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 ایرانهمایش ملّی مهندسی سازه اولّین 

 هاي هتل المپیک ، تهران، مركز همایش2131دیماه  11و  12
 

 0-031کد مقاله:                                                                                                                    

 های  طراحی کاربردی و اجرای سازه دیوار برشی فوالدی بر اساس ضخامت ورق

  موجود در بازار 

2 نیا محمدمهدی علی ،0پور عصومه قلیم
 

 Gholipour_m@aut.ac.ir، صنعتی امیرکبیر دانشگاه، انشجوی دکترید -1

 ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر علمی هیأت عضو-2

 دهیچك
های فوالدی، مقاطع تیر و ستون از میان مقاطع موجود در بازار و با ظرفیتی بزرگتر از نیازهای طراحی انتخاب  در طراحی متداول قاب

های موجود انتخاب گردد. در طراحی متداول  الزم است ضخامت ورق از میان ضخامت زینر برشی فوالدی گردند. در طراحی سازه دیوا می

ز ینجا نیگردد. در ا نظر از ظرفیت برشی قاب فوالدی، برای تحمل کل برش طبقه طراحی می سازه دیوار برشی فوالدی، ضخامت ورق با صرف

گیری در خصوص انتخاب ضخامت  شده در بازار موجود نبوده و نیاز به تصمیمدر زمان طراحی سازه، ممکن است ضخامت ورق طراحی 

( ضخامت 1طبقه دیوار برشی فوالدی در سه حالت،  11و  11، 4های  بزرگتر یا کوچکتر از ضخامت طراحی باشد. در این مقاله، سازه

و  یبررسهای بزرگتر موجود  ( ضخامت ورق1 های کوچکتر موجود و ( ضخامت ورق2تئوری به دست آمده از روابط طراحی،  های ورق

. تغییر ضخامت طراحی ورق همچنین بر اساس روش پیشنهاد شده در فزون مورد مطالعه قرار گرفته استها تحت تحلیل بارا رفتار آن

نتایج مربوط به  مبنی بر بازبینی طراحی ورق و اعضای مرزی سازه دیوار برشی فوالدی بر اساس Steel Design Guide 20 دستورالعمل

دهد  های مختلف نشان می مطالعه رفتار سازه دیوار برشی فوالدی برای ضخامت ورقنیز بررسی گردیده است.  سهم ورق و قاب از برش طبقه

که در طراحی ورق سازه دیوار برشی فوالدی، بر خالف روند طراحی معمول تیر و ستون که مقطع طراحی بزرگتر از حد نیاز انتخاب 

ردد، انتخاب ضخامت ورق کوچکتر از مقادیر تئوری مناسب بوده و در عین حفظ رفتار مطلوب سازه، سبب کاهش مقاطع اعضای مرزی، گ می

 Steel Design Guideروش ارائه شده در دستورالعمل  گردد. فوالد و اقتصادی شدن طرح میجویی در مصرف  تر شدن سازه، صرفه سبک

در مرحله اجرای سازه نیز، دهد.  های بلند ارائه نمی گیر بوده و نتایج قابل قبولی خصوصاٌ برای طراحی سازه وقت نیز روشی کامالٌ تقریبی و 20

بایست به کمترین مقدار ممکن انجام گیرد.  مرتبه می های کوتاه در صورت موجود نبودن ضخامت ورق طراحی، کاهش ضخامت ورق در سازه

    شود.    ها وجود داشته و اثر نامطلوبی بر ظرفیت باربری سازه ایجاد نمی کاهش بیشتر ضخامت ورق لیکن با افزایش ارتفاع سازه، امکان

 طراحی کاربردی، ضخامت ورق موجود در بازار، ضخامت ورق تئوری، دیوار برشی فوالدی :کلمات کلیدی
 

 

 قدمهم -0

 متداول شکل در سیستم این. گرفت قرار استفاده مورد میالدی 01 ههد از جانبی باربر های سیستم انواع از یکی عنوان به فوالدی برشی دیوار

 :VBE) قائم مرزی اعضای عنوان به ها ستون (HBE: Horizontal Boundary Elements) افقی مرزی اعضای عنوان به تیرها از متشکل آن
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Vertical Boundary Elements) دیوار برشی  روی بر شده انجام مطالعات و آزمایشات نتایج .باشد می قاب پرکننده فوالدی ورق و

  .[0-1] است ای مطلوب این سیستم سازه انرژی جذب و پذیری شکل مقاومت، سختی، دهنده نشان ،فوالدی

