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1دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمي  -واحد علوم و تحقيقات
2دانشيار دانشکده مهندسي عمران  -پرديس دانشکده های فني  -دانشگاه تهران
3استاد پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي و مهندسي زلزله
4عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي نوشيرواني  -بابل
چكيده
مروری بر تحقيقات انجامشده در زمينه اتصاالت سازههای فضاکار نشان ميدهد که نقش ميزان سفتشدديي پدي هدای اتصداالت ايدن
سازه ها در رفتار و عملکرد سازه کمتر مورد مطالعه و بررسي قرار يرفته است  .در اين مقاله اثرات اين ميزان سفتشديي را بر صلبيت سدازه بده
طور تجربي مورد مطالعه قرار داده و آزمدايشهدای متعدددی روی شدبکههدای دو اليده فضداکار سدا تهشدده بدا سيمدت  MEROو بدا ابعداد
 10m ×10mانجام شده است  .اين شبکهها با ميزان سفتشدييهای متفاوت پي های اتصال نصب شدده و تحدت بدار متمرکدز وارده بدر يدره
مياني بااليي قرار داده شدهاند  .پاسخ کلي سازه به شکل تغيير مکان يرههای زيرين آن ثبت شده است  .نتداي آزمدايشهدا مؤيدد تدأثير ميدزان
سفتشديي پي ها بر صلبيت سازه بودهاند که در اين مقاله ضمن تشريح و تفمير ايدن تأثيرهدا ،توصديههدايي بدرای ارتقدای کيفدي طراحدي و
اجرای اين يونه سازهها از نظر ميزان سفتشديي پي ها در چارچوب روشهای طراحي مبتني بر آزمايش ارائه شده است.

واژه هاي كليدي :سازه فضاکار ،سيمت اتصالي  ،MEROميزان سفتشديي پي  ،صلبيت سازه

مقدمه
بر اساس مطالعات انجامشده ،مشخصات سيمت
اتصالي و مکانيزم واقعي عملکرد اتصاالت سازههای فضاکار
در پاسخ و رفتار کلي سازه بميار مؤثر است .در سال
 Schmidt 2892و همکاران] [2و در سال ،2898
 Fathelbabو  [2] Mc Connelو همچنين در سال 2882
 [3] Murakamiضمن مطالعات تحليلي و تجربي ،بر نقش
قابل توجه مشخصات سيمت اتصال بر رفتار سازههای
فضاکار تأکيد کردند .در سال KitiPornchai 2884و
همکاران] [4بر اساس مطالعات نظری انجامشده بر
سازههای مشبک نتيجه يرفتند که لغزش پي ها ممکن
است تأثيرات قابل مالحظهای بر ميزان يز سازههای
مشبک داشته باشد ،اما بر مقاومت نهايي اين سازهها اثر
قابل توجهي ندارد.
در سال  2881چناقلو] [5ضمن بررسي تجربي و
تحليلي اثر انعطافپذيری يا نيمه صلبيت اتصاالت در رفتار
سازههای فضاکار ،عدم قطعيتهای مرتبط با اتصاالت و
تأثيرات آن را بر عملکرد سازه فضاکار مورد بحث قرار داد.
*

