
 

 فناوري و پژوهشی معاونت
 

 

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی
 

 هیمقاومت ناح نیتخم یبرا ییتوسعه مدل خرپا

 افتهیبا جان کاهش  یرهایدر ت افتهیکاهش 
 

 

  وحید اکرمی
 

 

 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی
 

 محقق دانشگاه پژوهشی معاونت حوزه مالی حمایت و تصویب با طرح این

 است گردیده اجرا ییلاردب
 

 1398ماه  شهریور 10



 

  چکیده

 

 أ

 

 چکیده

باشد. در حال حاضر برآورد مقاومت این های فوالدی میایجاد بازشو در جان تیر یکی از امور متداول در سازه

باشد که مبتنی بر اندرکنش خمش و برش در ناحیه مذکور است. باا توجاه باه    نواحی بر اساس روابطی استوار می

عمل آمده توسط محقق، مشاهده شده است که بر خالف روند معمول، عملکرد واقعی ایان ناواحی    های بهبررسی

باشد. بر همین اساس، توسعه یک مدل خرپایی برای نواحی یااد شاده   بیشتر به صورت رفتار خرپایی جان تیر می

هاای یااد شاده و    سی به الماان از تیرها و ارائه روابط حاکم برای برآورد ظرفیت باربری آنها باعث بهبود دید مهند

 تدقیق طراحی این اعضا خواهد شد.

تحقیقات قبلی انجام شده در ارتباط با موضوع اختصاص یافته است،  2در فاز نخست این تحقیق که به فصل 

بخاش دوم ایان تحقیاق     های مقاالت بین المللی جمع آوری شده و مورد مطالعه قرار گرفت.طرح حاضر از پایگاه

 اختصااص یافتاه اسات.    مادل خرپاایی  رواباط هندسای و ظرفیتای    ساعه  باشد، به تومی 3گیرنده فصل  که در بر

شامل عرض المان مورب خرپایی، زاویاه الماان ماورب خرپاایی و      لحاظ شده در تعریف المان خرپاییپارامترهای 

رپاایی بار اسااس    باشاد. در اداماه، رابطاه ظرفیات مادل خ     های خرپایی در وساط بازشاو مای   فاصله تقارب المان

آن )برای بیشینه سازی ظرفیت مقطع( محدوده بهیناه   پارامترهای مجهول بدست آمده و با صفر قرار دادن مشتق

باشاد، دقات رواباط    می 4بخش سوم این تحقیق که شامل فصل در  ارامترهای مجهول محاسبه شده است.برای پ

های المان محدود مقایساه شاده   یج حاصل از تحلیلپیشنهادی برای محاسبه هندسه و ظرفیت مدل خرپایی با نتا

 بندی کلی کار و نتایج بدست آمده در فصل پنجم گزارش ارائه شده است.است. در نهایت، جمع
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 مقدمه

باشد. در حاال حاضار بارآورد مقاومات ایان      های فوالدی میایجاد بازشو در جان تیر یکی از امور متداول در سازه

ی بر اندرکنش خمش و برش در ناحیه مذکور است. باا توجاه باه    باشد که مبتننواحی بر اساس روابطی استوار می

های به عمل آمده توسط محقق، مشاهده شده است که بر خالف روند معمول، عملکرد واقعی ایان ناواحی   بررسی

باشد. بر همین اساس، توسعه یک مدل خرپایی برای نواحی یااد شاده   بیشتر به صورت رفتار خرپایی جان تیر می

هاای یااد شاده و    ارائه روابط حاکم برای برآورد ظرفیت باربری آنها باعث بهبود دید مهندسی به الماان از تیرها و 

 تدقیق طراحی این اعضا خواهد شد.

 

 بیان مسئله 1.1

 یمتفاوت لیها و دالممکن است بنا به ضرورت یفوالد یقاب خمش ستمیس کی یرهایبازشو در جان ت جادیا

برخوردارند.  یادیاز تنوع ز آورند،یم دیبازشو در جان را پد یدارا یهاریاز ت که ضرورت استفاده یعوامل باشد.