انتخاب ظرفیتی بزرگتر از نیازهای طراحی  های فوالدی، مقاطع تیر و ستون از میان مقاطع موجود در بازار و با در طراحی متداول قاب

باشد. ضخامت ورق محاسبه شده  ضخامت ورق پرکننده نیز مطرح میطراحی عالوه بر اعضای قاب،  سازه دیوار برشی فوالدی، درند. گرد می

 تئوریگیری در خصوص انتخاب ضخامت بزرگتر یا کوچکتر از ضخامت  بر اساس روابط طراحی لزوماٌ در بازار موجود نبوده و نیاز به تصمیم

نظر از ظرفیت برشی قاب فوالدی، برای تحمل کل برش  داول سازه دیوار برشی فوالدی، ضخامت ورق با صرفطراحی مت روش در. است

برای ظرفیت پالستیک کامل ضخامت ورق طراحی اعضای مرزی  "طراحی بر اساس ظرفیت"از طرفی مطابق اصول گردد.  طبقه طراحی می

داشته و به منظور طراحی مطلوب و  سازهظرفیت باربری طراحی اعضای قاب و ر توجهی ب د. لذا مقدار ضخامت ورق نقش قابلگیر انجام می

 باشد.  اقتصادی سازه دیوار برشی فوالدی نیاز به انتخاب ضخامت مناسب ورق می

طراحی دیوار برشی فوالدی در سه حالت طبقه  11و  11، 4های  ، سازهو کاربردی ضخامت ورق در این مقاله به منظور بررسی طراحی مناسب

 مده از روابطها عیناٌ مقادیر به دست آ در حالت اول، ضخامت ورقو رفتار آنها تحت تحلیل بارافزون مورد مطالعه قرار گرفته است. شده 

های موجود در بازار و بر اساس نزدیکترین ضخامت بزرگتر و  انتخاب ضخامت ورق از میان ورقدر دو حالت دیگر،  ولحاظ گردیده  طراحی

 Steel Design Guideدر بخش دوم مطالعات این مقاله، روش پیشنهاد شده در دستورالعمل به ضخامت تئوری انجام شده است.  کوچکتر

مبنی بر بازبینی طراحی ورق و اعضای مرزی سازه دیوار برشی فوالدی بر اساس نتایج مربوط به سهم ورق و قاب از برش طبقه  [8] 20

 ضخامت ورق در زمان اجرای سازه مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی شده و در بخش سوم تغییر

 

 مطالعهروش  -2

 مشخصات هندسی مدلها -

و  در محاسبه وزن طبقاتشده استفاده  اند. پالن طبقه مورد مطالعه قرار گرفته 11و  11، 4های دیوار برشی فوالدی  سازهدر این مقاله، 

اتصال تیر به ستون جز در دهانه دیوار برشی  د.باش دیر طول دهانه بر حسب متر میقام نشان داده شده است. 1در شکل زلزلهبارگذاری 

ها از نوع اتصال برشی است. بدین  بایست اتصال خمشی باشد، در سایر دهانه می AISC-341 [9]نامه  فوالدی که بر اساس ضوابط آیین

  متر در نظر گرفته شده است. 1.3شود. ارتفاع طبقات   تحمل می ترتیب بار جانبی ساختمان در هر راستا توسط دو دیوار برشی فوالدی

 

 خواص مصالح -

کرنش مصالح در  -استفاده شده است. مشخصات تنش ASTM-A572و   ASTM-A36به ترتیب از فوالد  و اعضای مرزی ها برای ورق

والدی، کاهش نیروهای وارد از طرف ورق به اعضای تر برای ورق ف علت استفاده از فوالد با تنش تسلیم پاییننشان داده شده است.  2شکل

 باشد. تر این اعضا می طراحی سبک و مرزی
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 ها سازهمحاسبات باگذاری پالن استفاده شده در : 0شكل
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 کرنش مصالح فوالد -: مشخصات تنش2شكل

 

 

 

 ورق

 مرزیاعضای 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

       
 روش طراحی -

انجام گرفته است. بارگذاری زلزله نیز مطابق با روش استاتیکی  ASCE 7-10 [11]نامه  محاسبه بار مرده و زنده وارد بر سازه بر اساس آئین

ارائه شده در  "طراحی بر اساس ظرفیت"ها بر اساس اصول روش  نامه محاسبه شده است. طراحی تیرها و ستون معادل ارائه شده در این آئین

