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تغییر شکلهای خمیری برشی ،انرژی لرزهای را مستهلک مینماید.رفتار
کمانش پانل برشی می تواند از حالت کلی به موضعی یا حالت مابین
کمانشی به واسطه اضافه کردن سخت کننده ها تیدیل یابد بنابراین دیوار
برشی فوالدی در دو نوع سخت شده و سخت نشده بکار برده می شود که
نوع سخت شده سختی و مقاومت باالتری دارد همچنین سختی پانل می
تواند به شدت میزان اتالف انرژی تیت بارگیاری چرخه ای را افزایش دهد
] .[1از آنجایی هزینه ساخت و ساز پانل های سخت شده فوق العاده باالتر
است ،پانل برشی موج دار به عنوان یک سیستم مقاوم بار جانیی نوین به
عنوان جایگزین در سالهای اخیر پیشنهاد شده است این نوع از دیوار برشی
فوالدی بخاطر سختی خارج از هفیه ،مقاومت کمانشی بزرگتری دارد.[2] .
ابتدا پژوهش روی رفتار کمانش برشی هفیات موج دار توسط ایزلی و مک
فارلند شروع شد] .[3پس از آن مطالعات عددی و آزمایشگاهی روی رفتار
کمانشی و مقاومت جان های موج دار توسط الگالی و همکاران انجام
شد .[4,5].به طور اساسی هفیات موج دار مقاومت باالیی در برابر نیرو
های درون هفیه ای (در راستای موج) دارند در حالی که سختی آنها در
راستای عمود بر جهت موج ناچیز می باشد .در مجموع دیوار های برشی
فوالدی موج دار به عنوان یک گزینه بهیود دهنده با توجه به دالیل زیر در
نقر گرفته شده اند:سخنی اولیه بیشتر ،کمانش موضعی (یا با اثر متقابل) در
برگشت از کمانش کلی ،سختی خارج از هفیه بیشتر  ،هزینه ساخت و ساز
پایین تر و رفتار آکاردئونی پانل های موج دار.در این مقاله بر طیق روش
اجزای میدود توسط نرم افزار  Abaqus/CAE 6.11به بررسی رفتار
لرزه ای جهات مختل موج سینوسی ،مثلثی و ذوزنقه ای ورق جان نصب
شده در دیوار برشی فوالدی موج دار پرداخته شده است .همه مدل ها در
ضخامتها و شرایط مرزی قابهای پیرامونی و اتصاالت آنها مشابه هستند و
تمام مدل ها در پایین ثابت شده اند و اتصاالت تیر به ستون گیر
دار(مقاومت کننده لنگر) دارند ،تست ها و تیلیل ها با اعمال بارگیاری
چرخه ای بر اساس روش تایید شده برای شییه سازی بار های لرزه ای
چرخه ای آیین نامه  AISC-341-10انجام شدند] [6و همچنین بارهای
ثقلی در هیچکدام از مدل ها اعمال نشدند.

