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اصالح پارامترهای لرزه ای سیستم های فوالدی قاب خمشی با دیوار برشی بتن آرمه 
 

دکتر احمد نیکنام،عضوهیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران 
سامان یغمایی سابق،کارشناس ارشدمهندسی زلزله 

        هتران،نارمک،دانشکده عمراندانشگاه علم و صنعت ايران 
 

 
چکیده : 

برای مقاوم سازی لرزه ای سازه ها، سیستم های مقاوم مختلفی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که بعضــاًبرای رفـع 
ــی (MRF)کـه بـه دلیـل قـابلیت بـهره  معایب یک سیستم خاص، از سیستم مقاوم دیگری استفاده میشود.در قاب مقاوم خمش
برداری از فضای بین قابها مورد استفاده زیادی دارد بخاطر برخورداری از سختی کم،معموالً طراحی منجربــه انتخـاب پروفیـل 
ــتم ازکاسـتیهای آن برخودارنباشـد,اسـتفاده  های بامقطع نسبتاً بزرگ می گردد.روشی که می تواند ضمن حفظ برتری این سیس

ازسیستم ترکیبی قاب خمشی ودیواربرشی بتن آرمه(MRF +SHW)است که محور اصلی این مقاله راتشکیل می دهد. 
ــزار ANSYS بـه صـورت سـه بعـدی وبـادرنظرگرفتـن تـرک  دراین کارپژوهشی برای مدل سازی سازه ها،ازنرم اف

خوردگی بتن وتاًثیرآن دراصــالح مـاتریس سـختی اسـتفاده شـده اسـت.اصـالح پارامترهـای لـرزه ای سـازه هـای موجـود، 
ــیرخطی موردبررسـی وارزیـابی قـرارگرفتـه اسـت.مقایسـه ایـن پارامترهـا بـاآیین نامـه هـای  باانجام تحلیل های دینامیکی غ

معتبرازجمله2800 ایران،بخش پایانی این مقاله راتشکیل میدهد  . 
 
 

1-مقدمه 
یکی ازروشهایی که میتواند برای اصالح پارامترهــای لـرزه ای سیسـتم هـای قـاب مقـاوم خمشـی فـوالدی بدلیـل 
ــی باشـدکه  p−∆ مورداستفاده قرارگیرداستفاده ازدیوار برشی بتن آرمه م برخورداری از نرمی نسبتاً زیاد ورنج بردن ازاثرات 
بنظرمی رسد تاکنون در ایران بخاطر پارهای مسائل استفاده از این سیستم چندان متداول نشده است. شــاید یکـی از دالیـل آن، 
کمی دسترسی به رفتار لرزه ای اینگونه ساختمانها باشد.باتاًکیدبر اینکــه یکـی از روشـهای مقاومسـازی سـاختمانهای فـوالدی 

استفاده از دیوارهای برشی بتنی آرمه میباشد , مسلماً آگاهی از رفتار لرزهای آن  الزم وضروری خواهد بود . 
درسالهای اخیر مطالعه روی سیستم های مرکب بمنطوراستفاده بهینه ازخصوصیات بتن وفوالدرشد بیشــتری گرفتـه ، 
ــۀ پژوهشـی هیـأت متشـکل از  متخصصیـن  آمریکـایی  وژاپنـی [4] از سـال 1993 دربـارۀ  بطوریکه پنجمین مرحله از برنام
ساختمانهای مرکب شروع شده است ودرحال حاضر تحقیقات دامنه داری دراین زمینه درحال انجام میباشــد.  .بعنـوان نمونـه 
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میتوان به کارهای پژوهشی در دانشگاه Ucla که بیشتر روی دیوارهای بتن آرمه با مقطــع مرکـب در مرزهـای دیـوار، متمرکـز 
شدهاند اشاره کرد(شکل1 ) که مسائلی نظیر مقاومت، جزئیات اجرایی و مسألۀ ساخت را  نیزمورد توجه قرار دادهاندویاکارهای 
گروه تحقیقاتی به سرپرستی والیس( WALLACE) [4]در دانشگاه کالیفرنیا ولس آنجلس را نام برد.در کشور ژاپن نیز کارهای 
مهم وجالبی روی سیستم های ترکیبی صــورت گرفتـه ویـا در حـال انجـام میباشـدکه بـه عنـوان نمونـه میتـوان بـه کارهـای 

پروفسورکابیاساوا  (KABEYASAWA ) ازدانشگاه توکیو اشاره نمود[5]. 
 
