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 چکیده 

در تحقیق حاضر، نوعی جدید از اتصال فوالدی کاهش یافته در بال معرفی می گردد که این کاهش در 

قرار می گیرد. هدف بال به صورت برش شعاعی به همراه اتصاالت فوالدی با صفحه انتهایی مورد بررسی 

که به ترتیب  c و a  ،bمانند  RBSاز تحقیق تغییر در هر یک از پارامترهای شعاعی اتصال کاهش یافته 

فاصله ی طولی ابتدای برش از بر تیر، طول برش و ماکزیمم عمق برش می باشد ، به منظور بررسی و 

 فتن مقادیر مناسب آنها است.مقایسه تاثیر پارامتر های فوق بر معیارهای مورد مقایسه و یا

انجام شده است. نوع بارگذاری  ABAQUSمدل سازی و تحلیل با استفاده از نرم افزار اجزا محدود 

و محل اعمال بار در انتهای آزاد تیر و به صورت کنترل  SACاستاندارد  ای و براساس پروتکلچرخه

ی آنالیز غیر خطی و معیار شکست، معیار تغییر مکان است. نوع آنالیز مورد استفاده برای مدل ساز

دوران و میزان اتالف -شکست فون میزز است. معیارهای مورد مقایسه در این تحقیق، نمودارهای لنگر

های مختلف نشان انرژی و مقدار تنش و کرنش های تیر در حالت های مختلف است.بررسی نتایج مدل

کاهش یافته بال تیر ، تنش ها وکرنش ها در صفحه مقطع   c و a  ،bداد که با افزایش پارامترهای 

 .و مفصل پالستیک در ناحیه کاهش یافته تیر تشکیل می شود اتصال کاهش پیدا می کند حوزه انتهایی

 

ای، مقطع تیر کاهش یافته، برش شعاعی در بال ، صفحه انتهایی ،  بارگذاری چرخهواژگان کلیدی: 

 ظرفیت اتالف انرژی
 



 

 

 
 مقدمه

 

ت خمشی قبل از زلزله نورتریج، به صورت اتصال یک تیر به ستون به صورت گیردار بود. این گیرداری بهه وسهیله جهوش    اتصاال

کامل بین تیر و ستون و یا بال جوش شده تیر به بال ستون و جان پیچ شده تیر بهه بهال سهتون توسهح صهفحه برشهی برقهرار        

په  از  در برابر نیروی زلزله عملکرد خوبی از خود نشهان خواهنهد داد.    شد که این اتصاالتشد. در آن زمان چنین تصور میمی

در  ل  آنجل  مشاهده شد اکثر خرابی سازه ها به خاطر ضعف در ناحیه اتصاالت آن بوده است ،  1994در سال  زلزله نورتریج

( را 1RBSتیر در مجاورت اتصال ) محققان به منظور افزایش دوران اتصاالت دو راهکار تقویت اتصال و تضعیف موضعیبنابراین 

ها در اتصال است. در استراتژی تضعیف موضعی تیهر در مجهاورت   پیشنهاد دادند. در استراتژی تقویت اتصال، هدف کاهش تنش

و خرابهی در آن   اتصال، هدف ایجاد مفصل پالستیک در تیر به طور عمدی اسهت تها بهدین وسهیله از پالسهتیک شهدن اتصهال       

 .(1387امی و آزادی، )گرجلوگیری شود 

درصهدی   30تها   16، باعه  یهک صهرفه جهویی      RBSمطالعات گوناگون انجام شده حاکی از آن است که، استفاده از اتصاالت 

با توجه به مطالعات گوناگون  (1387)گرامی و آزادی، شود نسبت به سایر اتصاالت پ  از زلزله نورتریج در هزینه کل پروژه می

 ، نتایج کلی زیر قابل بیان است: RBSهای مختلف اتصاالت بندیرکیبانجام شده بر روی ت

، نسبت به اتصاالت خمشی معمولی، تقریبها    RBS( مطالعات انجام شده حاکی از آن است که مقاومت نهایی اتصاالت 1

ا چنهد برابهر   توانهد ته  کند و ظرفیت چرخش پالستیک اتصال مهی ماند، سختی فقح اندکی تغییر میبدون تغییر باقی می

 . (1387)گرامی و آزادی، افزایش یابد 

های دارای اتصال جهان جوشهی،   دارد. نمونه RBS( نحوه اتصال جان تیر به بال ستون، تأثیر زیادی در رفتار اتصاالت 2

