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 ایرانملّی مهندسی سازه  همایشاولّین 

 هاي هتل المپیک ، تهران، مركز همایش2131دیماه  11و  12
 

 
 1-132کد مقاله:                                                                                                                                      

 بررسی رفتار هیسترزیس دیوارهای برشی فوالدی دوجداره دارای بازشو 

2لقمان سیبی ،1حسین شوکتی
 

  H.Showkati@mail.com،ارومیه نشگاه، داعضو هیأت علمی-1

  آزاد اسالمی واحد ارومیه دانشگاه، سازه دانشجوی کارشناسی ارشد-3

 چكیده
های مرتفع بعنوان سیستم مقاوم در برابر نیروهاای  های گذشته استفاده از دیوارهای برشی فوالدی بعلت عملکرد فوق العاده آن در ساختمانهدر ده

شاود. در ایان   های موجود در کشورهای لرزه خیز استفاده مای ار گرفته است. همچنین از این سیستم جهت تقویت ساختمانجانبی مورد استفاده قر

قارار گرفتاه،    پرکننده با فاصله معین از هم در داخل قاب فاوالدی  پانل دو مطالعه رفتار دیوارهای برشی فوالدی دوجداره دارای بازشو بصورتی که

بررسی شده و پارامترهاای نییار    ABAQUSهای غیرخطی هندسی و مصالح در نرم افزار المان محدود ی با انجام تحلیلاتحت بارگذاری چرخه

سختی، مقاومت و رفتار هیسترزیس مورد ارزیابی قرار گرفته است. براساس نتایج تحلیلای اساتفاده از دیوارهاای برشای فاوالدی دوجاداره دارای       

 .باشدمی دارا نمونه معمول دیوارهای برشی فوالدی بازشو عملکردی مناسبتر نسبت به

 ای، اتالف انرژی، ظرفیت نهائیدیوار برشی فوالدی دوجداره، بارگذاری چرخه :کلمات کلیدی

 
 

 قدمهم -1
طالعات قرار گرفته است. م نیمحقق آن مورد توجه ویژه اییل مزایبه دل 1791است که از سال  دیستمی نسبتا جدیر برشی فوالدی سواید     

ستم ین سیوار برشی فوالدی، ایک دیح یدر صورت طراحی درست و صح ستم انجام شده است.ین سیبر روی رفتار انواع مختلف ا ایگسترده

باشد می ه باالیای سختی اولستم دارین سیمهاربندی کارآمد خواهد بود. استمیک سین یاد و همچنیت جذب انرژی زیپذیری باال، قابلدارای شکل

کسری از آزمایشات ی[ با انجام 3]  Roberts and Sabouri-ghomi 1991[. 1باشد]ار مؤثر مییها بسی جانبی سازهیدر محدود کردن جابجاو  که

ها نمونهرمکان ییتغ-مشخصات بار به بررسیها دارای بازشو بودند نمونه پانل نازک تقویت نشده که تعدادی از پانل 11استاتیکی برروی شبه

ری کافی و یپذها شکلو ورق به اعضا مرزی با استفاده از پیچ متصل شده است. تمام پانل باشدمی . اتصاالت قاب به صورت مفصلیاندختهپردا

برشی بنام اندرکنش ورق و  ت دیوارهاییک برای محاسبه ظرفیوش تئورن یک رین محققیت جذب انرژی زیادی از خود نشان دادند. همچنیقابل

را  (D/d-1)ب اصالح تجربی یضر Roberts and Sabouri-ghomiهای آزمایشگاهی دارای بازشو رائه نمودند. با بررسی نمونها (PFI) قاب

  Kharraziباشد.ارتفاع پانل می d قطر بازشو و  Dدیوارهای برشی فوالدی بعلت وجود بازشو پیشنهاد نمودند، که  برای کاهش مقاومت و سختی

 M-PFI )یک مدل تئوری بنام اندرکنش اصالح شده قاب و ورق  Roberts and Sabouriبهبود نتایج ارائه شده توسط  [ در جهت2و همکاران ]
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کمانش االستیک، پس برشی را به سه مدل  پذیر پیشنهاد نمودند. این مدل رفتار دیواربرای آنالیز برشی و خمشی دیوار با ورق فوالدی شکل (