بزرگ بودن نیروهای طراحی اعضای  انجام گرفته است. به دلیل AISC-360 [11]نامه  و مطابق با ضوابط آئین AISC-341 [9]نامه  آئین

 IPBو حتی نیمرخ  IPEهای متداول در ایران نظیر نیمرخ  طبقه، امکان استفاده از نیمرخ 11 سازه یمرزی به خصوص در طبقات پایین

 ی استفاده گردیده است. قوطها از مقاطع  برای ستون و( Wباشد. به همین جهت برای تیرها از مقاطع آمریکایی ) نمی

 

 سنجی روش مدلسازی صحت -

استفاده شده و کلیه  shellا از روش المان ه سازی سازه انجام گرفت. به منظور شبیه ABAQUS [12]افزار  ها در نرم مدلسازی و تحلیل سازه

گیری  ای با خاصیت انتگرال مان چهار گرهیک ال S4Rمدلسازی شدند. المان  S4Rتوسط المان ها  ها و ورق اعضای سازه، شامل تیرها، ستون

قابلیت  S4Rباشد. المان  کاهش یافته بوده که در هر گره دارای شش درجه آزادی شامل سه درجه آزادی دورانی و سه درجه آزادی انتقالی می

نماید. نتایج ارائه شده در  مدلسازی یبه خوب را بزرگ های تغییرمکان و ها کرنش تواند می های نازک تا ضخیم را دارا بوده و مدلسازی پوسته

 .باشد میبیانگر دقت مطلوب این روش برای مدلسازی دیوار برشی فوالدی  [11و  5]مراجع 

طبقه آزمایش شده توسط  4سنجی شود. بدین منظور، نمونه سازه  های تحلیلی صحت در نخستین گام الزم است مدلسازی و عملکرد مدل

Driver [14] المان روش  با استفاده ازshell  ،منحنی بارافزون به دست آمده از  سازی شده و تحت بارگذاری بارافزون تحلیل شد. شبیه

نتایج به دست آمده از مدل تحلیلی شود،  آورده شده است. همانطور که مشاهده می 1ش در شکلزمایمتناظر حاصل از آ تحلیل به همراه منحنی

 کانتور توزیع تنش ، همچنین1در شکل دهد. قبولی با نتایج آزمایشگاهی نشان می االستیک انطباق قابلدر هر دو ناحیه رفتار االستیک و غیر 

باشد. همانطور که در این شکل مشاهده  می مگاپاسکالنشان داده شده است. مقادیر تنش ارائه شده بر حسب  نیز فون میسز در بار نهایی

ه اول و به مقدار کمتری در ورق طبقه دوم اتفاق افتاده است. از طرفی نقاط متعدد تسلیم تسلیم و گسترش میدان کششی در ورق طبق ،شود می

 شود. این موارد در نمونه آزمایشگاهی نیز گزارش شده است.   های طبقه اول مالحظه می در ستون

 

 های موجود در بازار طراحی سازه بر اساس ضخامت ورق -3

گیرد. ضخامت به دست آمده از  طراحی ضخامت ورق برای تحمل کل برش طبقه انجام می در روش متداول طراحی دیوار برشی فوالدی،

 .گیری در خصوص انتخاب ضخامت بزرگتر یا کوچکتر از ضخامت طراحی است در بازار موجود نبوده و نیاز به تصمیمروابط طراحی لزوماٌ 

تئوری به دست آمده از روابط  های ( ضخامت ورق1ر سه حالت، طبقه دیوار برشی فوالدی د 11و  11، 4های  در این بخش، طراحی سازه

زون مورد مطالعه ها تحت تحلیل باراف و رفتار آن انجامهای بزرگتر موجود  ( ضخامت ورق1های کوچکتر موجود و  ( ضخامت ورق2طراحی، 

 قرار گرفته است.
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 روش مدلسازی سنجی : صحت3شكل

 

، 1عبارتند از:  ASTM-A36های موجود در بازار کشور برای فوالد  ساس جستجوی انجام شده و اطالعات به دست آمده، ضخامت ورقبر ا

با ارائه شده است.  1تا  1طبقه، به ترتیب در جداول 11و  11، 4های  . نتایج طراحی سازهمتر و ... میلی 15، 12، 11، 8، 3، 5، 4، 1، 2.5، 2، 1.5

ز مقادیر های کوچکتر ا طبقه صرفاٌ برای حالت ضخامت ورق 11طبقه، طراحی سازه  11و  4های  نتایج به دست آمده از رفتار سازهتوجه به 

 RDها کوچکتر از مقادیر تئوری انتخاب گردیده، مدل با نام  ها، زمانیکه ضخامت ورق در نامگذاری مدلطراحی انجام گرفته است. 