در سال  2888مالک] [6نتاي آزمايشهايي با باريذاری
تکمحوری و دومحوری بر پيوندههای يوی سان نيامي
ارائه داد که اطالعات رفتاری جديدی در زمينه
انعطافپذيری اين نوع از پيوندهها در ا تيار قرار داده
است.
در سال  Yamada ،2222و همکاران] [1ضمن
مطالعه انتقال تنش ناشي از مش در اجزای اتصال
سازههای فضاکار دريافتند که صلبيت مشي و مقاومت
اتصال تحت تأثير اندازه و ابعاد بخش انتهايي ،پي و غالف
بوده و بر حمب نيروی محوری و لنگر مشي نيز تغيير
نمايند.
در سال  2222واثقي و بيگي] [9نقش ميزان
ييرداری در مقايمه با اتصاالت مفصلي کامل،
پيشنهادهايي را برای تعديل و اصالح نتاي تحليل با در
نظر يرفتن اين آثار ارائه کردند تا با نتاي آزمايش موردی
يزارش شده توسط ساير محققان تطابق يابد.
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در سال  Fulop ،2224و  [8] Ivanyiبا انجام
آزمايشهايي بر يک سازه فضاکار تا مرحله رابي ،اثر
رفتار نيمه صلب اتصاالت پيچي را در مورد نمونه آزمايش
مزبور بررسي کردند.
اتصاالت در مقايمه با ديگر اجزای تشکيلدهنده
سازه ،پيچيدييهای هندسي و مکانيکي بيشتری داشته
است .بنابراين نبود قطعيتها در رفتار اتصاالت به مراتب از
ديگر المانهای سازهای قابل مالحظهتر همتند .پيچيديي
هندسي ،وجود واص متفاوت برای مصالح مختلف به کار
رفته در اتصال ،وجود سطوح تماس و نبود پيوستگيها،
اثرات اندرکنش نيروها و لنگرها ،رواداریها در سا ت و
نصب و طاهای انماني در حين سا ت و برپايي سازه
مه ترين داليل نبود قطعيت در رفتار اتصاالت همتند .در
سازههای فضاکار ،پيوندهها و اتصاالت معرف منطق طرح و
سا ت همتند و عالوه بر جنبههای تأثيرات سازهای ،بر
عوامل مؤثر بر اقتصاد طرح و سا ت ،ديدياههای
زيباشنا تي و جنبههای متنوع ديگری اثرات حائز اهميتي
را در بر ميييرند.
يکي از مه ترين منابع و داليل نبود قطعيت در
رفتار اتصاالت در پيوندههای يويمان سازههای فضاکار،
ميزان سفتشديي پي ها به شرحي است که توضيح داده
واهد شد .تفاوت در مقادير طول دريير پي ها با رزوهها،
نبود فضای مناسب برای جاييری ابزار برای سفتکردن
بعضي از پي ها ،اثرات ميزان سفتشديي يک پي بر
ميزان سفتشديي پي های ديگر و طاهای انماني و
رواداریهای اجرايي از عواملي همتند که دست به دست
ه داده ،سبب ميشوند تا ميزان سفتشديي واقعي
پي ها در سازههای فضاکار از کارياه به کارياه و حتي از
يره سازه به يره ديگر متفاوت باشند  .اصوالً در اتصال
 MEROبه دليل ماهيت اتصال و وجود پي ها و غالفها،
نوع ناپيوستگي بين اجزای اتصال ،قطعي و اجتناب ناپذير
بوده و به دليل وجود شکافها و پيشتنيدييها و نيز
انتقال فشار به وسيله غالف و انتقال کشش به وسيله پي ،
مکانيزم انتقال بار در اين نوع اتصال پيچيده است .چون
ميزان سفتشديي پي ها بر ميزان فاصله بين اجزای
اتصال يا ميزان تنشهای تماسي ناشي از پيشتنيديي
اتصال مؤثر است و با توجه به آنکه در مرجع ] [5احتمال
مؤثر بودن ميزان سفتشديي پي ها بر رفتار اتصال و در
نتيجه بر رفتار کلي سازه مطرح شده است ،در مطالعات

حاضر اين موضوع به روش آزمايشگاهي مورد بررسي قرار
داده شده است .الزم به يادآوری است که در مرجع] [ 5به
طور ممتقي مطالعهای در اين زمينه به عمل نيامده است.
به طور کلي مطالعه اثرات ميزان سفتشديي پي ها بر
رفتار سازههای فضاکار با سيمت اتصالي  MEROکه در
کشور ما و در سطح جهاني ،طي ني قرن يذشته بيشترين
کاربرد را داشته است ،ميتواند با دو رويکرد متفاوت انجام
ييرد:
 بررسي اتصاالت ايزوله شده و منظور داشتن
مشخصههای رفتاری اتصاالت در مدل تحليلي سازه به
منظور بررسي رفتار سازهها.
 بررسي ممتقي اثرات رفتاری اتصاالت بر سازهها.
در رويکرد اول ،اتصال به ودی ود تحدت مطالعده
قرار يرفته و با استفاده از آزمايش بدر پيونددههدای مجدزا،
رفتار مجموعه پيونده و اتصال تحت تأثير ترکيبات متفاوت
باريذاری چندمحوری مورد بررسدي قدرار مديييدرد و بده
دنبددال آن مدددل سددازه بددا در نظددر يددرفتن مدددل رفتدداری
پيوندهها تهيه و تحليل ميشود][2و ].[6
در رويکرد دوم که در اين تحقيق نيز مدورد اسدتفاده قدرار
يرفته است ،رفتار سازه بده طدور ممدتقي از راه آزمدايش
مورد مطالعه و تحقيق قرار ميييرد.
چون از طرفي مطالعده اثدرات ميدزان سدفت شدديي
پي ها بر رفتار يک سازه موضوعي پيچيدده اسدت و انتظدار
نميرود با استفاده از يک رويکرد فقط تئوريدک بده نتداي
قابل اعتمدادی بيانجامدد و از طرفدي ديگدر مددلهدای بدا
مقياسهای کوچک از يک سدازه فضداکار نيدز نمديتوانندد
رفتار چنين سازههايي را در موقعيت واقعي بهرهبرداری آن
با دقت کافي ارائده کنندد .بندابراين در ايدن تحقيدق بدرای
دستيابي به درکي دقيقتدر از تدأثير ميدزان سدفتشدديي
پددي هددا بددر صددلبيت سددازهه دای فضدداکار ،مجموعددهای از
آزمايشها بر شبکه دواليه واقعي بدا پيونددههدای يويمدان
 MEROبا ميزان سفتشدييهای متفاوت پي ها به عمدل