ههای  های خمشی ویژه از خود نشهان داده انهد، در حهالی کهه نمونهه     پذیری مورد نیاز قابسطوح رضایت بخشی از شکل

رس بال تیهر، در محهل حفهره دسترسهی جهوش، عملکهرد ضهعیفی        رای اتصال پیچی جان، به دلیل شکست ترد پیشدا

 .(1389)گرامی و اسکوئی،اند داشته

، به جهای اتصهاالت خمشهی    RBSدهد که کاهش سختی ناشی از استفاده از اتصاالت ( مطالعات انجام شده، نشان می3

 .(Chen et al,1996)صد است در 3های خمشی، تنها معمولی، در قاب

تصاالت کاهش یافته انجام شده است که به صهورت مهوردی در زیهر اشهاره مهی      مروری بر تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با ا

 شود:

پهذیری اتصهال را   های تیر، شکلحذف کردن اندکی از بال( طی تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که 2001)چن و همکاران 

های نهایی تقریبا بدون تغییر هستند در حالی کهه سهختی مقهدار    تواند افزایش دهد و در این حالت مقاومتیادی میبه میزان ز

نتیجهه  ( بهر اسهاس تحقیقهات خهود     2006) سین ویلکینسون و همکهاران  .(Chen and Chao,2001)یابد کمی کاهش می

ر و مقاومت بیشتری را نسهبت بهه اتصهال اسهتخوانی از خهود      اتصال با کاهش در جان اتالف انرژی برابر، سختی کمتگرفتند که 

( در تحقیقات خود به ایهن نتیجهه رسهیدند کهه ایجهاد      2009)محمدی  پور ونقی .(Wilkinson et al,2006)دهد نشان می

پهور و  نقهی (مهوثرتر از عوامهل دیگهر اسهت     RBSهای جان ستون در صهلبیت اتصهال   تغییر در ضخامت بال تیر و سخت کننده

                                                           
1Reduced Beam Section 



 

 

در جهان باعه  انتقهال     وجود منفذ سینوسیطی تحقیقاتشان نتیجه گرفتند که ( 2011هدایت و همکاران ) .(1387 ، حمدیم

 .(2011، هدایت و همکاران ( شودپذیری اتصال میمفصل پالستیک در طول تیر و افزایش شکل

 فرض اساسی زیر صورت پذیرفت : 2انجام پروژه با الهام گیری از 

در اتصال با صفحه انتهایی ، امکان انتقال محل مفصل پالستیک به ناحیه ای در تیر کهه دور   RBSوش به کارگیری ر -1

 از بر ستون می باشد را خواهد داد؛

ها، در اتصال صفحه انتهایی شهود و  ها و کرنشتواند باع  کاهش تنشبهره گیری از راه حل کاهش مقطع بال تیر می -2

 از آسیب آن جلوگیری کند.

است که به ترتیب فاصهله ی    c و a  ،bمانند  RBSتحقیق تغییر در هر یک از پارامترهای شعاعی اتصال کاهش یافته  هدف از

طولی ابتدای برش از بر تیر، طول برش و ماکزیمم عمق برش می باشد ، به منظور بررسی و مقایسه تاثیر پارامتر های فهوق بهر   

 ب آنها است.معیارهای مورد مقایسه و یافتن مقادیر مناس

 

 روش تحقیق
در این تحقیق به رفتارشناسی اتصال دارای برش شعاعی روی بال تیر با صهفحه انتههایی پرداختهه شهده و بهرای ایهن منظهور        

تواند بر روی رفتار اتصال اثر گذارد، بررسی شده و با ایجاد چنین تغییراتی در ههر یهک از   مهمترین پارامترهای هندسی که می

 ش ، رفتار اتصال بررسی خواهد شد.  پارامترهای بر

که بهه ترتیهب    c و a  ،bمانند  RBSپارامترهای مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از پارامترهای شعاعی اتصال کاهش یافته 

(، به منظور بررسی و مقایسه تهاثیر  1فاصله ی طولی ابتدای برش از بر تیر، طول برش و ماکزیمم عمق برش می باشد   )شکل

رامتر های فوق بر معیارهای مورد مقایسه و یافتن مقادیر مناسب آنها است. ضمنا باتوجه به محل تمرکز تنش ها و کرنش ها پا

ههای  و همچنین فاصله آنها از ناحیه گره اتصال ، مناسب بودن یا نبودن اتصال مورد بح  قرار گرفتهه اسهت. تمهامی خروجهی    

گرفتهه شهده اسهت. همچنهین      ABAQUSمدل از نهرم افهزار    rad 04.0زاویه دریفت  ها ، در پایان سیکل دوممربوط به نمونه

( نمهایش  2باشد. نمای کلی از مدل مورد استفاده در نرم افزار در شهکل ) منظور از کرنش در این تحقیق، کرنش پالستیک می

 داده شده است.