چکیده
دیوار برشی ،یک سیستم کارآمدد بداربر جدانیی در سدازه هدا اسدت در ایدن
سیستم ،نوع رفتار سازهای ،خمشی  ،برشی و یا تواماً می باشد .دیوار برشی
فوالدی در دو حالت سخت شده و سدخت نشدده کداربرد دارد  .یکدی از ندوع
آوری هایی که اخیراً در دیوار برشی فوالدی بکار برده مدی شدود اسدتفاده از
ورق موج دار بجای ورق های ساده است .ایده جایگزینی دیوار برشی فوالدی
موج دار به عنوان دیوار برشی فوالدی سخت شدده در سدالهای اخیدر مطدر
شده و نتایج مطلوبی نیز بدست آمده است.مطالعات در ایدن مدورد میدین آن
است که ظرفیت اتالف انرژی،نسیت شکل پدییری و سدختی اولیده سیسدتم
های دارای این تکنولوژی بدلیل داشدتن سدختی خدارج از هدفیه زیداد در
مقایسه با نمونه های سخت نشده و نیز نمونه های سخت شده بیشدتر اسدت.
در این مقاله با استفاده از روش اجزاء میدود و مدل سازی توسط نرم افدزار
Abaqus/CAEبه بررسی و مقایسه رفتار هیسدترزیس مددل هدا بدا تغییدر
زاویه جهت انتشار موج های سینوسی ،مثلثی و ذوزنقه ای ،تیت بارگدیاری
چرخه ای پرداخته شده که نتایج این پژوهش حاکی از عملکرد لرزه ای بهتدر
موج سینوسی نسیت به دو موج مثلثدی و ذوزنقده ای از نقطده نقدر قابلیدت
جیب انرژی ،میزان شکل پییری و ظرفیت باربری می باشد و این پارامتر هدا
با تغییر جهت موج در هر مورد نیز تغییدر چشدمگیری دارد و درکدل رفتدار
هسیترزیس دیوار های با موج قائم مناسب تر از رفتار دیوار با جهات مختلد
است.
کلمات کلیدی  :دیوار برشی فوالدی موج دار  ،جهت موج سینوسی و مثلثی
و ذوزنقه ای  ،هیسترزیس  ،بار گیاری چرخه ای
مقدمه
استفاده از دیوار های برشی فوالدی در سالهای اخیر به دلیل ساخت سریع و
آسان و شکل پییری و مقاومت باالیی که دارند کاربرد فراوانی پیدا کرده
است.سیستم باربر جانیی در ساختمانهای فوالدی معموالً به هورت قاب
خمشی مقاوم و یا قابهای مهار بندی شده طراحی می شوند که هر کدام
مزایا و معایب خود را دارند به عنوان مثال شکل پییری در قابهای خمشی
معموالً باالتر از قابهای مهاربندی شده است و سختی قابهای مهار بندی شده
معموالً بیشتر از قابهای خمشی است اما هزینه ساخت قابهای مهار بندی
شده بیشتر است .دیوار برشی فوالدی همچنین به عنوان یکی از گزینه های
با اهمیت و مورد توجه به عنوان یک سیستم مقاوم باربر جانیی می باشد که
مناسب برای هر سازه جدید یا به عنوان وسیله ای برای مقاوم سازی
ساختمانهای موجود می باشد  .یک دیوار برشی به درستی طراحی شده
رفتار بسیار شکل پییر و ظرفیت اتالف انرژی نسیتاً بزرگی دارد و بهخاطر
سختی زیاد دیوارهای برشی ،معموال درهد باالیی از برش طیقه توسط این
سیستم باربر جانیی ،تیمل میگردد .همچنین این سیستم باربر ،از طریق

فرضیات تیلیل مدل ها
در این مقاله با استفاده از آنالیز غیر خطی به روش اجزاء میدود به بررسی
اثر پارامتر های مختل موثر در تغییر شکل هندسی موج های سینوسی،
مثلثی و ذوزنقه ای بر رفتار دیوار برشی فوالدی موج دار و مقایسه آنها
پرداخته شده است به این منقور از نرم افزار تیلیلی به روش اجزاء میدود
آباکوس استفاده شده و برای انجام تیلیل غیر خطی مدل ها در نرم افزار از
مشخصه غیر خطی بودن هندسی و غیر خطی بودن مصالح استفاده شده
است که برای لیاظ اثر غیر خطی هندسی ،تغییر شکل های بزرگ و سخت
شدگی تنشی و برای اثر غیر خطی مصالح مدل االستو پالستیک برای
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نوع المانهای انتخاب شده که به هورت  Shell Extrudeدر نقر
گرفته شده است قابل قیول ارزیابی میگردد.

توهی مدل رفتاری مصالح در نقر گرفته شده است .و از روش نیوتنی
کامل به عنوان تکنیک حل معادالت غیر خطی استفاده شده و به منقور
حصول همگرایی بهتر و افزایش دقت نتایج  ،سایز افزایش  0.01و سایز مش
بندی  30میلی متر در نقر گرفته شده است.
همچنین در انجام مدل سازی ،تنها مصالح مصرفی ،فوالد می باشد ،با توجده
به مصالح فوالد ،معیار تسلیم فون مایسز انتخاب شده است و خواص مدواد در
فش دار و کشددش یکسددان بددوده و قددانون سددخت شددوندگی نیددز سددینماتیک
( )Kinematicانتخاب شده است .مدول االستیسیته فوالد معادل E= 2.1
 E6 kg/میباشد و ضریب پوآسدون  0.3اسدت و بدرای سداده سدازی
مدل سازی رفتار تنش کرنش فوالد بده هدورت نمدودار دو خطدی بدا شدیب
معادل  0.02Eبعد از  Fyدر نقر گرفتده شدده اسدت.خصوهدیات مکدانیکی
مصالح مورد استفاده نیز مطابق با جدول  1است .

