمشی فوالدی ای قابدر راستای بهبود رفتار لرزهبازشو  ، ایجاددیدگاهبه بیان دیگر در این 

ل مفصل پالستیک از ناحیه اتصال به سمت تیر)ناحیه ای که گشایش ایجاد شده است( تامین با تضعیف تیر و انتقا

از  کرده و به عنوان عامل مستهلک کننده مانع شود در واقع در این دیدگاه بازشو به عنوان یک فیوز شکل پذیر عمل می

-1-1شکل درهای مجاور آن می شود.تهای اتصال و یا قسمها به حدی بیشتر از ظرفیت جوشها و کرنشافزایش تنش

 نمایش داده شده است.  ای از یک قاب خمشی فوالدی با بازشوهایی به شکل دایره در جاننمونه ه
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با ارتفاع کاهش  ریاتصال تب(  ؛ افتهیبا مقطع بال کاهش  ریت یاتصال خمش الف( های  تضعیف عمدی تیر؛ روش -1-1شکل

با مقطع  یرهایاز ت یانمونه ه(  ؛ تسایبه منظور عبور تأس ریبازشو در جان ت جادیا دار؛  د(؛   ج( اتصال تیر با جان چاکافتهی

 افتهیجان کاهش 

 تعیین مسیرپایان نامهبندی و جمع -4-1

معاری و یا به منظور تضعیف موضعی  طوری که در قسمت مقدمه بیان شد وجود بازشو یا به دلیل الزامات اجرایی،همان

ثقلی بر روی تیر باعث بروز  دو نگرش فوق، وجود بارهای هر باشد که درهای خمشی میای قاببرای بهبود رفتار لرزه

عدم تقارن در توزیع نیروهای داخلی تیر تحت بار جانبی و در نتیجه رفتار متفاوت بازشوهای موجود در دو سمت تیر 

های دارای بازشو در ای قابلرزه ثقلی در رفتار نامه قصد داریم اثرات باراین پایان در، بررسی این مسالهخواهد شد. برای 

 .بررسی کنیم را جان تیر

                             





 

 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

  ایمطالعات کتابخانه -1-2

های صورت گرفته در مورد تیرهای دارای بازشو را در چهار بخش مختلف به شرح ذیل مورد بررسی مطالعات و پژوهش

 ایم:قرار داده

 مطالعات صورت گرفته در مورد بازشوها با اشکال مختلف در جان 

 های اطراف بازشوکنندهمطالعات در خصوص سخت 

  مطالعات در زمینه مکانیزم خرابی و رفتار فیوزی تیرهایRWS 

  مطالعات در زمینه استهالک انرژی در تیرهایRWS 

 

 بررسی بازشوها با اشکال مختلف در جان -1-1-2

در همین راستا تحقیقات مختلفی ، ای تیرهای مورد بررسی داشته باشدتواند تاثیر بسزایی در رفتار لرزهشکل بازشو می

  شود.هایی از آنها در ادامه شرح داده میکه نمونه گرفته است دارای بازشو با اشکال مختلف صورت روی تیرهایبر 
و  6ای از این تحقیقات کار ساوداریدیسنمونه، اندکرده محققین مختلفی رفتار تیرهای دارای این نوع بازشو را بررسی

 نشان داده شده است. 1-2شکلشکل بازشوهای مورد بررسی توسط این محققین در  ،باشدمی (4)همکاران

 

 
 شو در جان تیراز الف: شکل بازشو؛ ب: شکل اتصال دارای ب (4)مورد تست در مرجعنمونه  -1-2شکل

 

اند. بارگذاری استفاده نموده ANSYSافزار المان محدود سازی اتصاالت مورد بررسی از نرمرای مدلاین محققین ب

سازی اتصال و تاریخچه بارگذاری  مدل، ای بوده استها به صورت اعمال جابجایی و در دو حالت یکنواخت و چرخهنمونه
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های یاد شده، از نشان داده شده است. برای کنترل صحت نتایج بدست آمده از تحلیل مدل 2-2شکل راعمال شده د

ستفاده شده است. مقایسه بین نتایج عددی و آزمایشگاهی در این ا 3-2شکل های یک اتصال تست شده به شرحداده

 سازی عددی بوده است.تحقیق موید دقت مناسب مدل

 

 
 سازی شده؛ ب: بارگذاری مورد استفادهالف: نمایی از اتصال مدل (4)در مرجع سازی المان محدود نحوه مدل -2-2شکل

 

