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 دهیچک

،  یچیت پمرتبط با اتصاال يسازهها هی، جهت مطالعه رفتار و عملکرد کل یچیدر اتصاالت پ یاصل هاياز مولفه یکیاتصال به عنوان  يباربر تیآوردن ظرف بدست
ورق  نیب یچیاتصاالت پ مایشگاهیحاصل از مطالعه آز جینتا لیبا تحل قیتحق نیرو در ا نیبرخوردار است. از ا يا ژهیو تی، از اهم يفوالد یبرش واریاز جمله د

 Feed Forwardهاي عصبی مصنوعی به کمک مدل شبکه ،یکینورد گرم شده تحت بار برش استات يسرد و ورق فوالد یدهشده به روش شکل دیتول يفوالد

Neural Network  الگوریتم آموزشکه باBack Propagation  ورق سرد  يهاضخامت ریدر سا میتسل نشبینی تآموزش دیده است، اقدام به تعیین و پیش
 یهزینه و همراه با خطا ممدل در این روش از انجام آزمایشاتی که سخت، پر نیبا ارائه بهتر جهیشده است. و در نت ،یمصرف يهاچیقطر پ ریشده و سا یدهشکل

 باشد جلوگیري شده است.

 
  .یمصنوع یشبکه عصب ،یچیشده، ورق گرم نورد شده، اتصال پ یدهشکلورق سرد  ،يفوالد یبرش واری: ديدیکل واژگان

  
 
  
  مقدمه  .1

هاي اخیر رو دهههاي بلند مرتبه که یک سیستم مقاوم در برابر بارهاي جانبی باد و زلزله است، در استفاده از دیوار برشی فوالدي در ساختمان
باشد. در طراحی برخی از این دیوارها به خصوص در ارتفاعات باالئی ساختمان به دلیل نازك شدن ضخامت ورق مصرفی، استفاده از به افزایش می

 لب از اتصاالتهاي با ضخامت کم، اغهاي جوشکاري در ورقولی به دلیل ضخامت پائین ورق و محدودیت .دهی شده متداول استهاي سرد شکلورق
شوماخر (باشد، دهی شده و اعضاي پیرامونی آن که شامل تیر و ستون میشود. اتصال مابین ورق سرد شکلگاه الزم استفاده میپیچی براي تأمین تکیه

نمودند، که به  یرا معرف شودیم دهی) نامFish Plateاز جنس فوالد گرم نورد شده که در لغت ( یورق ،یچی) در استفاده از اتصاالت پ1997، وهمکاران
  .گرددیم نیو ستون تام ریت یِرامونیو عناصر پ يفوالد یبرش وارید نیواسطه آن اتصال ب
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  Fish Plate اي از : نمونه1شکل 
اتالف انرژي باال پذیري خوب و توان دیوار برشی فوالدي جدار نازك به دلیل داشتن سختی زیاد، شکل) بیان نمود که 2001(آستانه اصل ، 
هاي نازك یا در واقع مقاومت ناشی از میدان کششی کمانشی ورقعموماً مقاومت اینگونه دیوارها ناشی از مقاومت پسو است از کاربرد زیادي برخوردار

  .دهدقطري است که پس از کمانش اولیه ورق فوالدي در آن رخ می
است و اکثر مطالعات در زمینه  نشدهدهی شده و ورق گرم نورد شده انجام ق سرد شکلاي در زمینه اتصاالت پیچی بین مومطالعات گسترده

صورت پذیرفته است که در ادامه به ، (LSF)هاي قاب فوالدي سبک دهی شده که بیشتر کاربرد آن در سازهاتصاالت پیچی بین دو ورق سرد شکل
  برخی از آنها اشاره خواهد شد.

ش دهی شده و توزیع تنشکل در اجزاي اتصال پیچی بین دو ورق سرد شکلنهائی و تغییربه منظور مطالعات مقاومت ) 1997و همکاران  فن(
هاي ورق شامل یک اتصال تک برشه پیچی تحت بار برش استاتیکی در ضخامت مدل آنهادر این اجزاء، مدل المان محدودي را ارائه نمودند. که 

رتباط خوب اتصاالت استفاده شد. نتایج ا نهایی تنش توزیع و پیچ چرخش شکل،تغییر مقاومت، بینیگوناگون بود.  از این مدل براي محاسبه و پیش
میلیمتر براي ورق سرد  8/0ارائه مدل المان محدود توسط نرم افزار آباکوس به ضخامت با  )2008 ،لو و همکاران(داد. مایشات را با یکدیگر نشان میآز

 اند را ارائه نمودند. این فعالیت به منظور بررسی اتصاالتنورد شده که توسط پیچ به همدیگر متصل شدهمیلیمتر براي ورق گرم 10دهی شده و شکل
درجه سلسیوس تغییر میکردند، تحت  600تا  20شده در دماهاي مختلف و رو به افزایش که از  هاي ساختهها صورت پذیرفت. نمونهپیچی سقف سوله