 
 
 

شکل1-دیوار برشی با مقطع مرکب[4] 
ــه دهدوجودنـدارد  متاسفانه درکشورما آیین نامه ای که اطالعات دقیق وجزییات اجرایی کاملی درزمینه سیستم های مرکب ارائ

وآیین نامه 2800 فقط به مقدار ضریب رفتار اکتفا کرده است[3] که در بخشهای بعدی به آن پرداخته خواهدشد. 
 

2-دالیل استفاده از دیوار برشی درساختمانهای فوالدی درمقایسه بامهاربندی فوالدی 
ذیالًپاره ای از مزایای دیوار برشی درمقایسه بادبگر سیستم های متداول بادبندی آورده میشود: 

-بادبند ضربدری به عنوان کاربردیترین سیستم مهاربندی، دارای رفتــار پیچیـده، بخصـوص در زلزلـههای شـدید میباشـد و  
ــه اجـرای وضعیـت انتـهایی بـادبند، کمـانش عضـو فشـاری در داخـل وخـارج صفحـه  پیش بینی رفتار لرزه ای آن بستگی ب
ــوچـک و انتشـار شکسـت دارد کـه در سـیکلهای  وپدیدههایی نظیر کمانش موضعی،کمانش پیچشی، خستگیهای سیکلهای ک
ــان  بارگذاری تحت نیروهای محوری وخمشی قابل بررسی است[ 2].همچنین د ر پارهای از موارد بدلیل مشکالت اجرایی امک
استفاده از مهاربند مناسب نیست چراکه متأسفانه کنترل برروی مهاربندی و جوش اتصاالت در کارگاهها بسیار کــم میباشـد و 

اگر اطمینان به اجرای صحیح بادبندی و اتصاالت وجود نداشته باشد استفاده از دیوار برشی برشی عاقالنهتر میباشد. 
-درزلزلههای گذشته، درساختمانهایی که دیوارهای برشی بعنوان سیستم مقاوم دربرابر زلزله بکار رفته است، عملکــرد مناسـبی 

از خود نشان داده اند واین موضوع اطمینان از رفتار آنها را افزایش میدهد [6]. 
 

3- روش پژوهش 
3-1-انتخاب مدلها 

ــه، دوحـالت مختلـف مـورد  دراین مقاله جهت ارزیابی رفتارلرزهای سیستمهای مقاوم خمشی ودیوار برشی بتن آرم
بررسی قرار گرفته است.درحالت اول، المان مرزی دیوار به صورت مرکــب بتـن – فـوالد(COMPOSITE) مدلسـازی شـده 
ودرحالت دوم که یک مدل پیشنهادی جدیداست ، المان مرزی بــه صـورت بتـن آرمـه بکاررفتـه اسـت کـه بعداًمـورد بحـث 

قرارخواهدگرفت.ضمناً هریک از سیستمهای مذکور در دوحالت 4 و7 طبقه مورد مطالعه وارزیابی قرار گرفتهاند.        
 3-2-طراحی مدلها 