 
 (4)تست مورد استفاده برای صحت سنجی نتایج مدل المان محدود مرجع -3-2شکل

 

عبارت اند از عمق بازشو  4-2شکلپارامترهای هندسی جهت معرفی بازشوهای مورد بررسی دراین تحقیق  باتوجه به 

(d0 ( و فاصله محور مرکزی بازشو تا بر ستون )s)  که برای هر دو موردd0 وs   سه حالت در نظر گرفته شده است: 

 

 
 (4)در مرجع  وپارامترهای هندسی جهت معرفی نوع بازش -4-2شکل
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که همان  Cو بازشو  ,B(R=0.15d0 (θ =10o و ,R=0.3d0)θ =30o A (در این تحقیق از دو نوع بازشو با مشخصات

نوع مدل مورد بررسی قرار گرفته است  27به طور کلی  ،باشد جهت مقایسه مستقیم استفاده شده استای میبازشو دایره

 .کنندبندی زیر پیروی میکه از کالس

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 نمایش داده شده است: 1-2جدولای درخالصه نتایج بارگذاری یکنواخت و چرخه

 

 (4)مدل مورد بررسی در مرجع  27ای روی خالصه نتایج بارگذاری یکنواخت و چرخه -1-2جدول

 



 

 

ترین مهم، باشدمینسبت به محور مرکزی بازشو زاویه  4مفصل پالستیک در  4تشکیل مکانیزم خرابی تیر منوط بر ایجاد 

ها با بازشو، است که به شکل بازشو بستگی دارد (C) خرابی ویراندال طول بحرانی بازشو مکانیزم پارامتر تاثیرگذار در

ای به دلیل سطح صاف محل دقیق تشکیل های قبلی طول بحرانی بیشتری داشتند از طرفی در بازشوهای دایرهشکل

روند تشکیل مفصل  5-2شکلد، باشبینی نمیقابل پیش پالستیک قابل تشخیص نیست لذا طول بحرانی نیزمفاصل 

دهد آنچه واضح است از بر ستون را نشان می در فواصل مختلف  (d0=0.08h)یکسان ها با ارتفاعپالستیک برای بازشو

است مشابه  S=700mm برابر که فاصله از بر ستون  زمانی B و  Aروند تشکیل مفصل پالستیک برای هر دو نوع بازشو

 شود.تشکیل نمی در ناحیه کاهش یافته است و همچنین در تیرهای دارای بازشوی کوچک مفصل پالستیک

 

 
   )3B-350(د(   )3B-700( ج(  (3A—350)ب(   )3A-700(الف(  (4)طبق مرجعها نمونه توزیع تنش و مکانیزم خرابی -5-2شکل

، دهدبه خصوص در قسمت فوقانی بال احتمال بروز شکست ترد را افزایش می 7(CJP)تنش زیاد اطراف جوش 

 6-2شکل، کننددورکردن تمرکز تنش از اتصال ایفا  توانند نقش موثری را درمی  (d0=0.8h)اتصاالت با بازشو بزرگ

شود که در این نمونه خرابی با تشکیل دهد با توجه به شکل مشاهده میمکانیزم خرابی نمونه بدون بازشو را نمایش می

مفصل پالستیک در اطراف  تشکیل 9-2شکل و 8-2شکل و 7-2شکل ده است،مفصل پالستیک در ناحیه اتصال رخ دا

کوچک است محل بازشو تاثیر زمانی که بازشو  7-2شکلمطابق  ،دهدنشان می د بررسیوربرای مدل های م بازشوها را

د بازشو باشد که تیر فاقدر این حالت مکانیزم خرابی همانند حالتی می و چندانی درکاهش تنش در ناحیه اتصال ندارد

باشد مکانیزم خرابی تحت تاثیر دو می (d0=0.8h)در حالتی که بازشو بزرگ  9-2شکل و 8-2شکل مطابق ولیاست 

تحت لنگر بیشتری شود میتر ستون نزدیک شود هر چه بازشو به برطورکه مشاهده میهمانو  باشدمی d0و   sپارامتر

نحوه تسلیم بال و  10-2شکل درشود، الزم به ذکر است کاهش تمرکز تنش در ناحیه اتصال می بوده و این امر موجب

 داده شده است.نمایش  باشدمی (d0=0.8h)جان تیر در حالتی که سایز بازشو بزرگ 
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 (4)طبق مرجع توزیع تنش وکرنش برای تیرهای بدون بازشو -6-2شکل

 