با افزایش  رکشش قرار گرفته و بیشینه بار و تغییر طول متناسب با آن بررسی شد. مشاهده شد که با افزایش دما نیروي تسلیم کاهش و نقطه متناظ
  دهد. مکان این قطعات را نشان میرتغیی -منحنی بار 2شکل یابد. طول، افزایش می

ایی همکان صفحات نازك فوالدي داراي اتصال تک پیچ و چند پیچ، آزمونتغییر-ي رفتار باردر پژوهشی در زمینه )2011 همکارانو  هی(
یی، ت نهاشکل در مقاوم رییو حداکثر تغ ییمقاومت نها ه،یاول یمختلف در رفتار صفحه متصل شده، از جمله سختهاي طراحی جهت بررسی اثر پارامتر

 بهمحاس کاري براي برايبه دنبال راه آزمایش براي صحت سنجی با نمونه المان محدود انجام پذیرفت. در نهایت 18انجام دادند که بدین منظور تعداد 
  اند.بوده نهایی مقاومت در) ها حفره طول افزایش( صفحه شکل تغییر حداکثر

دهی شده در هاي سرد شکلبه بررسی صحت معادالت طراحی در آمریکاي شمالی، اروپا و کدهاي استرالیا براي سازه )2012 همکارانو  ته(
 یختگیگس نیب به مرز یابیدست يبرا ییهاشیبا انجام آزما تاًیاند. نهاتعیین ظرفیت کششی مقطع خالص اتصال پیچی در ورق فوالدي تخت پرداخته

  .شونده پرداختندله یخالص و گسختگ مقطع
  

  
  مکان آزمایش لو تغییر-: منحنی بار2شکل 
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 از آزمایش و نتایج بدست آمده گاهیآزمایش شرح مدل  .2
 

 
  هاي مورد آزمایش: مشخصات نمونه3شکل 

  
در هر  میلیمتر بوده و 50ها عرض نمونه .است شدهمیلیمتر انجام  2.0 , 1.0 , 0.8, 0.57هاي ها روي چهار ورق با ضخامتاین آزمایش

انجام  استفاده شده است. به منظور(e/d=4) به صورت تک برشه و با نسبت  میلیمتر 10و  8، 6هاي به قطر A325 پر مقاومت اتصال از یک پیچ
 5 گذاري به صورت استاتیکی سرعتبه منظور اعمال بار در طی آزمایش است که  شده استفاده  Instron 4484ها از دستگاه تست کششآزمایش

  استقرار نمونه روي دستگاه نشان داده شده است.4در شکل  دقیقه لحاظ شده است.میلیمتر در 
 دیق يباربر تیشده است. ظرف دقی 2 جدول در ها¬نمونه يبارگذار جیقرار گرفت که مشخصات و نتا شینمونه مورد آزما 12در مجموع تعداد 

  انجام شده است. شیمرتبه آزما 2نمونه  فیدر هر رد شات،یاز صحت آزما نانی. به منظور اطمباشدیم یختگیشده مربوط به لحظه آغاز گس
eفاصله مرکز سوراخ پیچ تا لبه خارجی ورق =  
dقطر پیچ =  
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  استقرار نمونه در دستگاه تست کشش: 4 شکل
 

 یمصنوع یعصب شبکه .3

 که طوري به است انسان هاي مغزویژگی کردن مدل عصبی شبکه محاسبات اصلی پایه) 1387بر اساس گزارش( الله پرویز و همکاران  
 کلی روند .باشدمی مشاهداتی هايداده از براساس استفاده خروجی و ورودي متغیرهاي بین فرموالسیون در سازي، سعیمدل این از گیريالهام با

  :میباشد صورت این بهعصبی  شبکه
  

 .گیردانجام می هانورون بنام اجزایی در پردازش -1
 .شودمی بدل و رد بین آنها موجود ارتباطات طریق از نورونها بین اطالعات -2
 نیاز مورد اطالعات بیانگر هاوزن و شودضرب می دیگر نورون به نورون یک از یافته انتقال اطالعات که در دارند وزنی ارتباطات این از هریک -3

 .مساله است حل براي
 :از عبارتند عصبی در شبکه اصلی عنصر دو .نمایدمی اعمال هایشورودي به تابع تحریک یک خود خروجی محاسبه براي هانورون از هریک -4

 گردد حداقل محاسباتی و مشاهداتی مقادیر بین تا اختالف شوندمی بهینه پیوسته پروسه یک در ارتباطی هايآن وزن در که فرایندي :شبکه آموزش
 :مدل اعتبار ).خروجی هدف براي بردار به نیاز عدم( شده نظارت غیر آموزش و )و خروجی ورودي بردار از استفاده( شده نظارت آموزش دسته به دو و

 ).جدید ورودیهاي و آموزشی به ورودیهاي نسبت العمل عکس در شبکه توانایی میزان ( است عملکرد شبکه و یادگیري بررسی منظور
 

شبکه  54هاي طراحی شده بالغ بر ي مختلف در الیه مخفی و توابع عملکرد گوناگون که تعداد شبکههاها با تعداد نرونپس از طراحی شبکه
به  6و  5شکل  ه است.خطا بودداراي کمترین مقدار  Logsigنرون و تابع از نوع  6تعداد هاي آزمایشگاهی، که براي نمونه مشاهده شد بوده است،

مخفی  نرون در الیه 6ورودي،  2شبکه عصبی طراحی شده داراي  بهترین . بدین ترتیبباشدترتیب مربوط به الگوي و شماتیک شبکه طراحی شده می
ها از تمامی مد. به دلیل کم بودن دادهبدست آ Purelineو در الیه دوم از نوع  Logsigو یک نرون در الیه خروجی و تابع تبدیل در الیۀ اول از نوع 

  باشد استفاده شده است. ترین روش میکه سریع (trainlm)  در آموزش شبکه از روش لونبرگ مارکویت آنها براي آموزش شبکه استفاده شد.
  