کلیه سازهها مطابق آئیننامه 519 ایران، بارگذاری ونیروی برشی زلزله براساس آئیننامــه 2800  بدلیـل منظـم بـودن 
سیسیتم  سازه ای به روش استاتیکی معادل محاسبه شده ودرطراحی منظور گریده است  واین نکته آیین نامه کــه قـاب مقـاوم 
ــیز رعـایت شـده اسـت.طراحـی  خمشی درسیستمهای ترکیبی باید دربرابر 25 درصد بارهای جانبی مقاوم باشد درطراحیها ن
ــزار ETABS ، توسـط نرمافـزار طراحـی STEELER براسـاس آئیننامـه  بخش فوالدی سیستمها پس از مدلسازی با نرماف
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ــاس  )(   براس uR AISC- LRFD  [7و9] و قسمتهای بتنی براساس روش حدنهایی طراحی شدهاند.ضریب رفتار طراحی  

آیین نامه AISC  برای این سیســتم معـادل  5.5  لحـاظ شـده اسـت.نکتـه قـابل توجـه اینکـه براسـاس ضوابـط آئیننامـه 
ـــوب نمیشــود    AISC- LRFD درمـورد سـازههای مرکـب اگـر درصـد فـوالد از 0/04 کمترباشـد سـتون مرکـب محس
وباید براساس ضوابطACI  طراحی شود(مقطع تبدیل یافتــه) ، درغـیر ایـن صـورت بـاید ضوابـط LRFD رعـایت گـرددو 
 طراحـــی براســـــاس مــــدول االستیســــیته مقــــاطع مرکــــب بــــه شــــرحی کــــه در زیــــر آورده شــــده، 

انجام می گیرد. 

        (1) 
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لذا برای معرفی مشخصههای مقطع مرکب دربرنامه ETABS  چنین عمل میشود. 
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در این روابط: 
n1 = نسبت مدول االستیسیته مقطع مکب به مدول االستیسیته بتن 

n2 = نسبت مدول االستیسیته مقطع مرکب به مدول االستیسیته فوالد 

conyI = ممان اینرسی نسبت به محورهای  x و y برایبخشبتنیمقطعمرکب  )( conxI و  )(
stA = سطح مقطع بخش فوالدی مقطع مرکب 

=ممان اینرسی نسبت به محورهای  x و y برایبخشفوالدیمقطع مرکب  styI )( stxI و  )(

3-3- بارگذاری  
مدلهای تهیه شده تحت بارگذاری شتاب نگاشت السنترو(1940م) با شتاب مــاکزیمم g 0/32 وزمـان تنـاوب غـالب 

0/5 ثانیه،دردوحالت خطی وغیرخطی تحلیل شده اند (شکل2). 
 
 
 
 
 

شکل2- شتاب نگاشت النسترو 
 ANSYS 3-4-مدل سازی والمانهای مورد استفاده در

پس از تهیه مدلهای خطی توسط نرم افزارهای  ETABS وANSYS [10]ومقایسه زمانهای تناوبی ارتعاشی سازه  
ــهای تهیـه شـده توسـط ANSYS تحـت اثـر شـتاب نگاشـت  در این دو نرم افزار (که تطابق خوبی باهم داشتند) ،روی مدل

انتخابی،تحلیل دینامیکی خطی وغیرخطی انجام شده است. 
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ــتفاده شـده  برای مدلهای که دراین پژوهش تهیه شده از سه نوع المان SOLID65، BEAM24 و MASS21اس
است .المان  اول المانی تک محوری با مقطع عرضی اختیاری(باز یا بسته) و با قابلیتهای کشش، فشار، خمش و پیچش ســن 
ــان دارای شـش درجـۀ آزادی در هـر گـره انتـهایی  ودارای قـابلیت پالسـتیک شـدن، خـزش وتـورم  ونانت میباشد. ین الم
ــاصی برای مـدل سـازی  میباشد.این المان برای مدل کردن تیرهاوستونها استفاده شده است. المان SOLID65 به طور اختص
ــذف کـرد. در ایـن المـان قـابلیت مـدل کـردن  بتن مسلح در نظر گرفته شده است که در صورت نیاز میتوان آرماتورها را ح
ترکخوردگی و خردشدگی نیز وجود دارد. بتن قابلیتهای ترکخوردگی ( در سه جهت عمــود برهـم)، خردشـدگـی، تغیـیر 
شکلهای پالستیک و خزش را داراست. آرماتورها نیز قادرند تغییر شکل پالستیک بدهند.و باالخره المـان MASS 21 یـک 
المان گرهای با شش درجه آزادی میباشد که میتوان جرمهای انتقالی و دورانی متفــاوتی را در راسـتای هـر یـک از درجـات 

آزادی آن تعریف کرد.این المان برای مدل کردن جرم سازه بکاررفته است. 
 