شبكههاي دو اليه آزمايش
مطالعات تجربي موردنظر بدر مددل آزمايشدي احددا
شده به صورت شبکه دواليده بدا دهانده  10m ×10mدر دو

حالت ه بندی اعضاء (بافتار) انجام شده است .نمای کلدي
شبکه دو اليه مورد آزمايش در شکل ( )2نشان داده شدده
است .مطالعه تجربي مورد نظر بر دو مدل شدبکه بدا ابعداد
کلي يکمان انجام شده است که چهار تکيدهيداه در چهدار
يوشه اليه پاييني دارند .فاصله مرکز به مرکز بين اليههای
باال و پايين يک متر است .بنابراين زوايای عضدوهای جدان
با افق  45درجه بوده و فاصله مرکز تا مرکدز پيونددههدا در
امتداد اعضاء جان برابر  242سانتيمتر است.
شبکه مدل ( )2از  382عضو شامل  94عضو در اليده
بااليي 222 ،عضو در اليه زيرين و  286عضدو جدان و نيدز
 223پيونده يويمان تشکيل شده است .ابعاد کلدي شدبکه
مدل ( )2مانند مدل ( )2است ،اما اين شدبکه بدا حدذف 4
يره در اليه زيرين که منجر به حذف  26عضو جدان و 26
عضو اليه زيرين شده ايجاد شده است .بنابراين مدل ( )2از
 362عضو ،شامل  94عضو در اليه بااليي 86 ،عضو در اليه
زيرين و  292عضو جان و  228پيوندده يويمدان تشدکيل
شده است.
اين آزمايشها در دانشکده فني دانشگاه مازندران بده
انجام رسيده است .الزم به يادآوری اسدت کده همزمدان بدا
انجام مطالعدات حاضدر ،دو مطالعده ديگدر نيدز بدر همدين
مدلهای آزمايش در جريدان بدوده اسدت .در يکدي از ايدن
مطالعات] [22هدف از مطالعه تجربدي بررسدي اثدر ميدزان
سفتشديي پي های اتصال بر دواص ميرايدي سدازه و در
مطالعده ديگددر ،ميددزان سددفتشددديي يکمددان بددرای همدده
اتصاالت در نظر يرفته شده و تعداد تکيهياهها در پيرامون
سددازه متفدداوت ا تيددار شدددهانددد و اثددر ترکيبددي شددرايط
تکيهياهي و ميزان سفتشدديي پيونددههدا مدورد بررسدي
تجربي قرار داده شده است].[22

شكل  :1يك نماي كلي از شبكه دو اليه مورد آزمايش.