که با عبور دادن  باشدیساختمان در داخل ضخامت سقف طبقه م ساتیها گنجاندن تأسضرورت نیاز ا یانمونه

 تیمحاسبه ظرف دارد.سازه را به همراه  طبقاتکاهش ارتفاع  جهیو در نت شودیم سریم هاریها از درون جان تلوله

گذشته بوده است. در  انیدر طول سال یجامعه مهندس یهااز چالش یکیبازشو در جان  یدارا یرهایت یباربر

 نیا یطراح یروش برا نیبازشو در جان چند یدارا یرهایانجام گرفته در ارتباط با ت نیشیپ قاتیمراجع و تحق

سال محققین مختلفی تاثیر ایجاد گشایش در جان تیر را بر برای بیش از صد  .ارائه شده است یاسازه یاعضا

با توجه به کاربرد روزافزون این . [1]اند های االستیک و پالستیک مورد بررسی قرار دادهنحوه توزیع تنش

ای و پارامترهای زیاد دخیل در طراحی آنها، تحقیقات عددی و آزمایشگاهی بسیاری برای تخمین های سازهالمان

 ایمالحظههای آزمایشگاهی قابلظرفیت نهایی این تیرها انجام شده است. برای تعیین رفتار این نوع تیرها، تست

مشاهده نمود. این  [6-2]توان در مراجع م انجام گرفت که برخی از آنها را می1980م تا 1970های بین سال

باشد که این مسئله به ای مییچیدهتحقیقات نشان دادند که نحوه توزیع تنش در اطراف بازشو دارای شرایط پ



 

  اول: مقدمه و هدففصل 

 

3 

 

. رفتار این تیرها عالوه بر شکل و ابعاد [7]ای باشند شود این نوع تیرها دارای رفتار پیچیدهنوبه خود باعث می

های آتی تحقیقات تئوریک و عددی باشد. در سالبازشو تابع نیروی برشی و لنگر خمشی موثر در مرکز بازشو می

ای انجام گردید. بسیاری از این تحقیقات نشان های سازهمختلفی برای تشریح رفتار خطی و غیرخطی این المان

برای . [11-8]تواند تاثیر محسوسی بر ظرفیت باربری این تیرها داشته باشد در جان تیر می دادند که وجود بازشو

همچنین جامعه های متفاوتی از سوی محققیق و محاسبه ظرفیت باربری تیرهای دارای بازشو در جان، روش

بطور کلی سه رهیافت برای محاسبه ظرفیت باربری تیرهای با جان کاهش گیرند. مهندسی مورد استفاده قرار می

 (:1.1شکل باشند )گیرد که بشرح زیر مییافته مورد استفاده قرار می

ای، یت تیرهای دارای بازشوی دایرهبرای محاسبه ظرف :1شکل مورب Tالف( طراحی بر اساس مقطع 

روشی را پیشنهاد نمود که بر اساس آن تمامی نیروهای اصلی موثر در مرکز بازشو به  [12] 2وارد

شوند. در ادامه اثر همزمان ناشی از تصویر می φبر روی مقطعی با زاویه  صورت نیروهای ثانویه

شکل مورب مقایسه شده و ظرفیت تیر محاسبه  Tنیروهای ثانویه تصویر شده، با ظرفیت مقطع 

 شود.می

روشی را برای طراحی تیرهای دارای بازشوی  [8] 4الوسون :3شکل Tطراحی بر اساس مقطع  ب(

باشد. در این مشهور می "شکل Tطراحی بر اساس مقطع "مستطیلی ارائه نمود که بیشتر با عنوان 

شکل قائم  Tباشد، نیروهای محلی بر روی یک مقطع روش که به نوعی حالت ساده شده روش قبل می

های حاصل از اثر همزمان این نیروها بر ا مقایسه تنشبدست آمده و سپس کفایت عضو مورد نظر ب