کند. را تشریح می SPWبطور کامل رفتار سیستم  و وار برشی فوالدی،یاندرکنش بین رفتار برشی و خمشی د .کندم مییتقس میکمانش و تسل

Chen وC. Jhang [4]  برشی  ظرفیت استهالک انرژی دیوار وهای بررسی تغییرشکل هبا بررسی رفتار دیوار برشی فوالدی با تنش تسلیم پایین ب

با این تفاوت  ها بصورت یکسان طراحی شدهونه. نماندکرده بررسی را ایتحت بارگذاری چرخه LYPبرشی . دو نمونه دیواراندپرداخته فوالدی

از که در یک نمونه اتصال تیر به ستون بصورت صلب و در نمونه دیگر اتصال ساده بکار برده شده است. برای نمونه با اتصال تیر به ستون صلب 

 باشد.بیشتر از نمونه با اتصال ساده می 32مقاومت نهایی نمونه با اتصال صلب، % است اتصال استفاده شدهبرای  (RBS)تیر با مقطع کاهش یافته 

Zhang  [ 5و همکاران] مونهن 4، به بررسی دیوارهای برشی فوالدی تقویت شده با بتن پرداخته CSPSW  نمونه کیو SPSW  شیمورد آزمارا 

تنها، بروز کمانش موجب  SPSW ی. براباشندیم یمناسب یریشکل پذ یدارا دیوار برشی فوالدی نوع نشان داده که هر دو جیقرار داده و نتا

 شیافزا یاستهالک انرژ تیها ظرفCSPSW هایگوشه در هابا جوش دادن سخت کننده ن،ی. عالوه بر اشودیو استهالک م یباربر تیکاهش ظرف

 کیکه اضافه کردن  دهدینشان م نی. مطالعات انجام شده توسط محققباشدمی SPSWار بهبود رفت یبرا یراه یاضافه کردن پوشش بتنو  داده

بهتر  عیباعث توز یبتن هیکه ال دهدینشان م جینتا نی. همچنشودیم یو بهبود رفتار کمانش یسخت شیباعث افزا یصفحه فوالد یرو یبتن هیال

ارائه شده  دیجد ستمیس ومعمول  ستمیس انیتنها تفاوت م .دهدیگسترش م یشتریب هیتنش را در ناح دانیشده و خطوط م یتنش در صفحه فوالد

معمول بتن بدون فاصله به ستون  ستمیدر س .باشدمی ستمیاطراف س یرهایو ستون و ت یبتن وارید نیشکاف و فاصله بو همکاران  Zhangسط تو

  .شودیو کاهش خسارت م یرپذیو شکل یبرش وارید قابل توجه عملکرد دفاصله به ظاهر ساده منجر به بهبو نیا شودیمتصل م یکنار یرهایو ت

H. Valizadehاتصال پیچی ورق  بابررسی تأثیر ضریب الغری، نسبت بازشو و همچنین مدهای شکست دیوار برشی فوالدی  هب [1] همکاران و

بررسی نتایج آزمایشگاهی نشان  اند.ای قرارگرفتهذاری چرخهتحت بارگ ساخته شدههای دیوار برشی فوالدی نمونه پرداخته است به اعضای مرزی

وجود بازشو در مرکز پانل تغییرمکان خارج صفحه حاصل از کمانش ورق را  باشد.می دهنده سختی اولیه و مقاومت باال در دیوار برشی فوالدی

های بدون بازشو با توجه به مقاومت باالی ورق فوالدی، دارای نمونه در این عملکرد مشهودتر است. قطر در قطر اصلی متمرکز کرده که با افزایش

بازشو بعلت  دارای های با ضخامت ورق کمتر واند. همچنین در نمونهمد شکست و لهیدگی و برش در اتصاالت پیچی ورق به اعضای مرزی بوده

تا  پذیر و پایداری سیستمعین حال عملکرد شکل در و .تمرکز تنش در اطراف بازشو مد شکست، گسیختگی ورق در اطراف بازشو بوده است