3-6-1-معیارهای توقف تحلیل های غیرخطی 
برای متوقف کردن مقدار بار درآنالیزهای غیرخطی چهار معیار کلی زیر مطرح است [1]. 

1-ضوابــط آئیننامــهای درمــورد محدودیــت جابجاییهــای نســبی وکلــی طبقــات. بــه عنــــوان مثـــال آئیننامـــه 
 UBC 97 و NEHRP [8] حداکثر جابجایی طبقات را برحسب پریود سازه به اعداد زیر محدود میکند. 

             (7)        HT 025.07.0 →<                                                                                               
                                   (8)         HT 02.07.0 →>                  

2-ضوابط آئیننامهای درمورد محدودیت تغییرشکلهای دورانی درسازه. بطوریکه آئیننامه AISC درســازههای باشـکلپذیـری 
متوسط حداکثر دوران را به  0.02 رادیان ودرسازههای با شکلپذیری زیاد به  0.03 رادیان محدود میکند. 

ــان یـا بخشـی از آن از کرنـش گسـیختگی تجـاوز کنـد کـه بـا حـذف المـان  3- معیار گسیختگی مصالح: یعنی کرنش درالم
ودرنظرگرفتن مسئله باز توزیع بارها، گسیختگی کل سازه مورد بررسی قرارگیرد. 

4-معیار مکانیزم شدن سیستم نیز بعنوان یکی دیگر از معیارهای توقف تحلیل غیرخطی محسوب میشود. 
β به شتاب نگاشــت مقیـاس شـده ضـرب شـده وتحلیـل هـای غـیر خطـی تکـرار  برای رسیدن به این معیار ،ضریبی مانند
ــــثربرش پایـــه  وحداک )( 1V میشــود.ازنتــایج حــاصل از تحلیــل،مقــادیربرش پایــه نظــیر اولیــن مفصــل پالســتیک

)( برداشت میشود.  u∆ وحداکثرتغییرمکان )(Vu نظیرانهدام
3-6-2-تعیین پارامترهای لرزه ای 

پارامترهای لرزه ای که برای هرمدل تعیین میشوند به شرح زیر محاسبه شده اند: 
 )( µR - محاسبه ضریب رفتار ناشی از شکلپذیری

        (9)        
u

E

V

V
R =µ                              

 (10)      codE VV ×= β            
 )( sR - محاسبه ضریب  اضافه مقاومت 

      (11)      
1V

V
R u

s =                                                  

 )( wR )( وحالت تنش مجاز uR - محاسبه ضریب رفتار حالت نهایی 
 (12)    su RRR ×= µ                                                                                                                        

                
          (13)    uw RR 4.1=                                                                                                                           
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 )( dC - محاسبه ضریب تشدید تغییرمکان بام 

 (14)    
code

u
dC

∆
∆

=                                                                                                                           

∆code تقریباً باتغییر مکان نظیر اولین مفصل پالستیک برابر است.  درحالت حدی نهایی،
    )(µ - محاسبه ضریب شکلپذیری تقریبی

 (15)    
s

d

R

C
=µ                                                                                                                          -

4-تشریح مدل هاونتایج تحلیل ها 
m3 درنظرگرفته شده است.دراین  مدل A :یک ساختمان چهارطبقه مسکونی باپالن مطابق شکل(3) وارتفاع طبقات 
ــه پـائین بـودن نیـازلرزه ای، درصدفـوالد  مدل، المانهای مرزی دیوار بصورت مرکب بتنی – فوالدی انتخاب شده و باتوجه ب
موردنیاز کم بوده ، باتوجه به ضوابط LRFD ، باید ازضوابط ACI برای طراحی این المان ها استفاده شود.زمان تناوب سـازه  