 Tدر ابتدا و انتهای تیرهای گردد. برای بازشوهای مستطیلی، مقاطع کنترل مقطع یاد شده کنترل می

                                                 
1 Inclined T-section Approach (ITSA) 

2 Ward 

3 T-section approach (TSA) 

4 Lawson 
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ای از یک بازشوی مستطیلی شوند. این در حالی است که برای بازشوهای دایرهشکل ثانویه لحاظ می

 شود.معادل استفاده می

در این روش پس از تحلیل سازه مورد نظر، نیروهاای برشای و    :1حی بر اساس مقطع کاهش یافتهپ( طرا

لنگر خمشی موجود در محل مقطع کاهش یافته تیر بدست آمده و کفایت عضو ماورد نظار باا کنتارل     

ای ارائاه نماود کاه باا     رابطاه  2برای این منظاور دارویان  گرد. ها در مقطع کاهش یافته کنترل میتنش

 .[9]اندرکنش برش و لنگر خمشی در مقطع کاهش یافته را کنترل نمود توان تفاده از آن میاس

 

 
 [13]هاي مختلف براي محاسبه ظرفیت تیرهاي داراي بازشو در جان روش  1.1شکل 

 

تئاوری خماش تیرهاا تحات نیروهاای      شود، هر سه رهیافت یاد شده بر پایاه   مالحظه می 1.1شکل چنانچه در 

این در حالی است که طبق بررسی های اولیه محقق که با اساتفاده   باشد.مرکب موجود در محل بازشو استوار می 

، رفتاار  (1.2شاکل  در نرم افزار آباکوس انجام شده اسات )  (Topology optimization) بهینه سازی هندسیاز 

بر همین اساس، در تحقیق حاضر ساعی خواهاد    باشد.عمومی حاکم بر ناحیه دارای بازشو از نوع رفتار خرپایی می

رهای دارای بازشوی جاان باا ابعااد مختلاف ماورد      شد پارامترهای ابعادی و رفتاری مدل خرپایی یاد شده برای تی

 بررسی قرار گرفته و روابط مربوطه جهت استفاده جامعه مهندسی ارائه گردد.

                                                 
1 Perforated section approach (PSA) 

2 Darwin 
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 رفتار خرپایی تیر در ناحیه کاهش یافته )نرم افزار آباکوس(  1.2شکل 

 

ها گسترش داده شده چند دهه گذشته، روابط تحلیلی و تجربی مختلفی بر اساس هر کدام از این رهیافت در

بازشو را با  نحوه تشکیل مفصل پالستیک در اطراف [14]و همکارانشان در مرجع  1است. بعنوان نمونه چانگ

. این محققین در ادامه یک رابطه تجربی برای اندشکل مورب مورد بررسی قرار داده Tاستفاده از رهیافت مقطع 

باشد. در اند که بر اساس رهیافت مقطع کاهش یافته استوار میمحاسبه ظرفیت تیرهای با بازشوی جان ارائه داده

تیرهایی با بازشوهای مختلف را به روش المان محدود مورد بررسی قرار  [7]تحقیق دیگری چانگ و همکارانشان 

شکل استوار  Tاند. نمونه دیگری از این تحقیقات که بر اساس روش مقطع داده و رابطه پیشین خود را بهبود داده

ها تحت باشد که بعدبر روی مقاطع کامپوزیت با بازشو در جان تیر می [15]باشد کار الوسون و همکارانشان می

بر پایه رهیافت وابط ارائه شده رنمونه از سه  به چاپ رسید. SCI-P355 [16] ای با نام اختصاریعنوان نشریه

و روش  [7]، روش چانگ و همکاران ASCE 23-97 [17]روش استاندارد  عبارتند ازمقطع کاهش یافته 

بر پابه  355P-SCI ]16[ارائه شده در نشریه  طراحی ، روشدر کنار این روابط. [11] 2ساوداریدیس و دِمِلو

                                                 

1 Chung 

2 Tsavdaridis & D'Mello 
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-SCI، رابطه ارائه شده در نشریه های موجودیکی دیگر از روشش یافته است. شکل گستر Tرهیافت مقطع 

P100 [12]  است که اساس کار آن برگرفته از روش مقطعT باشد.شکل مورب می 

با توجاه باه   در این پژوهش مدل جدیدی بر پایه رفتار خرپایی ناحیه دارای بازشو شرح و توسعه داده خواهد شد. 