 های رفت و برگشتی بار بوده است.درصد و جذب انرژی باال در سیکل 1دریفت 

های مجاور، های پرکننده توزیع نیروها داخل پانل تحت تأثیر عواملی از قبیل هندسه پانل، سختی تیرها و ستونبا تشکیل میدان کششی در پانل

اند در صورت افزایش ضخامت ورق پرکننده نیاز به های انجام شده نشان دادهباشد. نتایج تحلیلزاویه میدان کششی و... میضخامت صفحه و 

ها بر خرابی دیوارها مشاهده شده است که زمانی در مورد اثر سختی ستون باشد.تر جهت توسعه میدان کششی در پانل پرکننده میهای قویستون

های پالستیک در ورق به پارگی گیرد و با توسعه تغییرشکلها ابتدا در ورق شکل میشود، تسلیم شدگیهای قوی احاطه میکه دیوار با ستون

توان از کل ظرفیت ورق استفاده کرد. های پانل ایجاد نشده و نمیشود. درصورت عدم استفاده از قاب قوی میدان کششی در گوشهورق منجر می

شود. و این نیروها ای به سیستم باربر جانبی میوی در کنار ورق با ضخامت باال منجر به وارد آمدن نیروهای قابل مالحضهایجاد یک قاب بسیار ق

های متعددی جهت بهبود رفتار دیوارهای برشی فوالدی از جمله استفاده از تا کنون روشدهند.اثرات خود را در اتصاالت تیر به ستون نشان می

ها تقویت به وسیله الیاف پلیمری و استفاده از بتن جهت تقویت پانل فوالدی پیشنهاد و مورد بررسی قرار گرفته است. در این انواع سخت کننده

های رابط که دو پانل با فاصله ثابت از هم در قاب فوالدی محصور شده و توسط المان اثرات استفاده از دیوار برشی فوالدی دوجداره به مطالعه
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بصورتی که مجموع ضخامت دو پانل پرکننده در سیستم دوجداره برابر با ضخامت ورق در سیستم دیوار برشی فوالدی  انددهبه هم متصل ش

 پرداخته شده است.  باشدمعمولی می

 

 های مورد مطالعهمدل -2
 هامشخصات مدل -2-1   

دیوار برشی  در این تحقیق از سه مدل [.9د شده است]محدو L/h > 1.2 <3.5 به دیوارهای برشی فوالدی L/hنسبت  AISCمطابق با توصیه     

ای به اندازه عرض تیرهای تراز های پرکننده با فاصلهپانل .استفاده شده است 1.3و  1،  1.2برابر با  L/hهای یک طبقه تک دهانه با نسبت فوالدی

در محل  و های پرکننده را بهم متصل کردهرابط، پانل ایلوله المان رچها دارای بازشو با استفاده از یهانمونهاز هم قرار دارند. در سقف و کف 

های پرکننده عملکردی هماهنگ داشته باشند. به این منیور بازشو از یک رینگ به قطر بازشو و ضخامت پانل پرکننده استفاده شده است تا پانل

، 5نسبت  2ای و در مدلسازی و تحلیل شده است. بازشوها بصورت دایره های مورد مطالعه در مقیاس کامل توسط نرم افزار المان محدودنمونه

های مورد مطالعه ها نشان داده شده است. نمونهمشخصات نمونه 1در جدول سطح پانل پرکننده ایجاد شده است.از  درصد21و 15

تصال صلب اند. اتصال تیر به ستون از نوع ا[ طرح شده9] Seismic Provisons for Structural Steel Buildings ANSI/AISC 341براساس

مشخصات سطح مقطع کاهش یافته نشان داده شده  3در جدول  .[ در نیرگرفته شده است2] AISC 358مطابق با  با سطح مقطع کاهش یافته

و عمودی   (VBE)ی قائمستون قوی رعایت گردیده است. مفاصل پالستیک مجاز به تشکیل در انتهایی اعضایی مرز –. رابطه تیر ضعیف است

(HBE) باشد.می 

 

 مشخصات مصالح -2-2

که نمودارهای تنش کرنش تعیین شده در  ASTM-A36و  ASTM-A572برای اعضای مرزی و پانل پرکننده بترتیب استفاده شده از فوالد     