 T=.52 ثانیه بوده ومعیارتوقف برنامه ضابطه  0.025H مطابق آیین نامه UBC97 بوده است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
شکل٣-پالن مدهلا 

 
مدلB: ساختمانی مشابه مدلA ،مدل سازی شده بااین تفاوت که ازیک سیستم جدید پیشنهادی دراین مقاله استفاده 

شده است . 
ــه صـورت مرکـب مـدل سـازی شـده  مدلC :یک ساختمان هفت طبقه باپالن مشابه میباشد که المان مرزی دیوار ب
 T=1.13 است.درصد فوالدالمان مرزی از 4 درصد بیشتر وازضوابط ستونهای مرکب استفاده شده است.زمان تناوب این سازه

ثانیه میباشد لذا ضابطه محدودیت جابجایی UBC97 درمورد چنین سازه هایی به صورت 0.02H خواهدبود. 
ــرگرفتـه  مدل D : این مدل مشابه مدل  Cبوده ،فقط المان مرزی دیوار برشی دراین حالت به صورت بتن آرمه درنظ

شده است.   
 نتایج حاصل ازتحلیل های مدل های فوق وپارامترهای لرزه ای متناسب آنها محاسبه ودر جداول شماره های 1تـا 6 

آورده شده است. 
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5-تحلیل نتایج  
ــن  1- یکی از مشکالت اساسی سیستمهای قاب مقاوم خمشی، تغییر مکانهای زیاد آن درحین وقوع زلزله است که ای

امر اغلب باعث قویتر شدن پروفیلهای مورد استفاده درطراحی سازه میشود.باانتخاب دیواربرشی بتنی که دارای ســختی 
 جانبی نسبتاً زبادتری است عمالً مقدار  جابجایی  محدود گردیده ، طراحی منجر به انتخاب پروفیــل هـای ضعیفـی مـی 
گردد.سیستم مورد مطالعه بعنوان یک سیســتم صلـب،تغییرمکانـهای خطـی کمـی داشـته وبـرای رسـیدن بـه  جابجـایی 
ــان دهـد.مقـادیرپـارامتر ضریـب افزایـش تغییرمکـان  حداکثر،ناچاراًتغییرشکلهای زیادتری رادرمحدوده غیرخطی باید نش

)محاسبه شده دراین مقاله هم به نوعی مویداین ادعا است.  dC )
ــائین میباشـد، درصدفـوالد المانهـای  2-  درساختمانهای باارتفاع کم، بعبارت دیگر درمواردی که نیازهای لرزهای پ
ــن  مرزی دیوارهای برشی کم خواهد بود.بطوریکه اگر مقدار آن از 4درصد کمترباشدطبق ضوابطLRFD باید درطراحی ای
ــب بصـورت مناسـبی اسـتفاده  المانها ازضوابط آیین نامه  ACI استفاده کنیم یعنی درچنین ستونهایی ازمقاومت ستون مرک

نمیشود. 
ــا نتـایج  3- پارامترهای لرزه ای براساس محدودیت جابجایی آیین نامه  UBC97 محاسبه شده وبا کنترل سایر معیاره

زیرحاصل شده است: 
ــه  الف:بارسیدن سازه به حداکثر جابجایی مجاز غیرخطی، مقادیرتغییرشکلهای دورانی به مقدار ماکزیمم مجاز خود ک

آیین نامه AISC اجازه داده نزدیک میشوند.این حالت در همه مدلها مشاهده میشود. 
ب:باکنترل مفاصل پالستیک تشکیل شده درسازه،مالحظه شد که هیچیک از مدلها به حالت مکانیزم نرسیده است. 