 
 (4)طبق مرجع   A2-700توزیع تنش وکرنش برای بازشو -7-2شکل

 

 
 (4)طبق مرجع  B3-350توزیع تنش و کرنش برای بازشو  -8-2شکل

 

 

 



 

 

 
 (4)طبق مرجع  B3-700توزیع تنش وکرنش برای بازشو  -9-2شکل

 

 
 (4)طبق مرجع  ایتحت بارگذاری چرخه B3-700ل برای بازشو امد خرابی ویراند -10-2شکل

 

ستون تحت بارگذاری یکنواخت د صل مختلف از بر  صال در فوا شو بر مقاومت ات ساحت باز نمایش  11-2شکلر تاثیر م

 داده شده است.

 

 
 (4)طبق مرجع  تاثیر مساحت بازشو بر مقاومت اتصال در فواصل مختلف از بر ستون تحت بارگذاری یکنواخت -11-2شکل
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 در این تحقیق با توجه به نتایج بارگذاری یکنواخت محققان دریافتند : 

 ( اتصاالت بدون بازشو بیشترین مقاومت را دارند(Mu=468.5KNm  

 1(.…,چک های کواتصاالت با بازشوA-1B-1C(  .رفتار مشابه با تیر بدون بازشو دارند 

 یابد.افزایش مساحت بازشو لنگر نهایی اتصال کاهش می با 11-2شکل با توجه به 

 تر تحت تاثیر پارامتر کمکوچک های دارای بازشو راتصاالت مورد استفاده با تیs  هستند در حالی که اتصاالت با

 هستند. sکامال تحت تاثیر پارامتر بزرگ بازشو 

  در این اتصاالت بیشترین ظرفیت خمشیB1-700 ترین ظرفیت را وکمA3-350 داراست. 

 

 کسب کردند: ای نیز نتایج زیر راهمحققین با توجه به بارگذاری چرخ

 

 اتصال با تیر بدون بازشو همانند حالت بارگذاری یکنواخت بیشترین ظرفیت خمشی را داراست 

(Mu=391.7KNm)  است. رتن در بارگذاری یکنواخت کمآالبته از مقدار متناظر 

 یابدبا افزایش مساحت بازشو ظرفیت خمشی کاهش می 12-2شکل در این حالت نیز با توجه به.  

 مشخص است با کمی دقت می توان به این موضوع پی  12-2شکلای همان طور که در تحت بارگذاری چرخه

 .رفتار مشابهی دارند )h0.65=0h,d0.5=0d (برد که که اتصاالت با بازشوهای متوسط

 کنندای اتصاالت یک افت مقاومت را تجربه میگذاری چرخهرتحت با. 

 ای به علت زوال سریع مقاومت محدود است ظرفیت چرخشی اتصاالت تحت بار چرخه 13 -2شکل با توجه به

 قابل توجه است. )h0.8=0d(های دارای بازشوهای بزرگرو این مساله برای تی

 

 
 (4)طبق مرجع  ایچرخهتاثیر مساحت بازشو بر مقاومت اتصال در فواصل مختلف از بر ستون تحت بارگذاری  -12-2شکل

 

 
(4)طبق مرجع یارفتار سه مدل بازشو تحت بارگذاری چرخه -13 -2شکل  

 

 



 

 

 نتایج کلی این تحقیق عبارت است از:

 استفاده از بازشو بزرگ )h0.8=0d( دردورکردن ناحیه پالستیک از بر ستون موثر است. 

 ترین بازشو دریفت حداکثر توسط مدل با کوچک B1ثبت شده است. 

  استفاده از بازشوها با سایز متوسط هم برای کاهش دریفت مناسب بوده و هم ظرفیت نهایی اتصال را حفظ

 کنند.می

 فاصله بهینه بازشوS=350) و(S=520  .پیشنهاد شده است 

  ودر نهایت استفاده از بازشوهای بیضوی از نوعA2 وB3 ای و ترجیحا در هر فاصلهS=350 وS=520  پیشنهاد

 .شده است

 های اطراف بازشوکنندهبررسی سخت -2-1-2

 شودایجاد تمرکز کرنش در این ناحیه از تیر میتیر موجب کاهش یافته های گسترده در قسمت وقوع تغییر شکل

تمهیداتی را به منظور کنترل این حداکثر کرنش ایجاد شده اندیشید در همین زمینه تحقیقاتی به منظور که بایستی 

 (5)وهمکاران 8لتاییامحمد ، ها در اطراف ناحیه بازشو صورت گرفته استکنندهبررسی اثرات ناشی از افزودن سخت