 در نیر گرفته شده است.  ν= 1.2با  و ضریب پواسون برابر GPa 311مقدار مدول االستیسته برابر با  .نشان داده شده است 3 شکل
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 ها: مشخصات هندسی نمونه1جدول 

 

درصد 

 بازشو

ضخامت پانل  سایز اعضای مرزی

 (mmپرکننده )

نسبت عرض 

 L/hبه ارتفاع 

 دهانه ارتفاع
h(mm) 

 عرض دهانه
L(mm) 

 مدل

 اعضای قائم اعضای افقی

1 W14x109 W14x132 1.2  1.2 4211 4111 SPW0.8 

5% W14x109 W14x132 1.2  1.2 4211 4111 SPW0.8 

15% W14x109 W14x132 1.2  1.2 4211 4111 SPW0.8 

21% W14x109 W14x132 1.2 1.2 4211 4111 SPW0.8 

1 W14x109 W14x120 3  1 4111 4111 SPW1 

5% W14x109 W14x120 3  1 4111 4111 SPW1 

15% W14x109 W14x120 3  1 4111 4111 SPW1 

21% W14x109 W14x120 3 1 4111 4111 SPW1 

1 W14x120 W14x132 2 1.3 4111 4211 SPW1.2 

5% W14x120 W14x132 2 1.3 4111 4211 SPW1.2 

15% W14x120 W14x132 2 1.3 4111 4211 SPW1.2 

21% W14x120 W14x132 2 1.3 4111 4211 SPW1.2 

 
 : ابعاد کاهش یافته بال 2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : نمای مدل مورد مطالعه دیوار برشی فوالدی دو جداره1شكل

 RBS W 14x120 W 14x109ابعاد 

a (mm) 351 311 

b (mm) 211 321 

c (mm) 51 51 
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 کرنش مصالح مورد استفاده در اعضای مرزی –تنش  نمودار -نمودار تنش کرنش مصالح مورد استفاده در پانل پرکننده                ب -الف

 

 : نمودار تنش کرنش مصالح2شكل

 

 سازیسازی عناصر محدود و کنترل صحت مدلمدل -2-3

افزار قاادر باه حال مساائل مهندسای باا       ها استفاده شده است. این نرمسازی و تحلیل نمونهجهت مدل ABAQUSدر این تحقیق از نرم افزار     

غیرخطی شامل غیرخطی هندسی  و شبه استاتیکی های مورد نیر براساس تحلیل استاتیکی بارافزونباشد. بررسی رفتار مدخطی باال میدرجات غیر

دیوار  رفتار سازی بتوان با استفاده از آن به مطالعه پارامترهای مؤثر برو غیرخطی مصالح صورت گرفته است. تا عالوه به بررسی مجدد صحت مدل

تماام اعضاای مارزی و اجازا       برای در نیر گرفتن کمانش جانبی اعضای مارزی و پانال پرکنناده    سازیدی بازشودار پرداخت. در مدلبرشی فوال

هر گره از المان  است باشد استفاده شدهگیری کاهش یافته میدوانحنایی با انتگرال(S4R)  گرهی 4که یک المان  Shellتشکیل دهنده پانل از المان 

-. اتصال ورق به قاب گیردار فرض شده و در مدلسازی اتصال ستون به بیسباشددرجه آزادی دورانی می 2درجه آزادی انتقالی و  1رای مذکور دا

تغییرشکل خارج از صفحه جان تیر در تراز سقف جلوگیری و بارگذاری در محل  همچنینهای پایین دو ستون در تمام جهات مقید شده گره پلیت

انی خاارج از صافحه ورق فاوالدی بعلات توساعه میادان کششای سابب         های ناگهتغییرشکل ستون در تراز سقف اعمال شده است.اتصال تیر به 

گردد. با توجه به عملکرد ضعیف روش المان محدود ضامنی، روش صاریح دیناامیکی    می مشکالت همگرایی در آنالیز سیستم دیواربرشی فوالدی

هایی نییر پارگی ورق، شکست اتصال و ... مشخص در کارهای آزمایشگاهی پایان آزمایش معموالً با گسیختگی ها انتخاب گردید.برای آنالیز سازه

های مورد مطالعه معیاری مطابق با نتایج آزمایشات انجام شده در زمینه دیوار برشی فاوالدی باا مقیااس    شود. برای مقایسه نیروهای برشی نمونهمی