شرح آزمايش
شبکههدای مددل ( )2و ( )2هدر يدک تحدت تدأثير بدار
متمرکز وارده بر يره بدااليي ميداني قدرار داده شدده و بدار
وارده به تدري افزوده شده و در هر مرحله تغييرمکدان 22
يره زيرين اندازه ييدری و ثبدت شدده اسدت .بدا توجده بده
هندسه کامالً متقارن شبکه ها ،با مراجعده بده شدکل () 2
انتظار ميرود که در حالدت ايددهآل تغييرمکدان يدرههدای
يروه (الف) شامل يرههای  1 ،6 ،2و  22و همچنين يدروه
(ب) شددامل يددرههددای 9 ،5 ،2و  22و بدداال ره يددروه ( )
شامل يرههای  8 ،4 ،3و 22يکمان باشند .اما با توجده بده
منابع يونايون نبود قطعيت که در مشخصات فندي و ابعداد
هندسي و نيز طاهدای اجدرا و انددازهييدری وجدود دارد،
مقادير تغيير مکان ثبتشده به طور دقيق يکمان نخواهند
بود .در اين آزمايش ها برای باال بردن دقدت نتداي  ،ضدمن
مقايمه مقادير انددازهييدری شدده و کنتدرل ميدزان دقدت
اندازهييریها ،از مقادير تغييرمکانهای يدرههدای متقدارن
ذکرشده ضمن بررسي تطابق قابل قبول آنها ميانگينييری
به عمدل آمدده اسدت .در ارائده نتداي ميدانگين حاصدل از
آزمايش ها ،نمودارهای نيرو -تغيير مکدان يدروه يدرههدای
الف ،ب و به طور جدايانه ترسي شده و مدورد تجزيده و
تحليل قرار يرفتده اسدت .در ضدمن بدرای افدزايش دقدت
آزمايش ،الزم به ذکر است کده قبدل از باريدذاری اصدلي و
ثبت نتاي آن چند مرحله باريذاری و باربرداری بدا اعمدال
بارهای به نمبت کوچک انجام شده است تا سازه بده طدور
کامل روی تکيه ياهها استقرار يافته و جدا بده جداييهدای
ناشي از طاهای مجموعه آزمايش حذف شوند .باريدذاری
اصلي نيز در دو مرحله اعمدالشدده اسدت تدا نتداي در دو
مرحله برداشت شده و ميانگين نتاي که در اغلب موارد بدا
يکديگر نزديک بودهاند ،مورد استفاده قرار داده شود؛ ايدن
ود نمايشگر آن بوده کده مطالعدات در محددوده رفتداری
االستيک و تغييرمکانهای بريشتپذير انجام يرفته اسدت.
اولين آزمايش در مدل ( )2با ميزان سفتشدديي طبيعدي
پي ها که توسط کار انه سازنده اجرا شده بود ،انجدام شدد
که در نمودارهای مربوط به آن با عندوان نمونده در حالدت
نصب متداول ( با ميزان سفتشديي پي ها به صورتي کده
بدون کنترل ويژه ،توسط کار انه سازنده انجام مديييدرد)
معرفي شده است .اما در آزمايشهای بعدی به ترتيب همه
پي ها با سفتشديي متناظر با قرائت يشتاورسدن معدادل
222N.m ،52N.mو  222N.mسددفت شددده و آزمددايشهددا

تکرار شدهاند .در مدل ( )2که با حذف 4يره و  32عضدو از
مدل ( )2به وجود آمده اسدت ،آزمدايشهدا بده ترتيدب بدا
سدددفتشددددييهدددای 222N.m ، 222N.m ،52 N.mو
 252N.mانجام شدد .عدالوه بدر ايدن آزمدايشهدا ،مطالعده
متفاوتي نيدز بدا اعمدال تفداوت در ميدزان سدفتشدديي
پي های اليده بدااليي و زيدرين انجدام يرفدت .در آزمدايش
ذکرشده ميزان سفتشديي برای پي های اتصداالت کليده
اعضای کششي برابر با  52N.mايجاد شد .هدف از مطالعه
ذکرشده ،مقايمه اهميت تأثير ميزان سفت شديي پي های
اتصال اعضای فشاری و کششي بر رفتار کلي شبکه فضاکار
بددوده اسددت .در جريددان آزمددايشهددا ،در چنددد مددورد
يميختگي هايي در پي ها يا جوشها مطابق شدکل( )3بده
وجود آمده بود؛