(Rounded Downو در حالتی )ها بزرگتر از مقادیر تئوری انتخاب شده است، مدل با نام  که ضخامت ورقRU (Rounded Up نامیده )

الزم به ذکر شوند.  نامیده می Theoretical ،به دست آمده از روابط طراحیهای طراحی شده بر اساس ضخامت ورق  شود. از طرفی سازه می

موجود بر اساس نزدیکترین ضخامت بزرگتر و کوچکتر به ضخامت تئوری انجام های  است که انتخاب ضخامت ورق از میان ضخامت ورق

طراحی بر اساس "طراحی اعضای مرزی نیز مجدداٌ به منظور ارضای ضوابط  در هر حالت، با تغییر ضخامت ورقاز طرفی  شده است.

 انجام گرفته است. "ظرفیت
 

 طبقه 4سازه  -و مقاطع اعضای مرزیضخامت ورق  :0جدول

VBE HBE 
Plate 

Thickness (mm) Level 

RU RD Theoretical RU RD Theoretical RU RD Theoretical 

Box 300×25 Box 250×25 BOX 300×20 W8×67 W8×58 W8×58 1.50 1.00 1.18 4 
Box 350×25 Box 300×25 BOX 300×30 W8×58 W8×58 W8×58 2.50 2.00 2.10 3 
Box 350×25 Box 350×25 BOX 350×25 W8×58 W8×58 W8×58 3.00 2.50 2.75 2 
Box 350×35 Box 350×25 BOX 350×25 W10×88 W8×58 W8×58 4.00 3.00 3.10 1 
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 طبقه 01سازه  -مقاطع اعضای مرزی ضخامت ورق و: 2جدول

VBE HBE 
Plate 

Thickness (mm) Level 
RU RD Theoretical RU RD Theoretical RU RD Theoretical 

Box 350×30 Box 350×25 BOX 350×25 W8×67 W8×48 W8×67 1.50 1.00 1.43 10 
Box 500×40 Box 450×35 BOX 450×35 W10×68 W10×68 W10×88 3.00 2.50 2.80 9 
Box 550×55 Box 500×50 BOX 550×45 W10×112 W10×88 W10×88 5.00 4.00 4.15 9 
Box 650×60 Box 600×50 BOX 650×45 W10×112 W10×88 W10×112 6.00 5.00 5.40 7 
Box 700×60 Box 650×55 BOX 650×65 W12×190 W10×112 W10×112 8.00 6.00 6.40 6 

Box 750×65 Box 700×60 BOX 750×55 W12×136 W10×112 W12×152 8.00 6.00 7.40 5 

Box 750×75 Box 700×65 BOX 750×60 W12×136 W12×190 W12×152 8.00 8.00 8.00 4 

Box 750×75 Box 700×70 BOX 750×65 W12×230 W12×136 W12×170 10.00 8.00 8.50 3 

Box 800×70 Box 700×70 BOX 750×65 W12×230 W12×136 W12×170 10.00 8.00 8.80 2 

Box 800×70 Box 700×70 BOX 750×65 W12×230 W12×170 W12×190 10.00 8.00 9.10 1 

 

 هطبق 03سازه  -ضخامت ورق و مقاطع اعضای مرزی : 3جدول

VBE HBE 
Plate 

Thickness (mm) Level 
RD Theoretical RD Theoretical RD Theoretical 

Box 350×35 BOX 400×30 W8×67 W8×67 1.50 1.53 13 
Box 500×45 BOX 550×40 W10×77 W10×100 3.00 3.15 12 
Box 600×60 BOX 700×45 W10×77 W10×100 4.00 4.80 11 
Box 700×60 BOX 800×55 W12×152 W10×112 6.00 6.40 10 
Box 850×60 BOX 900×60 W10×77 W10×112 6.00 7.90 9 