های مورد بررسی جابجایی افقی در جهات  درصد ارتفاع دیوار در نیر گرفته شده است. در مدل 5تا  4ر با تغییرمکان نسبی ) دریفت( کامل که براب

در حاین مونتااژ سیساتم دیاوار برشای      سااخت  خطاهاای  وجود گیرد. با توجه به امکان درصد مورد ارزیابی قرار می 5بارگذاری جانبی تا دریفت 

 شده است. لحاظها در جهت عمود بر پانل پرکننده در تمام مدل /511hای به میزان اولیه فوالدی، ناکاملی

وسایله  باه استفاده شده اسات. نموناه    2[ مطابق با شکل7] E.Alavi and F.Nateghi سازی از مدل آزمایشگاهیجهت کنترل و اعتبارسنجی مدل

توان می 4شکل درنشان داده تغییرمکان -نمودار باربا توجه به نتیجه بدست آمده از تحلیل شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. سازی افزار مدلنرم
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همچنین معیار سنجش تحلیل شبه استاتیکی با بررسی انارژی جنبشای سیساتم     سازی توسط نرم افزار را بعنوان یک مدل قابل اعتماد پذیرفت.مدل

 ز باشد.گردد که باید در طول تحلیل مقدار آن ناچیکنترل می

 

 

 
 

              مقایسه نتایج تحلیلی با مدل آزمایشگاهی :4شكل                       E.Alavi and F.Nateghآزمایش شده توسط  SPSW2نمونه  :3شكل

 

 

 

 هاری بر روی نمونهانحوه اعمال بارگذ -2-4

باشد. تاریخچه زمانی بارگذاری می ATC-24  [11]ابق با آئین نامهای بوده و مطها که بصورت چرخهنحوه اعمال باگذاری بر روی نمونه   

ها و ورق بوده و مقادیر مربوطه با توجه به قواعد آئین باشد. این بارگذاری شامل اعمال تغییرمکان بر تیر باالیی متصل به ستونمی 5بصورت شکل 

 نامه بدست آمده است.
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 ایه: نمودار بارگذاری چرخ5شكل
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 بحث و بررسی  -3

های نشان داده شده مقاومت نشان داده شده است. مطابق با نمونه 7الی 1های در شکل SPW0.8های تغییرمکان مربوط به نمونه -بار هاینمودار   

و  3155، 3211رابر با درصد بترتیب ب21و 15، 5های دارای بازشوکیلونیوتن بوده همچنین در نمونه 3925نهایی نمونه بدون بازشو برابر با 

درصد کاهش ظرفیت باربری مشاهد شده  42و 39، 12 بدون بازشو بترتیب های دارای بازشو نسبت به نمونهباشد که نمونهکیلونیوتن می1719

 است.

 
   

 
 

 

   

 

 

 

 
 

 بازشودارای  SPW0.8-Open5%نمونه  تغییرمكان-بار ودار: نم7شكل                        بدون بازشو SPW0.8-unopenنمونه  تغییرمكان-بار : نمودار6شكل

 

 

 

   

    

     

 

 

 
   

 بازشو دارای SPW0.8-Open30%نمونه  تغییرمكان-بار : نمودار9شكل                      بازشو دارای SPW0.8-Open15%نمونه  تغییرمكان-بار : نمودار8شكل

 

    

های نشان داده شده مقاومت نشان داده شده است. مطابق با نمونه 12الی 11های در شکل SPW1های ونهتغییرمکان مربوط به نم -نمودارهای بار

و  3242، 2332درصد بترتیب برابر با 21و 15، 5های دارای بازشو کیلونیوتن بوده همچنین در نمونه 2117نهایی نمونه بدون بازشو برابر با 

درصد کاهش ظرفیت باربری مشاهد شده 47و  39، 13 بدون بازشو بترتیب رای بازشو نسبت به نمونههای داباشد که نمونهکیلونیوتن می3431

 است.
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 بازشودارای  SPW1-Open5% نمونه تغییرمكان-بار : نمودار11شكل                         بدون بازشو SPW1نمونه  تغییرمكان-بار : نمودار11شكل    

 

های نشان داده شده نشان داده شده است. مطابق با نمونه 19الی 14های در شکل SPW1.2های تغییرمکان مربوط به نمونه -نمودارهای بار

 4122، 4911رتیب برابر با درصد بت21و 15، 5های دارای بازشو کیلونیوتن بوده همچنین در نمونه 5219مقاومت نهایی نمونه بدون بازشو برابر با 

درصد کاهش ظرفیت باربری مشاهد  42و  32، 13.1 بدون بازشو بترتیب های دارای بازشو نسبت به نمونهباشد که نمونهکیلونیوتن می 2591و 

 شده است.
 