رد ، اینکه مدل خرپایی ارائه شده در این طرح انطباق بیشتری با واقعیت عملکرد تیرهای با جان کااهش یافتاه دا  

تواند گام موثری در بهبود دید مهندسای باه رفتاار تیرهاای دارای بازشاو در جاان و تادقیق در        لذا اجرای آن می

تواند مبنای تحقیقاات آتای در   برآورد ظرفیت باربری این اعضا باشد. عالوه بر این، نتایج حاصل از این تحقیق می

هاای بیشاتر بار    ای یاد شده و بررسای ود اجزای سازهسازی المان محدهای عددی برای شبیهراستای توسعه مدل

 روی آنها باشد.

 

 فرضیات و سواالت تحقیق 2.1

 توان به صورت زیر بیان نمود:فرضیات  صورت گرفته در اجرای پروژه را می

 . خواهند بود( نورد شده W ایشکل )و  H لیاز نوع پروفی مورد بررسی رهاتی -

های باشد، بررسین الغر متفاوت از رفتار تیرهای با جان ضخیم میرفتار تیرهای با جا اینکهبا توجه به  -

 صورت گرفته تنها به تیرهای با جان ضخیم )به دلیل گستردگی کاربرد( محدود خواهد شد.

در نظر گرفته ( Perimeter frameبر پیرامونی )های لرزهتیرهای مورد بررسی به صورت جزئی از قاب -

 .دباشنیم تیکامپوز ریغشده و 

 .خواهند بودمتقارن  ریبه ارتفاع ت نسبت یبررسمورد  یهابازشو -

 .خواهند بود یرامونپی کننده سخت فاقد بازشوها -

با شکل لوبیایی، از بهترین عملکرد نسبت به سایر اشکال برخوردار  بازشوهایبا توجه به تحقیقات پیشین  -

 ستفاده خواهد شد.باشند. لذا در این تحقیق از بازشوهای با شکل لوبیایی امی
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 هدف از اجرا 3.1

 بندی نمود:توان به صورت زیر جمعبه صورت کلی، اهداف این پروژه را می

 ارائه مدل خرپایی برای ناحیه کاهش یافته تیرهای فوالدی دارای بازشو در جان. -

 لیل آنها.مدلسازی المان محدود تعدادی تیر نمونه و مطابقت مدل خرپایی ارائه شده با نتایج حاصل از تح -

های عددی حاصل از تحلیل المان تعیین پارامترهای مدل خرپایی ارائه شده بر اساس مطابقت آن با داده -

 محدود.

 ارائه روابط مناسب برای محاسبه ظرفیت باربری تیرهای با جان کاهش یافته. -
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مروري بر تحقیقات انجام شده
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 مقدمه
توسط محققین زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعات با دیدگاه  رفتار تیرهای دارای بازشو در جان

شناخت رفتار این تیرها با در نظر گرفتن پارامترهای تاثیرگذاری نظیر مقطع تیر، ابعاد و محل بازشو انجام گرفته 

های سازه ای ن المانهای آزمایشگاهی اقدام به تبیین رفتار ایاست. در همین راستا، برخی محققین با انجام تست

های المان محدود، تاثیر پارامترهای مختلف بر رفتار چنین ای دیگر از محققین با انجام تحلیلاند. پارهنموده

ها های رفتاری و ضوابط طراحی این الماندر این میان، تحقیقاتی نیز برای ارائه مدل اند.تیرهایی را بررسی کرده

های یاد بندترین تحقیقات انجام گرفته در هر کدام از دستهآتی مروری بر جدید هایانجام گرفته است. در بخش