Box 850×75 BOX 900×75 W12×190 W12×170 8.00 9.00 8 

Box 950×70 BOX 1000×70 W12×190 W12×170 10.00 10.40 7 

Box 950×75 BOX 1000×75 W12×120 W12×170 10.00 11.20 6 

Box 1050×70 BOX 1100×75 W12×190 W12×190 12.00 12.50 5 

Box 1050×80 BOX 1100×80 W12×170 W12×190 12.00 13.10 4 

Box 1050×80 BOX 1100×80 W12×170 W12×190 12.00 13.40 3 

Box 1050×80 BOX 1100×80 W12×170 W12×190 12.00 13.60 2 

Box 1050×80 BOX 1100×80 W12×190 W12×252 12.00 14.00 1 

 

همراه منحنی متناظر به دست آمده در حالت به  RUو  RDهای  های بارافزون به دست آمده از تحلیل مدل های مورد مطالعه، منحنی برای سازه

مورد های طراحی، ظرفیت نهایی  از حالت نشان داده شده است. به منظور درک بهتر رفتار سازه در هر یک 3تا  4های  طراحی تئوری، در شکل

20) نامه انتظار از سازه که برابر حاصلضرب برش پایه طراحی در اضافه مقاومت ارائه شده در آئین  )باشد   می                                         

(ShearBaseDesignLoadUltimateDesign .2) چین نشان داده شده است. در خصوص ظرفیت باربری نهایی سازه نیز با  با نقطه

 اند.  % در سازه ارائه شده2.5وقوع دریفت های بارافزون صرفاٌ تا مقدار جابجایی بام متناظر با  %، منحنی 2.5توجه به غالب بودن معیار دریفت 

علیرغم کوچکتر بودن ضخامت طراحی ورق نسبت به مقدار تئوری و به تبعع آن کعوچکتر بعودن     RDشود، در حالت  همانطور که مشاهده می

هعا، بعا توجعه بعه      ار سعازه باشد. در خصوص رفت نامه می مقاطع اعضای مرزی، همچنان ظرفیت سازه باالتر از حد نهایی تعیین شده توسط آئین

ای کعه   بگونه ،باشد در هر حالت طراحی، توالی تسلیم به صورت مطلوب می "طراحی بر اساس ظرفیت"طراحی اعضای مرزی مطابق با اصول 

آن در پعای  ها، ابتعدا تسعلیم در انتهعای تیعر طبقعات و پعس از        توجهی از ورق ها بوده و در ادامه پس از تسلیم بخش قابل شروع تسلیم از ورق

 افتد. ها اتفاق می ستون
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 طبقه 4سازه  -های بارافزون منحنی: 4شكل
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 طبقه 01سازه  -های بارافزون منحنی :5شكل
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 طبقه 03سازه  -های بارافزون منحنی :6شكل

 ارائه شده است. 4جدول ها در سازههای مختلف طراحی، مقادیر اضافه مقاومت  ها در حالت به منظور مقایسه بهتر رفتار سازه
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 های مختلف طراحی ها در حالت ضرایب اضافه مقاومت سازه :4جدول

RU RD Theoretical Model 
3.10 2.51 2.56 4-story 

3.22 2.45 2.93 10-story 

- 2.93 3.04 13-story 

 
ر توضیح داده شد در روش معمول طراحی سیستم ت باشد. همانطور که پیش عامل اصلی رفتار مشاهده شده مربوط به روش طراحی سیستم می

نظر شده و ضخامت ورق برای تحمل کل برش طبقه طراحی  دیوار برشی فوالدی، در تعیین ضخامت ورق از مقاومت برشی قاب صرف

جه شده و لذا شود. این در حالی است که با طراحی اعضای مرزی برای ظرفیت کامل پالستیک ورق، مقاطع بزرگی برای اعضای قاب نتی می

 باشد.  قابل توجه میو به دنبال آن اضافه مقاومت سازه ظرفیت برشی قاب 

ارائه شده است. با افزایش تعداد طبقات سازه، میزان اختالف  5در جدول  RDبا  RUطبقه در حالت طراحی  11و  4های  اختالف وزن سازه

 باشد.   وزن سازه در دو حالت طراحی قابل توجه می

 
 RDو  RUاختالف وزن سازه در دو حالت طراحی : 5جدول

Weight Difference (ton) Model 
1.56 4-story 

15.36 10-story 

 

با توجه به نتایج به دست آمده و توضیحات ارائه شده، در تعیین ضخامت طراحی ورق در سیستم دیوار برشی فوالدی بر خالف روند طراحی 

گردد، انتخاب ضخامت ورق کوچکتر از مقادیر تئوری به دست آمده از  زرگتر از حد نیاز انتخاب میمعمول تیر و ستون که مقطع طراحی ب