         

 بازشودارای  SPW1-Open30%نمونه  تغییرمكان-بار ودار: نم13شكل                 بازشودارای  SPW1-Open15%نمونه  تغییرمكان-بار : نمودار12شكل
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 بازشودارای  SPW1.2-Open5%نمونه  تغییرمكان-بار : نمودار15شكل                       بدون بازشو SPW1.2نمونه  تغییرمكان-بار : نمودار14شكل

 

                                       
 

 بازشودارای  SPW1.2-Open30%نمونه  تغییرمكان-بار : نمودار17شكل                بازشو دارای SPW1.2-Open15%نمونه  تغییرمكان-بار : نمودار16شكل

 

 

 

Sabouri-ghomi مقاومت و سختی ضریب کاهش های عددیبا انجام یکسری تحلیل [11] و همکاران D/b  .مقایسه  بارا پیشنهاد نمودند

 شده است نشان داده 12 هایدر شکلکه  دیوار برشی فوالدی دوجداره تحلیل بدست آمده از نتایج با ب کاهش مقاومت و سختیضرینمودارهای 

 باشد.نشان دهنده رفتار مشابه نمونه دوجداره از لحاظ کاهش مقاومت و سختی با نمونه معمول دیوار برشی فوالدی می

D  ،قطر بازشو b  ،عرض پانلFwu,r ی کاهش یافته پانل دارای بازشو، برش نهایFwu ،برش نهایی پانل بدون بازشو Kw,r  ،سختی کاهش یافتهKw 

 سختی اولیه
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 .        سختی       -ب                                                  مقاومت             -الف

 (D/b) کاهش مقاومت و سختینمودار ضریب : 18شكل 

 

 دیوار برشی فوالدی دوجداره و نوع معمول دیوار برشی فوالدی مقایسه سیستم -4

در این بخش به مقایسه نتایج بدست آمده، دیوار برشی فوالدی دوجداره و دیوار برشی معمولی پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از      

-نمونهدر و ظرفیت اتالف انرژی باالتری را  مقاومت باالتر و رپایدا یهای دیوار برشی فوالدی دوجداره و معمولی نشان دهنده رفتارتحلیل نمونه

نشان داده شده  17در شکل هانتایج بدست آمده از تحلیل های دیوار برشی فوالدی دوجداره نسبت به نوع معمول این دیوارها مشاهده شده است.

بیشتر درصد 5و اتالف انرژی تا  درصد 11تا 4.2ونه دوجداراه از میزان افزایش مقاومت در نم L/h=1.2های دیوار برشی با نسبت در نمونه. است

و اتالف انرژی درصد  13تا  5.5میزان افزایش مقاومت در نمونه دوجداره از  L/h=1های دیوار برشی با نسبت باشد. در نمونهاز نمونه معمولی می

 تا 1میزان افزایش مقاومت در نمونه دوجداره از  L/h=1.3با نسبت  های دیوار برشیباشد. در نمونهبیشتر از نمونه معمولی میدرصد  11تا 

های دیوار برشی فوالدی اتالف انرژی در نمونه 31همچنین در شکل  باشد.بیشتر از نمونه معمولی می درصد15و اتالف انرژی تا  درصد14

 نشان داده شده است. 2در جدول دوجداره و نوع معمول آن 

 
 میلیمتر2.6و1.3معمول بترتیب  پانل در نمونه دوجداره و ضخامت SPW0.8الف( نمونه 
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 میلیمتر 6 و 3معمول بترتیب  پانل در نمونه دوجداره و ضخامتSPW1.2پ( نمونه     مترمیلی4و2پانل در نمونه دوجداره ومعمول بترتیب  ضخامتSPW1ب( نمونه 