در حالي که اعضای مربوط به آن هنوز به حداکثر ظرفيدت
ود نائل نشده بودند .به عبارت ديگدر ،اتصدال پيوندده بده
عضو دارای مقاومت کمتری از مقاومت نهايي عضو مربوطه
بوده است که اين موضوع به طور عمدومي در حالدتهدای
متداول اعمدال نکدردن پديشتنيدديي ،نشدانهای از نقد
طراحي و سا ت شبکه تلقي مديشدود .بدرای بهدرهييدری
مناسب از مقاومت نهدايي و شدکلپدذيری اعضدای شدبکه،
توصيه شده است که اتصاالت و پيوندهها به نحوی طراحي
شوند که شکمدت يدا رابدي در آنهدا صدورت نگيدرد ].[6
شکمت در مواردی کده پدس از اعمدال پديشتنيدديي در
شبکه تحت آزمايش اتفاق افتاده ،نشانگر آن است که ايدن
پي ها برای ترکيب آثار بارهای کششي وارده از سوی عضو
و نيروی پيشتنيديي ناشي از سفتکردن اتصدال طراحدي
نشده بودند .بنابراين استنتا ميشود که در صورت تمايدل
به افزايش صلبيت سازه ،به ترتيبدي کده در ايدن مطالعدات
نشان داده واهد شد ،بايد طراحي پي ها و ادوات اتصال و
جوشها برای ترکيب اين آثار به عمل آيدد و ايدن موضدوع
در مددورد پددي هددا بددرای اعضددايي کدده تحددت کشددش قددرار
ميييرند ،اهميت اصي دارد.

مدل()1

مدل()2
شكل  :2محل قرارگيري ترانس ديوسرها در شبكههاي مورد
آزمايش.

شكل  :3دو نمونه از گسيختگي در جوش و پيچ.

نتايج تجربي آزمايشها
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 : 4نمودار نيرو تغيير مكان گرههاي گروه الف از مدل ( )1به
روش تجربي و تحليلي.
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شكل  : 5نمودار نيرو تغيير مكان گرههاي گروه ب
از مدل ( )1به روش تجربي و تحليلي.

نتاي کلي آزمايش ها بر مدل ( )2با عندوان نمودارهدای
نيرو -تغيير مکان برای يدرههدای يدروه (الدف) و بده ازای
سفتشدييهای متفاوت پي هدا در شدکل ( )4ارائده شدده
است .به همين ترتيب نمودارهای نيرو -تغيير مکدان بدرای
يرههای يروه (ب) و ( ) به ترتيب در شکلهای ( )5و ()6
نشان داده شده است .
با مطالعه اين نمودارها نتاي زير حاصل ميشود:
 52 N.mبده
افزايش ميزان سفتشديي پي ها از
222 N.mتغيير مکان يرههای يروه (الدف)( ،ب) و ( ) را
در حدود  35درصد کاهش و به عبارت ديگر صلبيت سدازه
مورد بررسي را در حدود پنجاه درصد افزايش داده است.
 امددا افددزايش ميددزان سددفتشددديي پددي هددا از
222N.mبه  222N.mتغيير مکان يرههای يروه الف ،ب و
را افزايش داده و به بيان ديگر در صلبيت سدازه کداهش
مشاهده شده است .در اين حالت ،علت اصلي را ميتوان به
لهيديي اجزای غالف نمبت داد کده در طراحدي سيمدت
اصلي  MEROاز مصالح مقاومتدری در مقايمده بدا مصدالح
سا ته شده در دا ل کشور و مدورد اسدتفاده نموندههدای
آزمايششده ،استفاده ميشود.
 تغييرمکان يرههای يدروه الدف ،ب و بده ازای
سفت شديي اوليه انجام شده توسط شرکت سدازنده کمدي
کمتر از مقادير نظير آن به ازای سفتشديي  52N.mبوده
است و به عبارت ديگر ،صلبيت سازه در ازای سفتشدديي
به ميزان تحويل شده از سوی کار انه سازنده ،اندکي بيش
از صلبيت سازه در ازای سفتشديي کنترل شدده 52N.m
بوده است.
همچنين نتداي کلدي آزمدايشهدا روی مددل ( )2بدا
عنوان نمودارهای نيرو -تغيير مکان برای يدرههدای يدروه
(الدف)( ،ب) و ( ) و بدده ازای سددفتشددييهددای متفدداوت
پي ها به ترتيب در شکلهای ( )1و ( )9و ( )8ارائده شدده
است .از مطالعه نمودارهای مربوط به مدل ( )2نتداي زيدر
قابل استخرا است :
 با افزايش ميزان سفتشدديي پدي هدا از N.m
 52بددده  222N.mو از  222N.mبددده 222 N.mو نيدددز از
 222N.mبه 252N.mتغيير مکان يره های يدروه (الدف)،
(ب) و ( ) به طور محموسدي کداهش يافتده و در نتيجده
صلبيت سازه مورد آزمايش افزايش يافته است.