 

 

 

 

 
 پارامترهای کاهش مقطع بال تیر  1شکل 



 

 

 
 نمای کلی از مدل 2شکل 

 RBSالزامات مربوط به طراحی اتصاالت 

نامهه  های موجود در فصل پهنجم آیهین   ها، تمام محدودیتدر تحقیق حاضر تیر و ستون انتخاب شده و همچنین اتصال بین آن

ANSI/AISC 358-10 (ANSI/AISC 358-10,2010 (       هها  را رعایت کهرده اسهت کهه بهه دلیهل فراوانهی مطالهب از آوردن آن

(، 1هایی وجهود دارد کهه در روابهح )   د. همچنین در ارتباط با طراحی ناحیه کاهش یافته با برش شعاعی توصیهشوخودداری می

 با برش شعاعی نشان داده شده است. RBSای از اتصال ( نمونه3های آن آورده شده است. در شکل )( محدودیت3( و )2)

 
 با برش شعاعی RBSاتصال  3شکل 

 (1                   )                                                                                   

(2                                                                                                      ) 

(3                                      )                                                                     

عمهق بهرش در مرکهز ناحیهه کهاهش یافتهه اسهت.         cطول برش و پارامتر  bفاصله شروع برش از بر ستون، پارامتر  aکه پارامتر 

مقادیر ثهابتی    (1385)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به ترتیب بیانگر عرض بال تیر و عمق تیر هستند dو  bfهمچنین 

 باشد.( می3( تا )1شده است، برابر با میانگین روابح )که برای پارامترهای برش در نظر گرفته 

 های ساخته شده در تحقیقمشخصات هندسی مدل

بایهد بهه    های خمشی ویژهابعاد تیر و ستون در قاب ANSI/AISC 341-10 (ANSI/AISC 341-10,2010)نامه مطابق آیین  

ههای خمشهی   باال و پایین اتصال بهه مجمهوع مقاومهت   های ستون های خمشی اسمیمقاومت  ای انتخاب شود که مجموعگونه

مورد انتظار تیرها در مکان مفصل پالستیک، بیش از عدد یک شود. با تغییر دادن نسبت طول تیر به طول ستون به اندازه قابل 



 

 

تیهر و سهتون   توجه این امکان وجود دارد، که نتایج به دلیل تغییر در میزان سختی اتصال متفاوت شود. با رعایت شهرط فهوق،   

 ( انتخاب شد.1مطابق جدول )

 مشخصات هندسی تیر و ستون 1جدول 

L (mm) (mm)  (mm)  (mm)  h (mm) پروفیل  

3000 9.4 5.9 147 145 W14X120 ستون 

2000 5.85 4.15 89.7 237 W24X68  تیرI 

 

( پارامترهای 4طول عضو است. در شکل ) Lضخامت بال مقطع و  ضخامت جان،   عرض بال، bارتفاع مقطع،  hکه در آن 

 فوق نشان داده شده است.

 
 هامقطع پروفیل 4شکل             

ههای صهلب   های مضاعف جان سهتون و ورق های تیر ، ورقکنندههمچنین در هندسه کلی مدل از صفحه انتهایی بلند ، سخت

تکیه گاه ستون به منظور جلوگیری از تمرکز تنش استفاده شده است. نوع اتصال تیر به ستون به این گونه است که ابتدا تیهر  

به صفحه انتهایی جوش شده و سپ  صفحه انتهایی به ستون پیچ شده است. سایر مشخصات اجزای هندسی مدل در جهدول  

 ( آورده شده است.2)
 مدل اجزای سایر هندسی مشخصات 2 جدول

147x145x10 mm3 گاه ستونورق صلب تکیه  

225.3x 42.775 x10 mm3 سخت کننده تیر 

437x120x5 mm3 صفحه انتهایی 

237x126.2x5 mm3 ورق مضاعف جان ستون 

 