جویی در  تر شدن سازه، صرفه باشد. کوچک شدن ضخامت ورق از طرفی سبب کوچکتر شدن مقاطع اعضای مرزی، سبک روابط، مطلوب می

 گردد. مصرف فوالد و اقتصادی شدن طرح می
 

 ه بر اساس سهم ورق و قاب از برش طبقه بازبینی طراحی ساز -4
، تحلیلی به منظور محاسبه سهم ورق و قاب از برش ه شده است که بعد از طراحی اولیهتوصی Steel Design Guide 20 [8]در دستورالعمل 

طراحی بر "س اصول . طراحی اعضای مرزی نیز بر اساگرددطبقه انجام شده و طراحی ورق بر اساس مقدار برش به دست آمده بازنگری 

طبقه بر اساس  11و  4های  پیشنهاد شده، طراحی سازه شود. به منظور بررسی کفایت روش برای ضخامت جدید بازبینی می "اساس ظرفیت

. مطابق با گردیدمحاسبه  در هر یک از طبقات سازهسهم ورق و قاب از برش طبقه  ،این روش مورد بازبینی قرار گرفت. در نخستین گام

. پس از تعیین سهم ورق، ضخامت طراحی گرفت، تعیین سهم ورق و قاب در برش پایه طراحی انجام [8]یحات ارائه شده در مرجع توض

. در طراحی گردیدد. در ادامه طراحی اعضای مرزی نیز بر اساس ضخامت جدید ورق بازبینی شورق بر اساس مقدار برش جدید بازبینی 

مربوط به بزرگتر بودن ظرفیت برشی این اعضا در مقایسه با سهم آنها از برش طبقه انجام گیرد. با توجه به  کنترل بودها همچنین الزم  ستون

 1ها همانند بخش  باشد، طراحی سازه نمی ودی بازارمطابق با موجاینکه ضخامت ورق بازبینی شده تئوری بوده و ضخامت به دست آمده لزوماٌ 

ها نیز در حالت ضخامت ورق کوچکتر به  و بزرگتر از مقادیر تئوری انجام گرفت. نامگذاری مدلهای کوچکتر  در دو حالت ضخامت ورق

     اشاره به مرجع روش استفاده شده DGانجام شده است.  DG-RUو در حالت ضخامت ورق بزرگتر به صورت  DG-RDصورت 

(Steel Design Guide 20 دارد. نتایج طراحی انجام شده در جداول )آورده شده است.  0و  3 
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 طبقه 4سازه  -ضخامت ورق و مقاطع اعضای مرزی : 6جدول 

VBE HBE Plate 

Thickness (mm) Level 
DG-RU DG-RD DG-RU DG-RD DG-RU DG-RD 

Box 250×25 Box 250×25 W8×48 W8×48 1.00 1.00 4 
Box 300×25 Box 300×20 W8×48 W8×40 2.00 1.50 3 
Box 350×25 Box 300×25 W8×48 W8×40 2.50 2.00 2 
Box 350×25 Box 300×25 W8×48 W8×40 2.50 2.00 1 

 
 طبقه 01سازه  -ضخامت ورق و مقاطع اعضای مرزی :7جدول 

VBE HBE Plate 

Thickness (mm) Level 
DG-RU DG-RD DG-RU DG-RD DG-RU DG-RD 

Box 300×30 Box 300×20 W8×67 W8×48 1.50 1.00 10 
Box 400×35 Box 350×30 W8×48 W8×40 2.00 1.50 9 
Box 450×40 Box 400×35 W8×48 W8×40 2.50 2.00 9 
Box 500×40 Box 450×35 W8×48 W8×48 3.00 2.50 7 
Box 500×50 Box 450×45 W10×77 W8×67 4.00 3.00 6 

Box 550×50 Box 550×35 W8×67 W8×67 4.00 3.00 5 

Box 550×55 Box 550×40 W10×88 W10×77 5.00 4.00 4 

Box 600×50 Box 550×45 W10×77 W8×67 5.00 4.00 3 

Box 600×50 Box 550×45 W10×77 W8×67 5.00 4.00 2 

Box 600×50 Box 550×45 W10×88 W8×67 5.00 4.00 1 

 
ارائه  8و  0های  در شکل RDبه حالت  های جدید به همراه منحنی بارافزون متناظر مربوط های بارافزون به دست آمده از تحلیل سازه منحنی

سبب افت ظرفیت باربری سازه به مقداری کمتر از مقدار مطلوب تعیین شده بر اساس  DG-RDطبقه، طراحی  4برای سازه شده است. 