 گردد.شده ارائه می

 

 مطالعات آزمایشگاهی 1.2

های رفتاری است، انجام مطالعات آزمایشگاهی از ای که دارای پیچیدگیبرای شناخت رفتار هر سیستم سازه

زمایشگاهی متعددی بر روی تیرهای دارای بازشو در جان، طی سالیان دور، تحقیقات آباشد. های ضروری میقدم

صورت گرفته است. با توجه به عدم گسترش تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته در طی این سالیان، مطالعات صورت 

-بوده است. از میان این تحقیقات می 1ختگرفته عموما محدود به بررسی رفتار این تیرها تحت بارگذاری یکنوا

وود و -رِد ،[4] 4وود-، کنگدون و رِد[2] 3کاتنوود و مک-، رِد[3] 2باوِر های انجام شده توسطیشتوان به آزما

 با جانروی تیرهای بر های آزمایشگاهی اشاره نمود. تاریخچه بررسی [5] 6، کالوسون و داروین[6] 5همکاران

 شود.هایی از این تحقیقات در ادامه آورده میگردد. نمونهبه سالیان اخیر بر می 7ایتحت بارگذاری چرخه سوراخ

                                                 
1 Monotonic loading 

2 Bower 

3 Redwood and McCutcheon 

4 Congdon and Redwood 

5 Redwood et al. 

6 Clawson and Darwin 
7 Cyclic loading 
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 بازشوو محل بررسی تاثیر هندسه  1.1.2

-ها جزو موضوعاتی میای نمونهرفتار چرخههندسه بازشو تعبیه شده در جان تیرهای فوالدی و تاثیرات آن بر 

های ای از مطالعات گسترده آزمایشگاهی بر روی هندسهباشد که همواره مورد بررسی محققین بوده است. نمونه

 مطالعاتی این محققین طی انجام گرفته است. [19. 18] 1شین و همکارانمختلف بازشو در جان تیر توسط 

شکل ورد مطالعه قرار دادند. های مختلف را منمونه تیر دارای بازشو با پیکربندی 10آزمایشگاهی تعداد -عددی

چنانچه دهد. را برای دو مرجع یاد شده نمایش می یشگاهیآزما هایمشخصات مقاطع و هندسه مدل 2.1

های تکی در وسط یا دو انتهای تیر و های بررسی شده شامل ترکیبات مختلفی از بازشوشود، مدلمالحظه می

ها حین آزمایش و تاریخچه جابجایی مورد استفاده در باشد. پیکربندی نمونهمتوالی میهمچنین بازشوهای 

 آورده شده است. 2.2شکل ها در بارگذاری نمونه

 

 
   [19]؛ ب( مرجع [18]هاي آزمایشگاهی؛ الف( مرجع هندسه مدل مشخصات مقاطع و  2.1شکل 

                                                 
1 Shin et al. 
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پیکربندي ؛ الف( [19. 18] هاي مراجعجزئیات مورد استفاده در آزمایش مدل  2.2شکل 

 ها؛ ب( تاریخچه بارگذاريمدل

 

ناقص بودن نمودار ارائه های مورد آزمایش در مراجع یاد شده را نمایش می دهد. ای مدلرفتار چرخه 2.3شکل 

بر بارگذاری در اعمال فشار و کشش بوده است.  های جکها مربوط به وجود محدودیتنهشده برای برخی نمو

اساس نتایج بدست آمده، رفتار تیرهای دارای بازشوی تکی در وسط دهانه دارای بهترین عملکرد نسبت به سایر 

تشکیل مکانیزم ها هرچند اطراف اتصال تا حدی پالستیک شده است ولی ها بوده است. در این نمونهنمونه

 نماید.ویراندل در محل بازشو، اتصال را از شکست ترد حفاظت می
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   [19. 18]هاي مورد آزمایش در مراجع اي مدلرفتار چرخه  2.3شکل 
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باشند، ( که دارای بازشوی متوالی می2.1شکل )مطابق تعریف  5تا  2های مکانیزم خرابی غالب برای نمونه