 استفاده شده است.  ASTM A36و برای صفحه انتهایی از نوع  ASTM A572 Gr .50فوالد مصرفی برای تیر و ستون از نوع 

 ( هندسه کلی نمونه با مقطع کاهش یافته و نحوه قرارگیری اجزای مختلف مدل در کنار یکدیگر آورده شده است.5ر شکل )د

 
 

 

 

 

 

 هندسه کلی نمونه با مقطع کاهش یافته 5شکل 



 

 

 

 مشخصات مصالح به کار رفته در اجزای مدل

ر مدل از جمله تیر و ستون و صهفحه انتههایی آورده   کرنش مصالح فوالدی مصرفی د -( نمودارهای تنش7( و )6در شکل های )

 و محور افقی کرنش ها را نشان می دهد. (Mpa)شده است که محور عمودی تنش ها 

 

 

 کرنش تیر و ستون-نمودار تنش 6شکل کرنش صفحه انتهایی                -نمودار تنش 7شکل 

 شاهده می شود.( م3مشخصات مصالح فوالد استفاده شده در مدل ، در جدول )
 مشخصات مصالح فوالد استفاده شده در مدل و پیچ اتصال 3جدول 

 پیچ صفحه انتهایی تیر و ستون 

 
345 240 779 

 450 550 1050 

 
0.0016829 0.0011707 0.0038 

 0.201948 0.140484 0.0304 

 0.3 0.3 0.3 

 210000 210000 210000 

به ترتیب بیانگر تنش تسلیم، تنش نهایی، کرنش تسهلیم، کهرنش نههایی، ضهریب      Eو  ν، ، ، ، که در آن پارامترهای 

 پوآسون و مدول االستیسیته هستند.

قهرار  های ستون و محل اعمال بار گاهمدول االستیسیته ورق صلب که به منظور جلوگیری از تمرکز تنش در محل تکیه

 در نظر گرفته شده است. MPa 210000داده شده، برابر با 

 

 بارگذاری و شرایط مرزی مدل

اسهتفاده   SAC (SAC steel project,1997)ای با توجه به پروتکهل بارگهذاری   در بارگذاری مدل اجزا محدود از جابجایی چرخه

با وجود چرخه ای بودن،دینامیکی نبوده و فقهح شهبه   شده است.توجه به این نکته ضروری است که بارگذاری های این پروتکل،

دینامیکی می باشند و در آن ها نسبت تغییرات بارگذاری به سرعت نظری بسیار کوچک فرض می گردد؛پ  رفتار سازه تهابعی  



 

 

نظهر را   شهرایح مشهابه بارگهذاری مهورد     (Static-General)از سرعت نمی باشد؛لذا در نرم افزار هم باید با روش حل اسهتاتیکی  

 فراهم نمود. 

 radهای خمشی ویژه عملکرد اتصال تا زاویهه دریفهت   باشد. در قاباز بر تیر می m 96.1مکان بارگذاری انتهای تیر و در فاصله 

( 4ادامهه داشهته اسهت. در جهدول )     rad 06.0باشد. با این وجود در تحقیق حاضر آنالیز تا زاویه دریفت دارای اهمیت می 04.0

 مشخص شده است.  SAC( پروتکل بارگذاری 8ای نشان داده شده است و در شکل )ارگذاری چرخهمقادیر ب
  SACای بر اساس پروتکل بارگذاری چرخه 4جدول 

ϴتغییر شکل اوج  تعداد سیکل ها  گام بار 

6 0.00375 1 

6 0.005 2 

6 0.0075 3 

4 0.01 4 

2 0.015 5 

2 0.02 6 

2 0.03 7 
یابدو انجام دو سیکل در هر گام بار ادامه می ϴدر  0.01با افزایش  7پ  از مرحله   

 

     

 

 

 

  SACپروتکل بارگذاری  8شکل 

 

  یافته ها
باشد که تنها بررسی رفتار اتصال به این گونه می شده است.سازی مدل  ABAQUSدر نرم افزار مختلف نمونه  11 در این مقاله

شود. سپ  رفتار اتصال با توجه به تغییرات پارامتر متغیر پارامترها ثابت در نظر گرفته مییک پارامتر از برش متغیر و سایر 

شود و با فرض ثابت بودن سایر پارامترها روند فوق تکرار گردد. در ادامه پارامتر دیگری متغیر در نظر گرفته میارزیابی می

همچنین شکل های تنش و کرنش  است.بیان گردیده  (5) در جدولاستفاده شده در هر نمونه  RBSپارامترهای  خواهد شد.