 در ازای ميددزان سددفتشددديي 252 N.mبددرای
اعضای فشاری و  52 N.mبرای اعضدای کششدي صدلبيت
سازه نزديک به حالتي است که کليه پي هدا دارای همدين
ميزان سفتشديي  252N.mباشند .
از مقايمه نتاي تجربي مدل ( )2با مدل ( )2همچدين
ميتوان نتيجهييری کرد که صلبيت شبکه دو اليده مددل
( )2در مقايمدده بددا شددبکه دو اليدده مدددل ( )2بدده ميددزان
کمتری تحت تأثير ميزان سفتشديي پدي هدا دسدتخوش
تغييرات شده و حماسيت نشان داده است و بدا توجده بده
اينکه مدل ( )2در مقايمه با مددل ( )2صدلبيت بيشدتری
دارد ،ميتوان انتظار داشت و مقايمه اين دو آزمدايش نيدز
اين موضوع را تأييد کرده است که در سازههدای صدلبتدر
تأثير ميزان سفتشديي پي ها بر صلبيت سازه بيشتر بوده
است .در نهايت پس از مطالعه و بررسي همه نتاي حاصدل
از آزمايشها بر شبکههای دو اليه مدل ( )2و ( )2ميتدوان
نتاي را به شرح زير الصه کرد که بدا توجده بده محددود
بودن تعداد آزمايشها در تعمي آن بايد جاندب احتيداط را
رعايت کرد:
 افزايش ميزان سفتشديي پي ها تا حدد مناسدب
(برای نمونههای مورد مطالعه حددود  )252 N.mصدلبيت
شبکه را افزايش داده ،اما سفتشديي بيش از اين حدد در
پي ها سبب کاهش صدلبيت شدبکه شدده اسدت کده ايدن
کاهش اغلب به دليل بروز لهيدديي در غدالف اتصدالهدای
تحت فشار بوده است .به هر ترتيب بايد طراحي پي هدا بده
منظور جلوييری از بروز شکمت ترديونه پدي  ،در صدورت
اعمال پيشتنيدديي قابدل مالحظده ،تحدت تدأثير ترکيدب
بارهددای ناشددي از عوامددل وارده بددر سددازه و همچنددين اثددر
سفتشديي و ايجاد نيروهای پيشتنيديي در پدي هدا بده
عمل آيد.
 افزايش ميزان سدفت شدديي پدي هدا در اعضدای
فشاری به مراتب بيش از سفتشدديي پدي هدا در اعضدای
کششي در افزايش صلبيت شبکه مؤثر است.
 حماسيت به ميزان سفت شديي پي ها در شبکه
دارای ترکيب ه بندی اعضای منت به صلبيت بيشدتر ،بده
مراتب بيش از شبکه با نحوه هد بنددی مندت بدا صدلبيت
کمتر بوده است.
 ميزان سفتشديي پي ها در اجرای شبکه دو اليه
مورد نظر توسط کار انه مجری با توجه به نتاي آزمدايش
در حدود  52 N.mبوده و در نتيجه صلبيت شدبکه مزبدور