شکل -1مدل ساخته شده و آنالیز شده نمونه شماره ،[7] 2تیت
بارگیاری مونو تونیک

جدول -1خصوهیات مکانیکی مصالح مورد استفاده ][7

Ultimate Plastic
Stress
Strain
)(Mpa
0.068
290
0.105
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0.108
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300
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210
210
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Column
Beam
شکل -2نتیجه هیت سنجی مدل اجزای میدود با نمونه آزمایشگاهی
شماره [7] 2

تست هیت سنجی مدل سازی
جهت بررسی هیت عملکرد نرم افزار و تعیین دقت آن از مقایسه نتایج
حاهل از مدل سازی توسط نرم افزار و نتایج مطالعات آزمایشگاهی و
نمونه های ساخته شده روی رفتارسیکلی دیوارهای برشی فوالدی با موج
ذوزنقهای عمودی ،نمونه شماره  [7] 2استفاده شده است .این نمونهها
تیت بار مونوتونیک قرار گرفتهاند.مدل های مورد بررسی شامل یک قاب
یک طیقه و یک دهانه ای می باشند که از  HEB 140برای تیر
فوقانی و  HEB 200برای تیر تیتانی و پروفیل  HEB 160برای
ستونها استفاده شده است و طول دهنه قاب که تشکیل دهنده جان پانل
می باشد از ورق فوالدی موج دار پوشیده شده است مطابق شکل.1
برای مدل سازی نمونه های آزمایشگاهی از المان  4( Shell S4Rگره
مضاع با پوسته نازک یا ضخیم  ،به روش انتگرالی کاهش یافته ،با
کرنش غشایی میدود) که دارای شش درجه آزادی در هر گره می
باشد(سه درجه آزادی جابجایی در راستای میور های  X,Y,Zو سه
درجه آزادی دورانی در راستای میور های  ،) X,Y,Zاستفاده شده
است که شامل هفیات بال و جان و سخت کننده ها می باشد .این
المان دارای خواص پالستیسیته  ،تغییر شکل بزرگ ،سخت شدگی
تنشی  ،خزش و کرنش کوچک می باشد و برای سازه های پوسته ای در
حالت غیر خطی بسیار مناسب می باشد.برای انجام تیلیل غیر خطی
مدل ها تغییر شکل های بزرگ و سخت شدگی تنشی در نقر گرفته
شده و مدل ها تیت بارگیاری مونوتونیک تیلیل شده اند .با توجه به
نتایج ارائه شده در شکل 2مشاهده میشود که نمودار مقاومت  -تغییر
مکان بدست آمده از روند مدل سازی و تیلیل بسیار شییه به رفتار
نمونه آزمایشگاهی میباشد این نمودارها نشان میدهند که قسمت
االستیک دو نمودار مربوط به نمونه مدل سازی شده و نمونه
آزمایشگاهی با دقت باالیی بر هم منطیقاند .بنا براین روند مدل سازی و

مشخصات هندسی مدل های مورد بررسی
همان گونه که در شکل  3نشان داده شده است در این پژوهش از سه شکل
هندسی موج ذوزنقه ای ،سینوسی و مثلثی برای ورق فوالدی جان دیوار
برشی موج دار استفاده شده است که در تمام مدل ها ضخامت ورق جان
دیوار برشی ثابت و برابر  8میلی متر در نقر گرفته شده است.

شک -3پارامتر های در نقر گرفته شده برای سه شکل هندسی موج
ذوزنقه ای  ،سینوسی و مثلثی

یکی از میور اهلی در این پژوهش بررسی رفتار دیوار برشی فوالدی موجدار
تیت بار استاتیکی سایکلیک ] [2است لیا برای اعمال بارگیاری سایکلیک
از استاندارد  AISC_341_10امریکا ] [6که یک استاندارد به روز ومعتیر
است استفاده شده است .پروتکل بارسایکلیک مورد استفاده طیق نمودار
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شکل  4می باشد .این پروتکل براساس گامهای بارگیاری ) شماره سیکل (
و دوران ارائه شده است که با توجه به ابعاد قاب دیوار برشی مدل ها (
 )2300 mm × 2000 mmو رابطه ( )1میزان تغییر مکان های باالی
قاب)  ( Δبدست آمده و اعمال شده اند.
𝛥=𝜃×H
()1

از مهمترین معیار های ارزیابی لرزه ای بشمار می رود ،بررسی شدند این
منینی های مقایسه ای در شکل 6آمده است.

که در آن 𝜃 میزان زاویه دوران و  Hارتفاع دیوار می باشد.
Model 1

شکل - 4پروتوکل بارگیاری مورد استفاده برای اعمال بارگیاری چرخه ای][6

Model 2

شکل 5مدل المان میدود آنالیز شده سه نمونه دیوار برشی موج دار مختل
که مورد بررسی در این مقاله می باشد را نشان می دهد.