 ( آورده شده است.41( تا )9دوران  آن در اشکال ) -هر نمونه پ  از آنالیز و نمودار لنگر

 

 

 



 

 

 RBSپارامترهای  مقادیر 5جدول 

 پارامتر نمونه

WR a=0   ,  b=0 ,  c=0 

AV a=0.675bf  , b=0.75d , c=0.175bf 

AV a=0.5bf  , b=0.75d , c=0.175bf 

AF1 a=0.75bf  , b=0.75d , c=0.175bf 

AF2 a=1.5bf  , b=0.75d , c=0.175bf 

BS a=0.675bf  , b=0.65d , c=0.175bf 

BL1 a=0.675bf  , b=0.85d , c=0.175bf 

BL2 a=0.675bf  , b=d , c=0.175bf 

CS a=0.675bf  , b=0.75d , c=0.1bf 

CL1 a=0.675bf  , b=0.75d , c=0.25bf 

CL2 a=0.675bf  , b=0.75d , c=0.4bf 

 
 

 

 

 
 

 WR دوران مدل-نمودار لنگر 11شکل        WRهای پالستیک مدلکرنش 10شکل      WR های فون میزز مدلتنش 9شکل 

 

 

 

 
 

 

 AVدوران مدل-لنگر نمودار 14شکل        AVهای پالستیک مدلکرنش 13شکل      AVهای فون میزز مدلتنش 12شکل 

 

 

 

 

 

 
 ABدوران مدل-نمودار لنگر 17شکل           ABهای پالستیک مدلکرنش 16شکل       ABهای فون میزز مدلتنش 15 شکل



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  AF1دوران مدل-نمودار لنگر 20شکل          AF1های پالستیک مدلکرنش 19شکل      AF1های فون میزز مدلتنش 18شکل 

 

 

 

 

 

 

 
 AF2دوران مدل-نمودار لنگر  23شکل       AF2های پالستیک مدلکرنش 22شکل    AF2های فون میزز مدلتنش 21شکل 

 
 BSدوران مدل-نمودار لنگر 26شکل         BSهای پالستیک مدلکرنش 25شکل        BSهای فون میزز مدلتنش 24شکل 

 

 

 

 

 

 

 
 BL1دوران مدل-نمودار لنگر 29شکل    BL1های پالستیک مدلکرنش 28شکل       BL1های فون میزز مدلتنش 27شکل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BL2دوران مدل-نمودار لنگر 32شکل    BL2های پالستیک مدلکرنش 31شکل      BL2های فون میزز مدلتنش 30شکل 

 

 

 

 

 

 

 
 CS دوران مدل-نمودار لنگر  35شکل         CSهای پالستیک مدلکرنش 34شکل        CSهای فون میزز مدلتنش 33شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 
  CL1دوران مدل-نمودار لنگر 38شکل      CL1های پالستیک مدلکرنش 37شکل       CL1های فون میزز مدلتنش 36شکل 

 

 

 

 

 

 

 
  CL2مدل دوران-نمودار لنگر41شکل        CL2های پالستیک مدلکرنش40شکل     CL2های فون میزز مدلتنش 39شکل 



 

 

 

در شده که از خروجی نرم افزار حاصل شده است نتایج  ارائه پ  از مدل سازی و آنالیز نمونه ها با توجه به اشکال و نمودارهای

 آورده شده است. (7و  6)جداول 
 rad 04.0های پالستیک مدل ها در سیکل دوم زاویه دریفت های فون میزز و کرنشماکزیمم مقادیر مطلق تنش 6جدول 

 

 rad 04.0دوم زاویه دریفت  های پالستیک کل مدل ها در سیکلهای فون میزز و کرنشماکزیمم مقادیر نسبی تنش 7جدول 

 مدل
 

  

 

 

 

(kN.m) 

انرژی مستهلک 

 (kJشده )

