
 ساخته شینمونه پ یرو شیمحدودوآزما یروش اجزا لهیآن بوس یابیبا گره صلب و ارز دهیپس کش یاتصال ابداع یمعرف

 دهیچک

باشند.  یخود همواره مورد توجه طراحان سازه م ژهیو ییعملکرد و کارا لیبدل یابتکار یها دهیحاصل از ا یسازه ا یها ستمیس 

پس  یروهایو با استفاده از ن یکیکه به صورت مکان یابتکار یگره صلب فوالد کیاست بر استفاده از  یپژوهش حاضر درآمد

 یاز مقاومت کشش ستمیس نیرا دارند. در ا یگاه هیتک یروهایانتقال ن ییتوانا گرید یعضو کشش هر ایاعمال شده به کابل  یدگیکش

کردن مشخصات  نهیوبه یگاه هیواکنش تک یروهایغلبه بر ن یبرا یگره فوالد تیبهمراه صلب گر،ید یهر عضو کشش ایکابل و 

 ،یو فوالد یچوب ،یبتن یانواع قاب ها یولرزه ا یسازه ا تیامکان بهبودوضع جهیاستفاده شده است و در نت یاصل یاعضا یهندس

و مرمت سازه  یمقاوم ساز یروش برا نیاز اامکان استفاده  ن،یگردد. عالوه بر ا یالزم فراهم م تیپس از اعمال خروج از مرکز

در  یواقع اسیتره، در مق ریتگره صلب بهمراه  یرو شیاتصال با آزما نیا یو رفتار کل یداریشود . پا یم یزبررسیقاب دار ن یها

. هندسه گره ردیگ یقرار م سهیومورد مقا لیقرار گرفته و بطور هدفمندبااستفاده از روش اجزاء محدود ،تکم یابیمورد ارز شگاهیآزما

امکان  یسازه ا یاعضا یو باال نییبال پا یرو یریوبا قرار گ افتهی لیهم مرکز تشک یها رهیاست که از ربع دا یبه گونه ا یابتکار

 تیصلب ،یداریپا یمرحله از پژوهش بررس نیدر ا کهیی. از آنجاکندیفراهم م یدگیپس کش یرویاعمال ن قیآنها را از طر نیاتصال ب

نظر  نیموضوعات شده است و ازا نیبرخوردار است اهم مطالعات معطوف به ا یا ژهیو تیاتصال از اولو نیا یو مقاومت عموم

 ی، مراحل ضرور شیگردد. درمرحله آزما یسازه و اتصال م اسیدر مق یپژوهش محدود به مطالعه رفتار عموم نیدامنه ا

ها  شیشد. در آزما قیتدق یفیوک یبصورت کم اتیعمل نیا جیونتا افتیهمزمان انجام  شاتیمابا آز ینظر یمبان سهیو مقا یاعتبارسنج

با اعمال 53تا 53 یکابل در شش حالت بارگذار یکشش تیو  درصد ظرف یواقع اسیتره در مق یها ریرفتار  ت یبا استفاده از بررس

اندازه  یدستگاه ها ونیبراسیها کال شیدقت آزما شیاز استفاده شد. عالوه بر آن بمنظور افزا یبه عضو کشش یدگیپس کش یروین

 یدهنده ها زیشده با استفاده از خ ینیب شیپ یستمهایس ریانجام شده است. سا قیو ابزار دق یکیدرولیه یاز جمله دستگاه ها یریگ

. مطالعات مربوط به مش دیمحدود دنبال گرد یبه روش اجزا یساز هیشب قیدر ادامه مطالعات از طر یدگیپس کش ستمیوس یفوالد

 لیتکم یمدل ساز تایموارد مشابه و مطالعات مرتبط انجام شد ونها یبررس قیوانتخاب مشخصات مصالح و هندسه اعضااز طر یبند

با توجه به  تاینها یو پس ازاعتبار سنج هافتیاستاندارد ادامه  یبا استفاده از نرم افزارها یلیتکم ی، مراحل مدل ساز نی. همچن دیگرد

 نیا یها وکاربردها تیمز رسدیواصالحات الزم انجام شد.  بنظر م رفتیصورت پذ شاتیبا آزما یینها سهیمقا یخروج یحجم باال

ساخته با  شیصلب پ یاز گره ها عتریوس یاستفاده ها یرا برا یمناسب نهینه نمودن هندسه اعضا نشده و زمیمحدود به به ینوآور

 ییاجرا یصلب و توسعه روشها ینوع گره ها نیا یساز نهیوبه یصنعت دیتول نیآورد. همچن یفراهم م یدگیپس کش یها رویاعمال ن

 آورد.   یم دیپد  یساز شیوپ یساز ،مقاومیفرهنگ نوآور جیترو یبرا یدیآن افق جد

 