ـــتم،  ud میباشـد وچـون بـرای ایـن سیس RC 7.0=  ، UBC  97 4-ضریـب افزایـش تغیـیر مکـان درآئیننامـه
uR=2.4 ارایه نموده لذا خواهیم داشت:  آئیننامه

 94.22.47.0 =×=dC

wd ارایه شده است ولذا:  RC 4.0=  درآئیننامه 2800 ایران این ضریب بصورت
 14.24.1/5.74.04.0 =×== wd RC

 . 5.4=dC آئیننامهAISC این ضریب راباالتر از دوآئیننامه  توصیه نموده است یعنی: 
5- پارامترهای لرزه ای محاسبه شده برای این سیستم دوگانه نسبت به سیستم قاب خمشــی فـوالدی تنـها ، از یـک 

بهبود نسبی برخوردار است 
6-نتایج وتوصیه ها 

1-درسیستم قاب مقاوم خمشی فوالدی ودیواربرشی بتن آرمه که دراین کارپژوهشــی موردبرسـی قـرارگرفتـه انـد، 
ــه ازخـود نشـان دادنـد ودرهیچکـدام ازنمونـهها  مالحظه گردید که درهمۀ نمونهها، دیوارها مقاومت نسبتاً خوبی دربرابر زلزل

دیوارها به خرابی نرسیدند وفقط ترکهایی درآنها دیده شد. 
2-اولین ترک درمدلها،بصورت افقی درالمانهای مرزی دیوارهای برشی مشاهده شدکه این به نوعی با الگــوی تـرک 

خوردگی نتایج آزمایشگاهی سازگاری دارد [11].  
4- مطابق آئیننامهAISC برای سیستم قاب مقاوم خمشی فوالدی ودیواربرشی بتنی  (C-ORCW) مقدار ضریب رفتار 
uR=5.5 توصیه شده است. همین ضریب درآئیننامۀ UBC97 ،4.2 توصیه شده است.درابن کارپژوهشی ،نتایج بدست 

آمده با تقریب نقصانی با آیین نامه AISC وبا تقریب افزایشی با آیین نامه UBC97 قابل مقایسه است. 
 UBC97 بدست آمده درمدلهای تحلیلی،ازاعداد نظیر درآیین نامه ( dC  4 -مقادیرپارامتر ضریب افزایش تغییرمکان (

وآیین نامه ایران باالتربوده ونزدیک آئیننامهAISC می باشند. 
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ــاب پارامترهـای لـرزه ای بـرای ایـن نـوع سیسـتم   5- نکته قابل توجه اینکه بنظرمیاید آیین نامه 2800 ایران،درانتخ
ــهAISC وپـارامتر ضریـب افزایـش تغییرمکـان   نزدیک به آئیننام uR بطور دوگانه برخوردارنموده است بطوریکه درآن ضریب

 .( 14.2=dC و 35.5
4.1
5.7
==uR )  تقریباً نزدیک آیین نامه UBC97 میباشد( dC )

ــنهادی(قـاب مقـاوم خمشـی فـوالدی ودیواربرشـی بتـن آرمـه  6-پارامترهای لرزهای محاسبه شده برای سیستم پیش
باالمانهای مرزی بتنی) به حالتی که ازالمانهای مرزی مرکب استفاده نمودیم نزدیک است. این نتیجه هم درساختمانهای 4 طبقه 

وهم 7طبقه حاصل شده است. 
7-بطوریکه قبالً دربند2 از تحلیل نتایج موردبرسی قرارگرفت به نظر میرسد استفاده از سیستم پیشنهادی برای تعداد 

طبقات کم بانیازهای لرزهای پائین، اقتصادیتر از سیستم با المان مرزی مرکب باشد.  
ــتم پیشـنهادی ونـیز رفتـار آزمایشـگاهی آن  البته ذکر این نکته ضروری است که پرداختن به مسئله اتصاالت درسیس

ــایر  ازجمله مواردی است که برای تأیید مدلهای تحلیلی، الزم وضروری به نظر میرسد.همچنین توصیه میشود رفتارلرزه ای س
 سیستم های دوگانه موردبرسی قرارگیرد. 
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