باشد. این در .الف( می2.4شکل تشکیل دو مفصل در باال و پایین بازشو و مفاصل متوالی در فواصل بین بازشوها )

باشند، تشکیل چهار مفصل در که دارای بازشوی منفرد می 10تا  6های و نمونه 1حالی است که برای نمونه 

 .ب( مکانیزم خرابی غالب بوده است.2.4شکل های بازشو )گوشه

 

 
 الف( مود خرابی برای بازشوهای منفرد الف( مود خرابی برای بازشوهای متوالی

   [19. 18]هاي آزمایشگاهی مراجع هاي خرابی مشاهده شده در مدلمکانیزم  2.4شکل 

 

 بررسی رفتار ویراندل 2.1.2

ای از تحقیقات آزمایشگاهی انجام شده بر روی تیرهای دارای بازشو در جان، به بررسی رفتار ویراندل در این پاره

تیر مورد  .ارائه شده است [20] 1یانگ و همکارانشان در مقالهای از این تحقیقات باشد. نمونهاعضا معطوف می

ای بوده است. نمودارهای رفتار چرخه cm180و طول  H400×200×8×12بررسی در این مطالعه، دارای مقطع 

مشاهده نمود. محققین، با مقایسه نمودارهای رفتار  2.6شکل توان در بدست آمده برای ابعاد مختلف بازشو را می

تواند از شکست ترد مشاهدات حین آزمایش به این نتیجه رسیدند که تعبیه بازشو با ابعاد مناسب می ای وچرخه

تواند باعث های اتصال جلوگیری به عمل آورد. این در حالی است که افزایش بیش از حد ابعاد بازشو میجوش

 ازشو گردد.ها به دلیل بروز خرابی در اطراف بپذیری نمونهکاهش ظرفیت باربری و شکل

                                                 
1 Yang et al. 
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 ؛ الف( پیکربندي تست؛ ب( نمونه اي از تغییرشکل تیر  [20]مدل آزمایشگاهی مرجع   2.5شکل 

 

  
 cm21ب( بازشو به قطر  الف( بدون بازشو

  
 cm29پ( بازشو به قطر  cm25پ( بازشو به قطر 

  [20]هاي مرجع ج حاصل از تست نمونهنتای  2.6شکل 

 

باشد. در این آزمایشات می [21] 1ای دیگر از این تحقیقات آزمایشات انجام شده توسط وانگ و همکاراننمونه

 گزارش شده است. MPa 422و تنش تسلیم برابر با  m 0/1، طول تیر برابر با 350H×150×6×10مقطع تیر 

                                                 
1 Wang et al. 
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 2.8شکل و ابعاد و فاصله بازشوها از بر ستون در  2.7شکل های تست شده در این تحقیق در پیکربندی نمونه

 فاقد بازشو بوده است. SP-1تیر نمونه ها در این تستنشان داده شده است. 

 

 

 [21]پیکربندي مدل آزمایشگاهی تست شده در مرجع   2.7شکل 

 

 

 SP-5نام مدل: 

 cm 20قطر بازشو: 

 cm 40فاصله بازشو: 

 SP-4نام مدل: 

 cm 10قطر بازشو: 

 cm 40فاصله بازشو: 

 SP-3نام مدل: 

 cm 15قطر بازشو: 

 cm 20فاصله بازشو: 

 SP-2نام مدل: 

 cm 10قطر بازشو: 

 cm 20فاصله بازشو: 

 [21]هاي تست شده در مرجع ابعاد و فاصله بازشو از لبه ستون براي نمونه  2.8شکل 

 

گزارش شده است. این مقادیر شامل  2.1جدول مرجع یاد شده در به ستون  ریحاصل از تست اتصاالت ت جینتا

بر اساس این باشد. ها میبیشینه جابجایی، سختی دورانی، دوران متناظر حداکثر باربری و حداکثر باربری نمونه