WR 7.6014 18.1829 0.151524 1.132917 1.184348 70.224 29.38 

AV 7.3716 20.54786 0.171232 1.0125 1.278841 66.914 33.3 

AB 7.35713 19.31784 0.160982 1.01125 1.28087 66.745 33.58 

AF1 7.2614 22.57413 0.188118 1.021667 1.263768 67.245 31.968 

AF2 7.0923 20.50033 0.170836 1.02 1.234493 67.434 29.639 

BS 7.1632 25.06388 0.208866 1.032917 1.28 66.703 32.106 

BL1 0.37413 29.81758 0.24848 1 1.304348 64.874 31.001 

BL2 0 42.71199 0.355933 0.69125 1.304348 53.009 27.787 

CS 7.54762 21.73035 0.181086 1.045833 1.225217 66.754 31.11 

CL1 4.39736 27.18522 0.226543 1 1.304348 58.808 32.674 

CL2 0.45511 43.47258 0.362271 1 1.304348 45.43 27.317 

 کرنش تیر (MPaتنش فون میزز تیر ) (MPa) صفحه انتهاییتنش فون میزز  صفحه انتهاییکرنش  نمونه

WR 0.008899 271.9 408.6 0.0306 

AV 0.00863 243 441.2 0.03458 

AB 0.008613 242.7 441.9 0.03251 

AF1 0.008501 245.2 436 0.03799 

AF2 0.008303 244.8 425.9 0.0345 

BS 0.008386 247.9 441.6 0.04218 

BL1 0.000438 240 450 0.05018 

BL2 0 165.9 450 0.07188 

CS 0.008836 251 422.7 0.03657 

CL1 0.005148 240 450 0.04575 

CL2 0.0005328 240 450 0.07316 



 

 

 

  گیریبحث و نتیجه

تیر ، محل تمرکز تنش ها و کرنش ها در ناحیه گره اتصال تیر به ستون می باشد و در  ( در مدل بدون مقطع کاهش یافته1

 نتیجه مفصل پالستیک در این حوزه تشکیل می شود و باع  شکل پذیری نامناسب اتصال می گردد.

تر از حدود آیین نامه افزایش می یابد و اگر این افزایش بیش 20،کرنش های تیر در حدود % aمقدار پارامتر  50( با افزایش 2%

  شود کرنش های تیر روند نزولی پیدا خواهد کرد. bf0.75یعنی 

( با نزدیک شدن ناحیه مقطع کاهش یافته تیر به بر ستون اتالف انرژی بیشتر خواهد شد ، منوط به آنکه این فاصله بیشهتر از  3

 حدود آیین نامه نگردد.

یعنی عمق تیر در نظر گرفته شود ، میزان کرنش ها در صفحه انتهایی اتصال به  dبرابر  b( در صورتی که مقدار پارامتر 4

 حداقل خود میرسد .

( هر چه طول برش مقطع کاهش یافته تیر بیشتر باشد ، تنش ها وکرنش ها در صفحه انتهایی اتصال کاهش پیدا می کند و 5

 اتالف انرژی کمتر می شود.

، تنش ها و کرنش ها در صفحه انتهایی حهوزه اتصهال کهاهش مهی یابهد و       RBSل تیر در ناحیه ( با افزایش برش در عمق با6

   همچنین اتالف انرژی بیشتر می گردد.منوط به آنکه این افزایش برش در عمق ، بیشتر از حدود آیین نامه نگردد.

تهایی ، قابلیت دور نمودن محل کرنش ههای  ( روش کاهش مقطع در بال تیر با استفاده از اتصاالت گیردار فوالدی با صفحه ان7

پالستیک ماکزیمم از ناحیه اتصال را به دلیل چرخش های پالستیک ناحیه کاهش یافتهه تیهر و متمرکهز نمهودن کهرنش ههای       

 پالستیک در این ناحیه دارا می باشد.

می شود و در محل پروژه این صفحه به  ( از منظر اجرایی با توجه به اینکه اتصال جان تیر به صفحه انتهایی در کارخانه جوش8

بال ستون پیچ می گردد ، در نتیجه جوشکاری با دقت کافی انجام میشود ؛ همچنین سرعت باالی اجرا و سهولت در آن ، سبب 

 کاهش زمان اجرای پروژه و به تبع آن صرفه جویی در هزینه ها می گردد.

 

 پیشنهادات

یک یا یکطرفه ، متمرکز ، گسترده و امثال آن از دیگر پارامترهای قابل تغییر برای ( تغییر نحوه اعمال بار شامل مونوتون1

 بررسی رفتار سازه محسوب می گردند.

( اتصال حاضر در حالت یک طرفه یا کناری بررسی گردید که در آن فقح یک تیر به اتصال متصل گردیده بود؛ بررسی 2

 یز باب دیگری در بررسی این رفتار خواهد گشود.اتصاالت موجود در قاب های میانی یا دو طرفه ن
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