 های پرکننده متفاوتو ضخامت پانل ،L/hبا نسبت  دوجداره و نوع معمول دیوار برشی فوالدیتغییر مكان  –نمودار بار : 19 شكل

 

 
 مقایسه جذب انرژی در دیوارهای برشی فوالدی دوجداره و معمولی:21شكل

 

 نتیجه گیری -5

و 15، 5های مختلف عرض به ارتفاع، ضخامت پانل پرکننده و دارای سطح بازشو در این مطالعه سه نمونه دیوار برشی فوالدی با نسبت

های درصد بصورت یک طبقه و یک دهانه با در نیرگرفتن حاالت غیرخطی هندسی و غیرخطی مصالح تحلیل گردید. در محدوده نمونه21

 باشد.بررسی شده در این تحقیق نتایج زیر قابل ارائه می

 

نسبت به نمونه درصد  21و 5،15ازشو های ارائه شده دارای بکاهش ظرفیت باربری در سیستم دوجداره دیواربرشی فوالدی با نسبت -1

 درصد کاهش ظرفیت باربری مشاهد شده است.47و  39، 13بترتیب بدون بازشو 

درصد 5و اتالف انرژی تا  درصد 11تا 4.2میزان افزایش مقاومت در نمونه دوجداراه از  L/h=1.2های دیوار برشی با نسبت در نمونه -3

درصد  13تا  5.5میزان افزایش مقاومت در نمونه دوجداره از  L/h=1های دیوار برشی با نسبت هباشد. در نمونبیشتر از نمونه معمولی می
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میزان افزایش مقاومت در  L/h=1.3های دیوار برشی با نسبت باشد. در نمونهبیشتر از نمونه معمولی میدرصد  11و اتالف انرژی تا 

 باشدبیشتر از نمونه معمولی می ددرص15و اتالف انرژی تا  درصد14 تا 1نمونه دوجداره از 

پانچینگ در باشد همچنین پدیده نشان دهنده رفتار پایدار سیستم دوجداره می شکل و  Sهای هیسترزیس بدست آمده بصورتمنحنی -2

 ها رخ نداده است.منحنی

 یاید.ن کششی کاهش میهای پرکننده نیاز به قاب قوی جهت توسعه میدادر سیستم دوجداره با کاهش قابل توجه ضخامت پانل -4

های ابتدای جهت مقابله با نیروهای جانبی با کاهش ضخامت ورق پرکننده عملکرد فیوزشکل دیوار سریعتر شده و سیستم در دریفت -5

 شود.فعال می

 

 درصد 5 های تحلیل شده تا دریفتنمونه و ظرفیت اتالف انرژی در : مقاومت نهایی3جدول 

اختالف مقاومت نمونه 

نسبت به  دوجداره

 نمونه معمول %

اختالف اتالف انرژی 

نمونه دوجداره نسبت 

 به نمونه معمول %

 اتالف انرژی
(kN.m) 

مقاومت نمونه 

(kN) L/h 
سطح 

 بازشو %

ضخامت پانل دیوار 

 نمونه (mm)برشی فوالدی،

 معمول دوجداره معمول دو جداره معمول دو جداره

- - 5112 - 3925 - 1.2 1 1.2 3.1 

SPW0.8 

4.3 4.9 4791 4942 3211 3315 1.2 5 1.2 3.1 

9.8 5.2 4531 4371 3155 1712 1.2 15 1.2 3.1 

9 5.4 4125 2791 1719 1911 1.2 21 1.2 3.1 

- - 5113 - 2117 - 1 1 3 4 

SPW1 

5.8 9.5 5115 5311 2332 2154 1 5 3 4 

16 12.9 4775 4272 3242 3451 1 15 3 4 

12 11.3 4493 4131 3431 3112 1 21 3 4 

- - 9795 - 5219 - 1.3 1 2 1 

SPW1.2 

6.3 9.11 9912 9353 4911 4437 1.3 5 2 1 

11 12.9 1271 1159 4122 2915 1.3 15 2 1 

14 14.9 1151 5391 2591 2124 1.3 21 2 1 
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