طراحی برابر با  ، سازه ظرفیت باربری مناسبی داشته و مقدار اضافه مقاومت سازه در این حالتDG-RUنامه شده است. لیکن در طراحی  آئین

20ای ) نامه و بزرگتر از مقدار آئین 2.11 باشد. الزم به ذکر است که در این حالت طراحی، ضخامت ورق طبقات دوم تا چهارم و  ( می

با افزایش تعداد باشد.  ه دور از انتظار نمیبوده و لذا تامین ظرفیت باربری مطلوب توسط ساز RDمقطع ستون در کلیه طبقات مشابه حالت 

برابر با  DG-RUطبقه در حالت طراحی  11  اضافه مقاومت سازه دارمق ایکه یابد، بگونه افزایش میطبقات سازه، میزان افت ظرفیت باربری 

 باشد.  می 1.01
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 طبقه 4سازه  -های بارافزون منحنی :7شكل 
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 طبقه 01سازه  -های بارافزون منحنی :8شكل 

 
 تنها در طبقات باالییمعیار  این ها صرفاٌ بر اساس معیار سختی انجام گرفته است. ، طراحی اولیه ستون[8]ر مثال طراحی ارائه شده در مرجع د

کنترل کننده بوده و با افزایش تعداد طبقات سازه، به خصوص در طبقات پایینی مقدار نیازهای طراحی بر اساس معیار مقاومت فاصله بیشتری 

دهد.  ها بر اساس معیار سختی، مقاطع به مراتب کوچکتری در مقایسه با معیار مقاومت نتیجه می کند. لذا طراحی ستون معیار سختی پیدا می با

باشد. در نتیجه در مرحله بازبینی طراحی،  کوچکتر بودن مقاطع ستون به معنای جذب برش کمتر توسط قاب و افزایش سهم برش ورق می

در حالیکه مطابق روش این مقاله، شود.  برای ورق تعیین شده و به تبع آن مقاطع بزرگتری نیز برای اعضای مرزی نتیجه می ضخامت بزرگتری

بخش قابل توجهی از برش ها،  طراحی اعضای مرزی با کنترل هر دو معیار سختی و مقاومت انجام گیرد، به دلیل بزرگ بودن مقاطع ستون

ها و به تبع آن مقاطع  از ضخامت اولیه برای ورق یو با کاهش سهم برشی ورق، ضخامت به مراتب کوچکترها جذب شده  طبقه توسط ستون

باشد. از طرف  . به این دلیل افت ظرفیت باربری سازه در مقایسه با طراحی اولیه قابل توجه میشود میکوچکتری برای اعضای مرزی نتیجه 

، پس از بازبینی طراحی سازه الزم است سیستم مجدداٌ به منظور محاسبه سهم [8]ر در مرجع دیگر مطابق توضیحات ارائه شده در مثال مذکو

باربری ورق و اعضای مرزی تحلیل شده و در صورت اختالف قابل توجه با مقادیر سهم برش اولیه، طراحی سازه بر اساس مقادیر جدید 

 بازبینی شود. این فرایند تا حصول همگرایی تکرار خواهد شد. 

گیر و غیرکاربردی به خصوص  یک روش کامالٌ تقریبی، وقت [8]ئه شده در مرجع ابا توجه به نتایج به دست آمده و توضیحات فوق، روش ار

 دهد.  های بلند بوده و نتایج قابل قبولی ارائه نمی در طراحی سازه

 

 تغییر ضخامت ورق در زمان اجرای سازه  -5
ست در زمان اجرای سازه نیز ضخامت ورق طراحی شده در بازار موجود نباشد. در این وضعیت مشابه شرایط زمان طراحی سازه، ممکن ا

به دلیل عدم امکان تغییر گیری در خصوص انتخاب ضخامت بزرگتر یا کوچکتر از ضخامت طراحی است. در زمان اجرا،  مجدداٌ نیاز به تصمیم

های انجام شده  باشد. نتایج بررسی مجاز نمی "طراحی بر اساس ظرفیت"زامات استفاده از ضخامت ورق بزرگتر با توجه به الاعضای مرزی، 

مرتبه،  های کوتاه دهد که در صورت استفاده از ضخامت ورق بزرگتر بدون تغییر اعضای مرزی به خصوص در سازه نشان می [15]در مرجع 