نمبت به حاالتي که در آنها ميزان سفتشديي پي هدا
متناظر با يشتاورهای  222 N.mو  252 N.mبوده اسدت،
کاهش قابل توجهي نشان داده است.
 ظرفيت باربری پي و جدوش در اتصداالت شدبکه
موجود که توسط کار انه سازنده طراحدي و احددا شدده
بود ،ياهي کمتر از ظرفيت باربری اعضای شبکه مورد نظدر
بوده است که رفع اين نقيصه در طرح و سدا ت قطعدات و
اجزای اتصال بميار ضروری به نظر ميرسدد؛ بده ويدژه در
مواردی که اعمال پيشتنيديي به منظور افزايش صدلبيت
و کنترل تغييرمکانها مورد نظر است .طراحي بايدد تحدت
اثر ترکيبي بارهای وارده و اثر ناشدي از پديشتنيدديي بده
نحوی به عمل آيد که يميختگي در پدي يدا سداير ادوات
اتصال و جوشها مقدم بر اعضاء اتفاق نيفتد.
مقايمه نتاي تحليل االستيک شدبکه هدای آزمدايش
شده در حالت بدون سفتشديي اص با نتاي آزمايشهدا
در شکلهای ( )4و ( )5ارائه شده است .اين شدبکه هدا در
دو حالت تحليل شدهاند .در حالت اول فرض شده است که
همه اتصالها اعضدای شدبکه بده يکدديگر بده طدور کامدل
مفصلي باشند و در حالت دوم همه اين اتصالهدا بده طدور
کامددل صددلب فددرض شدددهانددد  .ايددن دو پاسددخ بدده همددراه
پاسخ های تجدربي مددل ( )2برای مقدايمده در شکلهدای
( )5( ،)4و ( )6و بدرای مددل ( )2در شکلدهدای ( )9( ،)1و
( )8در نمودارهای نيرو -تغيير مکان مربدوط بده آن رسد
شده است .با مالحظه شيب اين نمودارها در مدلهدای ()2
و ( ،)2که نمايانگر صلبيت سازه همتند و با مقايمه آنها بدا
يکديگر ،دو نکته به وضوح قابل رؤيت است:
 نخمت اينکه شيب نمودارهای تحليلي با دو فدرض
اتصاالت مفصلي و صلب بميار به ه نزديک و بده طدور
تقريبي بر ه منطبق همتند.
 دوم ،شيب نمودارهای تحليلي از شيب نمودارهای
تجربي به ازای مقادير متفاوت سفتشدييهای پي هدا بده
شرح توضيح داده شده ،افزونتر است.
با توجه به اينکه پاسدخ تحليلدي شدبکههدا بدا فدرض
اتصاالت مفصلي و صلب به طور تقريبي بر ه منطبقندد و
از طرف ديگر کليه نمودارهای نيرو -تغيير مکان تجربي به
ازای سفتشدييهای متفداوت پدي هدا ،نمايدانگر صدلبيت
واقعي کمتدر بدرای شدبکههدا بدودهاندد  ،بندابراين تفداوت
پاسخ های تحليلي و تجربي نمديتواندد ناشدي از طاهدای
محاسبه صلبيت مشي اتصاالت باشد .چرا کده در هدر دو

حالت صلبيت مشي صدفر و بدينهايدت بدرای اتصداالت،
پاسخهای تحليلي تقريباً يکمان بدوده و در عدين حدال بدا
پاسخ واقعي تفاوت قابل مالحظهای داشتهاند .بندابراين بده
نظر ميرسد تفاوتهای بين پاسخ واقعي و تحليلدي بيشدتر
ناشي از طاهايي اسدت کده در تعيدين صدلبيت محدوری
مجموعه شامل ادوات و پيونددههدا و رواداریهدای اجرايدي
مربوط به آن و نوع اتصال وجود دارد.
اول ،به دليل آنکه در تعيين صلبيت محوری اعضاء و
ادوات اتصددال در تمددام طددول آن در مدددل تحليلددي از
مشخصات هندسي مقطع لوله استفاده شده است ،در حالي
که در واقع اين مشخصات فقدط بدرای طدول واقعدي لولده
صادق بوده و قطعه انتهايي مخروطي ،پي  ،غدالف و يدوی
در دو طددرف المددان مقدداطع متفدداوتي دارنددد .دوم ،در
فرضيههای متداول تحليل ،چه با فرض اتصاالت مفصدلي و
چه اتصاالت صلب ،احتمال لقي و لغزش اتصاالت که سبب
کاهش جدی صلبيت محوری ،بده ويدژه در ابتددای اعمدال
نيروی محوری بر اتصاالت ميشوند ،ملحوظ نميشوند.
همچنين با توجه به رفتار رپای فضاکار دو اليه کده
در آن نيروی محوری اعضاء نقش تعيينکننده دارد و لنگر
مشي چندداني در اعضداء بده وجدود نمديآيدد ،صدلبيت
مشي اتصاالت اهميت قابل مالحظه ای در رفتدار شدبکه
نخواهد داشت .از طرفي نتاي تجربي نشدان مديدهدد کده
صلبيت شبکه به ازای سفتشددييهدای متفداوت پدي هدا
تغيير ميکند و در نتيجه تفداوت در پاسدخ سدازه بده ازای
سفتشددييهدای متفداوت پدي هدا نشدانگر تدأثير ميدزان
سفتشدييپي ها بر صلبيت محوری اتصاالت نيز همت.