نسبت مقاومت به وزن  مزایای مصالح به کار رفته، ،سازی بازشو متمرکز شدندجهت مقاوم )9CFRP  (روی روش نوین

های های این روش نسبت به روش تقویت با ورقبیشتر در برار خوردگی از جمله برتری  بیشتر و همچنین مقاومت

زمایشگاهی را روی آمطالعات  ،ظرفیت باربریبرها کنندهسختن ای تاثیر بررسی ه منظورب ،باشدفوالدی می تقویتی

 زیر انجام دادند: هایی با مشخصاتنمونه

سه نمونه با بازشو مستطیلی در محل های  -10RO-1B- RO2B- 0R3Bنمونه های -Bo       2نمونه بدون بازشو-1

 .است 2400MPaوتنش تسلیم  200GPa مدول االستیسیته-3   مختلف

 :و همچنین محل قرارگیری بازشوها نمایش داده شده استها ابعاد نمونه 14-2شکل رد

 

 
 RO3Bج(   RO1Bب(   RO2B( الف  (5)نها طبق مرجع آابعاد بازشوها و محل قرارگیری  -14-2شکل

 
 

                                                                                                                                                                        
8 Mohammed J.Altaee 
9 Carbon fibre reinforced polymer 

 .باشدمی Reinforced/strengthened openingمخفف  RO منظور از 10
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هم مشخص است از فرم  شکلطور که درگاهی نشان داده شده است همانشرایط بارگذاری و تکیه 15-2شکل در

استفاده شده است  900mmظت جانبی در فواصل فابه منظور ح)  28*102*178 (های فوالدی مستطیلی شکل به ابعاد

 استفاده شده است، 10mmها از اسپیسرهایی با ضخامت ها و نمونهجلوگیری از اصطکاک بین این فرمهمچنین برای 

 باشند. ها از نوع غلتکی میالزم به ذکر است تکیه گاه

 

 
 (5)طبق مرجع اری و شرایط مرزیذنحوه بارگ -15-2شکل

 

از نوع  و اندکردهاستفاده  است که در وسط دهانه نصب شده هاییهای عمودی از گیججاییگیری جابهبرای اندازه

 16-2شکلدر که  شده استاستفاده  XYوYو Xدر سه جهت کرنش  گیریبه منظور اندازه (Rosette)دیگر گیج به نام 

  گردد.مال حظه می

 

  
 (5)سنج طبق مرجع های کرنشنحوه قرار گیری گیج -16-2شکل
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Abstract 

Research Aim: Until the last decade, the only view available to openings was a kind of structural weakness 

that was used solely to meet the needs, requirements, and architectural and economic requirements of the 

design, and in brief non-structural reasons In this type of view, the openings are designed according to the 

specifications of the building installation system and attempt to prevent the local attenuation of the openings 

in the structure The principles and criteria for analyzing and designing these types of openings are within 

the range of the beam and the effect of openings on the overall behavior of the frame and structural system 

is not examined. But the second type of approach to the existence of openings has recently been less studied. 

The use of this local attenuation is to improve the seismic behavior of steel bending frames. In other words, 

in this regard, the opening is to improve the seismic behavior of the bending steel frames and by attenuating 

the beams locally in front of the columns and joints. In this method, the area with an opening as a structural 

fuse is responsible for reducing the stresses and strains tolerated at the beam-to-column joint as well as for 

transferring the plastic joints from the columns to the structural beams. In both of these approaches, the 

presence of gravity loads on the beam will cause asymmetry in the distribution of the internal forces of the 

beam under the lateral load, resulting in different behavior of the openings on both sides of the beam. The 

purpose of this thesis is to investigate the impact of gravity load on seismic behavior at beam and frame 

scales. 

Research method: For this thesis, 50 models of beam scale and 2 models of frame scale were analyzed in 

Abaqus finite element software. 

Findings: In the beam scale according to the results of finite element graphs are plotted based on the length, 

height and location of the openings, and in the frame scale the graphs are plotted based on whether or not 

the opening are graphed. Gravity load intensity on resistivity, deformation capacity and other parameters 

have been discussed and concluded. 

Conclusion: At both beam and frame scales, due to the asymmetry in the distribution of deformation demand 

between the openings on both sides of the beam, the increase in the gravity load causes a decrease in 

resistance, a decrease in bearing capacity, a decrease in energy and also a decrease in sample ductility. 
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