تیک در تیرها وجود داشته و لذا مکانیزم خرابی سازه به ها پیش از تشکیل مفصل پالس امکان تشکیل زودرس مفصل پالستیک در پای ستون
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ی سازه خواهد شد. البته با افزایش ارتفاع سازه، به دلیل پذیری و جذب انرژ فی سبب کاهش شکلگردد. این مسئله از طر صورت نامطلوب می

 یابد.   ه کاهش میوجود ظرفیت مقاومتی باالتر در اعضای مرزی، امکان تشکیل مکانیزم خرابی نامطلوب در ساز

طبقه طراحی شده در  11و  4های  های کوچکتر از مقادیر طراحی، در سازه به منظور مطالعه رفتار سازه در حالت استفاده از ضخامت ورق

ر متر و د میلی 1.5طبقه،  4ضخامت ورق در طبقات اول و دوم سازه ، با حفظ اعضای مرزی، ضخامت ورق طبقات تقلیل داده شد. RDحالت 

متر، طبقات هفتم و هشتم،  میلی 5طبقه، برای طبقات اول تا ششم، ضخامت ورق  11در سازه  متر لحاظ گردید. میلی 1طبقات سوم و چهارم، 

 متر در نظر گرفته شد. میلی 1، و 1.5، 2، 2.5، 1، ضخامت ورق به ترتیب برابر سیزدهممتر و در طبقات نهم تا  میلی 4ضخامت ورق 

های متناظر در حالت  شوند به همراه منحنی نامیده می B-SPSWهای جدید که به صورت  افزون به دست آمده از تحلیل سازههای بار منحنی

RDطبقه، کاهش ضخامت ورق سبب  4برای سازه  نشان داده شده است.طبقه،  11طبقه و سازه  4  به ترتیب برای سازه 11 و 9های  ، در شکل

شود. با افزایش ارتفاع سازه و به دلیل وجود ظرفیت مقاومتی باالتر  نامه می کمتر از حد تعیین شده توسط آئینافت ظرفیت باربری به مقداری 

نامه  همچنان قادر به تامین مقاومت مورد نظر آئین طبقه 11 در اعضای مرزی، کاهش ضخامت ورق اثر کمتری بر ظرفیت باربری داشته و سازه

 باشد.   می

بایست به کمترین مقدار ممکن انجام گیرد. لیکن با افزایش  مرتبه می های کوتاه کاهش ضخامت ورق در سازهدست آمده،  با توجه به نتایج به

 ها وجود داشته و اثر نامطلوبی بر ظرفیت باربری سازه نخواهد داشت.  ارتفاع سازه، امکان کاهش بیشتر ضخامت ورق
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 طبقه 03سازه  -های بارافزون منحنی: 01شكل

 
 

 یریگ جهینت -6
در طراحی ورق سیستم دیوار برشی فوالدی، بر خالف روند طراحی معمول تیر و ستون که مقطع طراحی بزرگتر از حد نیاز  -

، سبب  لوب سازهگردد، انتخاب ضخامت ورق کوچکتر از مقادیر تئوری مطلوب بوده و در عین حفظ رفتار مط انتخاب می

 گردد. جویی در مصرف فوالد و اقتصادی شدن طرح می تر شدن سازه، صرفه کاهش مقاطع اعضای مرزی، سبک

مبنی بر بازبینی طراحی سازه دیوار برشی فوالدی بر اساس سهم  Steel Design Guide 20روش ارائه شده در دستورالعمل  -

گیر بوده و نتایج قابل قبولی خصوصاٌ برای طراحی  کامالٌ تقریبی و وقت محاسبه شده برای ورق و قاب از برش طبقه، روشی

 شود.  های کوتاه مرتبه پیشنهاد نمی دهد، لذا استفاده از آن جز در سازه های بلند ارائه نمی سازه

ذا در مرحله توجه بوده و ل مرتبه قابل های کوتاه با فرض ثابت ماندن مقاطع اعضای مرزی، اثر کاهش ضخامت ورق در سازه -

های  اجرای سازه دیوار برشی فوالدی، در صورت موجود نبودن ضخامت ورق طراحی، کاهش ضخامت ورق در سازه

ها وجود  بایست به کمترین مقدار ممکن انجام گیرد. با افزایش ارتفاع سازه، امکان کاهش بیشتر ضخامت ورق مرتبه می کوتاه

 شود.  ایجاد نمیازه داشته و اثر نامطلوبی بر ظرفیت باربری س
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