Model 3

Model 4

Model 5

شکل  - 5نمونه مدل المان میدود پانل های برشی موج دار با موج های ذوزنقه ای
و سینوسی عمودی و مثلثی افقی

ارائه منینی های هیسترزیس منتج از آنالیز مدل ها
شش مدل ایجادشده )سه مدل با پارامتر های هندسی مشخص و مونتاژ
شده در دو جهت عمودی و افقی در اثر تغییر جهت  90درجه ای موج (پس
از تیلیل غیر خطی و کامل و استخراج خروجی های مدل سازی  ،با توجه
به اعمال بارگیاری استاتیکی سیکلی  ،توسط منینی های پسماند که یکی

Model 6

شکل- 6رفتار هیسترزیس تست مدل ها تیت بارگیاری چرخه ای
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بیث بر روی نتایج
با توجه به توزیع تنش فون مایسز ،در مد ل هدایی کده درهدد بیشدتری از
تنش های بیرانی تر در آن ها در ورق جان دیوار برشی ظداهر شدده اسدت
،منینی هیسترزیس با سطح بیشتر تشکیل می شود که بیانگر رفتدار بهتدر
جاذب انرژی می باشد.همچنین ایجاد تنش های بیرانی در قداب پیرامدونی
دیوار برشی موج دار مدل سازی شده در این مقاله حداکی از سدختی بداالی

] [2حسینی،حمیدرضا " ،مطالعه پارامتریک دیوار برشی با جان موج دار تحت
باار اساتاتییی سایییی "،پایاان ناماه کارشناسای ارشاد،قزوین ،دانشااا زااد
اسالمی قزوین.1393 ،
[3] Easley JT, McFarland DE, “ Buckling of light-gauge
corrugated metal shear diaphragms,” J Struct Div
ASCE,(1969) ,95:1497–516.

ورق موجدار فوالدی است.
)ETotal(Kj
3147.371
1462.085
2475.039
2350.992
2509.741
1572.660

[4] Elgaaly M, Hamilton RW, Seshadri A, “ Shear strength of
beam with corrugated webs,” 1996 J Struct.
[5] Sayed-Ahmed EY, “ Behavior of steel and (or) composite
girders with corrugated steel webs,”Can J Civ Eng
2001,28:656–72 .
[6] ANSI/AISC 341-10, “Seismic Provisions for Structural
Steel Buildings, ” An American National Standard
,(2010).
[7] Emami,F. Mofid,M . Vafai,A, “Experimental study on
cyclic behavior of trapezoidally corrugated steel shear
walls, ” Engineering Structures, 48,2013 ,pp .750–762.

جدول -2نتایج حاهل از آنالیز مدل ها
)PMax (KN) UMax (mm

شکل هندسی موج ،شماره
مدل

100
100
100
100
100
100

2441.080
2150.920
2100.000
2189.220
2180.000
2250.000

1
2
3
4
5
6

ذوزنقه ای
سینوسی
مثلثی

با بررسی منینی های هیسترزیس و میاسیه دقیق پارامتر های مقاومتی که
در جدول  2آمده است مشاهده می شود که میزان جیب انرژی و مقاومت
اولیه و مقاومت نهایی و شکل پییری مدل های دارای موج با جهت قائم
بیشتر از مدل های دارای موج با جهت افقی است.و در کل رفتار موج
عمودی خیلی بهتر از رفتار موج افقی می باشد.
نتیجهگیری و دست آورد علمی هنعتی
با توجه به تیقیقات و پژوهش های انجام شدده و در دسدت چداو مولد در
مورد دیوار های برشی فوالدی موج دار و نتیجه گیری عملکرد بسیار مطلوب
تر این سیستم نسیت به دیوار برشی ساده و بررسی در حداالت مدوج هدا ،در
این پژوهش نیز به این نتیجه کاربردی می توان اکتفدا کدرد کده در طراحدی
دیوار های برشی موج دار مخصوهاً در سازه های هنعتی با توجده بده جهدت
بار گیاری می توان تصمیم مناسیی در اعمدال جهدت مدوج ورق جدان پاندل
های بزرگ و مجاور هم گرفت ونتایج مطلوبی را شاهد بود.

فهرست عالئم
مدول االستیسیته فوالد ) (kg/cm
انرژی کل جیب شده توسط پانل برشی )(Kj
تنش تسلیم فوالد )(kg/cm2
ارتفاع دیوار ()m
بیشترین نیروی وارده به پانل برشی)(KN
بیشترین جابجایی ایجاد شده در پانل برشی )(mm
عالئم یونانی
تغییر مکان
دوران
2

E
ETotal
Fy
H
PMax
UMax

𝛥
𝜃
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