تشکیل اند که گیری کردههای المان محدود، محققین چنین نتیجهها و مقایسه آنها با نتایج حاصل از تحلیلداده

باشد. همچنین مشاهده شده است که با راندل در ناحیه کاهش یافته وابسته به محل و ابعاد بازشو میمکانیزم وی
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پذیری اتصال تیر به ستون را تا حد توان شکلتشکیل کنترل شده مکانیزم ویراندل در ناحیه کاهش یافته می

 ای بهبود بخشید.قابل مالحظه

 

 [21]نتایج حاصل از تست اتصاالت تیر با جان کاهش یافته به ستون  2.1جدول 

 نام مدل
بیشینه جابجایی 

(mm) 

سختی دورانی 

(kN.m/rad) 

دوران متناظر حداکثر 

 (radبری )بار

حداکثر باربری 

(kN) 
SP1 11 16632 0.01294 213 
SP2 13 14364 0.01529 192 
SP3 15 10766 0.01765 183 
SP4 10.5 15623 0.01235 160 
SP5 16 8688 0.01882 203 

 

 هاکنندهبررسی تاثیر سخت 3.1.2

ای از باشد. نمونههای موضعی میانشکننده به منظور مقاوم سازی اطراف بازشو در برابر کماستفاده از سخت

های لی و تحقیقات آزمایشگاهی صورت گرفته برای بررسی تاثیرات سخت کننده اطراف بازشو، تست

متر بوده  1به طول های مورد آزمایش در این تحقیق به صورت تیرهای طره نمونه. اشدبمی [22] 1همکارانشان

شود. مقطع تیر مورد ای در انتهای آن انجام میبارگذاری چرخه تیر واقع شده وبازشو در وسط طول است. 

ای نموداره .Error! Reference source not found. باشدمی H200×100×3.2×4.5 (mm)آزمایش 

که یکی از  cm9و  cm27طول و ارتفاع به ترتیب جابجایی یک نمونه بدون بازشو و دو نمونه دارای بازشو با -نیرو

سازی شده، . برای نمونه با بازشوی مقاومدهدباشد، را نمایش میآنها دارای سخت کننده اطراف بازشو می

 هایای برای مدلهای چرخهه از مقایسه نمودارباشد. همانطور کمی 2cm 92/1ها برابر با مساحت سخت کننده

توان نتیجه گرفت، تعبیه سخت کننده در اطراف بازشو کننده میبدون بازشو، و با دو نوع بازشوی با و بدون سخت

 ی با جان کاهش یافته خواهد داشت.پذیری تیرهاتاثیر زیادی بر مقاومت و شکل

باشد. افت مقاومت کننده بسیار مشابه هم میا بازشوی دارای سختهای بدون بازشو و بمطابق شکل، رفتار مدل

 کننده در باشد. این درحالی است که برای تیر فاقد سختها ناشی از بروز کمانش در انتهای تیر اصلی میاین مدل

                                                 
1 Lee et al. 



Abstract 

 

 

 

Abstract: 

 

There are a number of reasons for considering web openings in steel structures with I-

sections. Design of these structural members is always a practical challenge in steel 

construction. There are several design methods available in the literature for design of these 

components. Most of these methods rely on the moment-shear-axial interaction curves. 

However, the preliminary studies of the author have shown that the real performance of these 

reduced sections is in the form of a truss action. The objective of this study is to present a 

new model based on the truss action of reduced web region to calculate shear strength of the 

perforated section. 

The structure of the report is as follows: In the first phase the relevant references have been 

reviewed and summarized in chapter 2. The second phase that is presented in chapter 3, 

describes the geometry and dimensions of the proposed truss model. The third phase (chapter 

4) is dedicated to comparison of proposed model and its predictions with the ones obtained 

from numerical analysis. Finally, the overview and results are summarized in chapter 5. 

 

Keywords: Reduced web beam (RWB) section, Truss model, Shear strength, Finite element 

modeling, Nonlinear pushover analysis. 
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