نتيجهگيري
شبکههای مورد آزمايش را ميتوان به شرح زير بيدان
کرد .الزم به تأکيد دوباره است که با توجه به تعداد محدود
آزمايشهای انجام شده و ويژيديهدای شدبکههدای مدورد
مطالعه ،نتاي زير در همدين چدارچوب قابدل ارائده بدوده و
نميتوان اين نتداي را بددون مطالعدات يمدتردهتدر بدرای
شبکههای متنوع ديگر تعمي داد.
 .2افزايش ميزان سفتشديي پدي هدا تدا حدد مناسدب
(حدود متناظر با يشتاور  )252N.mصدلبيت سدازه را
افزايش داده ،اما با توجه به نوع و مصالح ادوات اتصدال
مشاهده شد که سفتشديي بيش از اين حد در پي ها
سبب کاهش صلبيت سازه به دليل اعمال صددمههدای

موضعي به ادوات اتصال در مددلهدای آزمدايش شدده
ميشود.
 .2افزايش ميزان سفتشديي پي ها در اعضای فشداری
به مراتب بيش از سفتشديي پي های اعضای کششي،
در افزايش صلبيت سازه مؤثر است.
 .3با توجه به شيب نمودار نيرو  -تغييرمکان صلبيت
شبکه مدل( )2حدود  42درصد از صلبيت شبکه
مدل ( )2بيشتر است و از طرفي حداکثر تأثير ميزان
سفتشديي پي ها بر صلبيت شبکه مدل( )2حدود
چهار برابر شبکه مدل ( )2بوده است .بنابراين به
نظر ميرسد تأثير ميزان سفتشديي پي ها بر تغيير
مکان شبکههای صلبتر افزونتر است.
 .4شيب نمودارهای نيرو -تغيير مکان به روش تحليلي
با دو فرض اتصاالت مفصلي و صلب به طور تقريبي
يکمان بوده ،اما از شيب نمودارهای تجربي به ازای
کليه سفتشدييها برای پي ها ،افزونتر است .به
عبارت ديگر ،صلبيت واقعي به دست آمده برای سازهها
به روش تجربي حتي با مناسبترين ميزان
سفتشديي پي ها از صلبيت به دست آمده به
روشهای متداول تحليلي بدون در نظر يرفتن اثر
انعطافپذيری اتصاالت پيونده ها به ميزان قابل
مالحظهای که مقادير کمي آن در متن مقاله ارائه شده
است ،کوچکتر بوده است و اين موضوع نشاندهنده
ضرورت تدوين نرمافزارهای دربرييرنده اين آثار در
تحليل سازههای فضاکار است که در اين زمينه
مطالعاتي به عمل آمده است.
 .5نتاي کلي حاصل از مطالعات تجربي و تحليلي به
تفاوت در پاسخ سازه (تغيير مکان قائ يرهها) تحت
باريذاری معين به ازای سفتشدييهای متفاوت
پي ها نشانگر آن است که افزايش ميزان سفتشديي
پي ها تا حد مناسب ،عالوه بر اثر افزاينده آن در
صلبيت مشي اتصال و تأثير ناشي از آن در کاهش
طول مؤثر اعضای فشاری ،منجر به کاهش ميزان
لغزش و لقي اتصاالت و افزايش صلبيت محوری اتصال
مورد مطالعه نيز ميشود.
 .6با ايجاد سفتشديي مناسب برای پي ها (حداکثر در
حدود  )252N.mميتوان تغييرمکان سازه را کاهش
داد .بنابراين در سازههای فضاکار موجود نيز با ايجاد
سفتشديي مناسبتر ميتوان به يک يز کمتر برای

سازنده در بعضي موارد کمتر از ظرفيت باربری اعضای
سازه بوده است که رفع اين نقيصه در طرح و سا ت
قطعات و اجزای اتصال ،به ويژه با توجه به اثر ترکيبي
بارهای وارده بر سازه و نيروی پيش تنيديي اعمالي،
ضروری واهد بود.

بهرهبرداری مطلوبتر دست يافت و يا در طرحي بر
اساس يز مجاز ،با ايجاد سفتشديي مناسبتر
ميتوان ظرفيت باربری سازه را افزايش داد.
 .1ظرفيت باربری پي و جوش در اتصاالت سازه فضاکار
نمونه طراحيشده به روشهای متداول توسط کار انه
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 نمونه آزمايش توسدط مجتمدع صدنايع.به عمل آمده است
ودکفددايي سددطاه طراحددي و احدددا شددده اسددت کدده
نويمددنديان بددر ددود الزم مدديداننددد بدددينوسدديله از
.همکددداریهدددای بددده عمدددل آمدددده تقددددير کنندددد

تقدير و تشكر
آزمايشهای يزارش شدده در ايدن مقالده در دانشدگاه
صنعتي بابل و با همکاریهای صميمانه جناب آقای دکتدر
محمدرضا داودی و جناب آقای مهندس امين مصدطفويان
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