شبکه عصبی همچنین میزان بینی شده توسط هاي تست و مقدار پیشداده 2هاي استفاده شده براي آموزش و جدول داده 1جدول شمارة 
  دهدیک را نشان می	خطا هر

  
 افزار هاي ارائه شده براي آموزش نرمورودي: 1جدول 

Normalized 
Stress 
 (MPa) 

Stress 
(MPa) 

Normalized 
Bolt 

Diameter 
(mm) 

Bolt 
Diameter 

(mm) 

Normalized 
Thickness 

(mm) 

Thickness 
)mm( 

Experiment 

0.000 58.30 0.0 6 0.00 0.57 1 
0.331 93.00 0.5 8 0.00 0.57 2 
0.572 118.2 1.0 10 0.00 0.57 3 
0.284 88.30 0.0 6 0.16 0.80 4 
0.484 109.0 0.5 8 0.16 0.80 5 
0.648 126.2 1.0 10 0.16 0.80 6 
0.253 84.80 0.0 6 0.30 1.00 7 
0.448 105.3 0.5 8 0.30 1.00 8 
0.589 120.0 1.0 10 0.30 1.00 9 
0.617 123.0 0.0 6 1.00 2.00 10 
0.914 154.0 0.5 8 1.00 2.00 11 
1.000 163.0 1.0 10 1.00 2.00 12 
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  شبکه طراحی شده براي نمونه تقویت نشده: 5شکل 

 
نشده تینمونه تقو يشده برا یشبکه طراح کیشمات: 6شکل   

 
 

 خروجی شبکه طراحی شده: 2جدول 
% Error Stress 

(ANN) 
Stress 
(Exp) 

Experiment 

2.229846 59.60 58.30 1 
1.182796 94.10 93.00 2 
0.253807 117.9 118.2 3 
1.248581 87.00 88.30 4 
0.366972 108.6 109.0 5 
1.030111 127.5 126.2 6 
1.415094 86.00 84.80 7 
2.184236 103.0 105.3 8 
0.666667 119.2 120.0 9 
0.325203 122.6 123.0 10 
1.168831 152.2 154.0 11 
1.387283 165.4 163.0 12 
1.121619 Average Error 

 
  

با  یشده به روش شبکه عصب ینبیشیپ يهاو داده شیتست حاصل از انجام آزما يهاداده  8و  7ي ارائه شده در شکل هاي در نمودارها
 8و شکل  یشگاهیآزما جیشده و نتا یطراح یمصنوع یشبکه عصب یخروج يپارامترها سهیمقامربوط به  7 ارهاند. شکل شمشده سهیمقا گریکدی

 . باشدیم شیاتفاق افتاده در هر حالت از آزما يدرصد خطا سهیمربوط به مقا
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  ها براي پارامتر تنشهاي استخراج شده از آزمایشهاي پیش بینی شده توسط شبکه عصبی با دادهمقایسه داده :7شکل 

 

  
 مقایسه درصد خطا در حاالت مختلف آزمایش  :8شکل 

 
 
 

  نتایج  .4
ورت را که به ص شیاتصال مورد آزما میشده تنش تسل یطراح یشبکه عصب دیمشاهده گرد ش،یحاصل از آزما جیو نتا 2 ةبا استناد به جدول شمار -1
شبکه  يخطا نیانگینموده است. م ینیب شیمطلوب پ اریبس يو با خطا یهستند، به خوب یخط ریغ راتییمدل و تغ يو دارا کنندیم رییتغ یخط ریغ

 .باشدیدرصد م 12/1شده  یطراح یعصب
 
ورق  نیب یچیاتصال پ شیحالت مربوط به آزما نینموده است که ا ینیب شیدرصد پ 25/0 ياقل خطاتنش را  با حد ریمقاد یبه خوب یعصب ۀشبک -2

 .باشدیاند، مبسته شده متریلیم 10به قطر  چیو ورق گرم نورد شده که به واسطه پ متریلیم 57/0شده به ضخامت  یدهسرد شکل
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 مراجع  .5

  
مجله پژوهش آب "رودخانه انیجر یفصل ینیبشیپ در یمصنوع یهاي عصبو شبکه یزمان کیهاي تفکروش سهیمقا"مرضیه.  .مجید. مالمیر .الله. خلقی. پرویز
  .11دوم،  سال، ایران
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