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 چکیده

معمواری و  ییازهوان یو فووددی، بوه دد یبرشو یوارهوایوجود بازشوو در د

 یراجتناب ناپذ یساتی،های تاس یستمس یرو مس یتموقع ی ای از قب یرسازهغ

و نوامللوب  یینهوا یوتضوع  و کواهش فرف یجواداست. وجود بازشو باعث ا

سبب شد تا در ایون ماالوه  ی دد ینگردد.ا یها م یستمس ینشدن عملکرد ا

در ابعاد و ضواامت بازشودار  یفودد یبرش یوارهاید یبه بررسی رفتار لرزه ا

های ماتلو  ور  پرداختوه شوود، مودلها توسو  نورم افوزار الموان م ودود  

ABAQUS و  یهندسو یرخلویشده و با درنظور گورفتن رفتوار غ یطراح

 یو ضواامتها بازشوو در ابعواد ییورقرار گرفته اند. با تغ ی مصالح ، مورد ت ل

 یوناکثر احود ییو جابجوا یدر مااوموت ، سوات یرپرکننده توا   ماتل  ور

 یوتدر نها .یودگرد یبررسو یلیم  یاز المانها یکیکام   یبتا تار یوارهاد

متناسب با ابعاد بازشو بوه  یوارهاد ینا یرواب  ساده شده جهت م اسبه سات

م اسوبه شوده توسو   کواهش ضوریبروابو  بوا  یونا یسهدست آمد،در ماا

 یورصوب یکاهش سات یبکه ضرا یمرس یم یجهن نتیبه او عباسی  یصبور

و ضورایب کواهش سواتی عباسوی بویش از  باشود یبزرگ نم یبه اندازه کاف

به همین دلی  ضریب کاهش متفاوتی در این مااله توصیه  مادار واقعی است

 گردید.

، مااومت جانبی ،  ی، بازشو ، رفتار لرزه ا یفودد یبرش یوارد: کلمات کلیدی

   ساتی

 

 مقدمه

یروهای جانبی زلزله و باد در ساختمان ماابله با ن برای فوددی برشی دیوار

ها به ویژه در ساختمان های بلند مرتبه در چهار دهه اخیر مورد توجه قرار 

گرفته است.از این سیستم در ساخت ساختمان های جدید و همچنین 

تاویت ساختمان های موجود استفاده شده است. دیوار برشی فوددی از نظر 

،  1891تا سال [.1یدگی خاصی ندارد]اجرایی سیستمی ساده است و پیچ

 بر مبنای و با سات کننده های سنگین طراحی دیوارهای برشی فوددی

پس از آن بر ، ور  های پرکننده بود جلوگیری از کمانش خارج از صف ه

مفهوم مااومت پس کمانشی ناشی بر  1861در سال مبنای ملالعات باسلر 

 برشی دیوارهای طراحیها در تیر ور  از عملکرد میدان کشش قلری 

 1891[. اولین بار در سال2]گرفت قرار نظر مد کننده سات بدون فوددی

[.با 1رواب  م اسباتی میدان کشش قلری، توس  تربورن به دست آمد]

توجه به  نتایج آزمایش های انجام شده توس  تیملر و کودك در همان سال 

 ایاات دیگری توس  برمن[. سپس  ت 4این رواب  مورد تأیید قرار گرفت]

بر روی دیوارهای برشی فوددی انجام شد که درآن ا رات  2111 در سال

 ت ایاات بیشترین [.5بازشوها در صف ات پرکننده مورد ملالعه قرار گرفت]

و  آمریکا، کانادا کشور سه در فلزی برشی های دیوار روی بر گرفته صورت

 . اولین[6]باشد می 1891 سال رد ملالعات این شروع که گرفته انجام ژاپن

باز  می  1884 سال به برشی دیوارهای ی زمینه در شده استفاده ضواب 

 این در ماتصری ضواب  2CSDSو  1NBCCهای  آیین نامه در که گردد

 شده گنجانده 3FEMAدر 2114در سال  مشابهی شد. ضواب  آورده زمینه

به باش  4SPSW، دیوار برشی فوددی 2115.در نهایت در سال است

اضافه گشت و بی شك  5AISCضواب  لرزه ای سازه ای فوددی آیین نامه 

دیوار در زمینه  AISCمی توان آقای دکتر آستانه را از پایه گذاران ضواب   

 .معرفی نمود برشی فوددی

 

  معرفی مدلهای تحت مطالعه

در مدلسازی انجام شده در این مااله از ت لی  غیرخلی اسوتاتیکی بوه رو  

[ و 9بهسازی لرزه ای سواختمانهای موجوود] 161ملابق با نشریه  6بار افزون

 ABAQUSدر نوورم افووزار  FEMA440[8]و  FEMA356[9]نشووریه 

، این دیوارهوای برشوی فووددی استفاده شده است و به جهت بررسی دقیاتر

ت ت آنالیز مودال برای م اسبه مود غالوب و  ABAQUSابتدا در نرم افزار 

بوار افوزون فرکانس ارتعا  طبیعی قرار گرفتند تا نیروهای اعمالی در آنوالیز 

 د.به تغییر شک  مود غالب اعمال گرد ر شکلی مشابهیدر راستای ایجاد تغی

 

  صفحه پرکنندهمشخصات قاب و 

متور  6.5متور و بوا دهانوه خوال   1.4 خوال  رتفاعدر یك طباه به ا مدلها

ساخته شدند ابعاد مذکور برای ارتفاع با توجه به حداکثر ارتفاع سواختمانهای 

مسکونی در طباه اول با در نظر گرفتن کرسی چینی و برای دهانه بوا توجوه 

ك در راستای موازی بوا دیووار به حداکثر طول دهانه رایج سافهای تیرچه بلو

برشی فوددی منظور گردیده است.مدلهای مورد نظر در سه ضاامت ماتل  

میلیمتر ت وت بررسوی  911،1211،1611میلیمتر و با ابعاد بازشو  5،11،15

 قرار گرفته و با نمونه بدون بازشو ماایسه گردیدند.

د ور  پور کننوده برای دستیابی به ابعاد اولیه تیور وسوتون متناسوب بوا ابعوا

ونیروهای اولیه وارده بر دیوار برشوی فووددی یوك مودل از ایون دیوارهوا در 

 مدلسازی گردیود: ETABSساختمانی دو طباه با فرضیات زیر در نرم افزار 

 (1)شک 

  97دینامیك خلی ملابق با آیین نامه  ت لی UBC-ASD.  

 یران خیزی امنلاه لرزه ای ملابق با شرای  لرزهzon4. 

  1تیب خاك م   قرارگیری پروژه تیپ . 

  در منلاه با ضوریب لورزه خیوزی  1طی  مورد نظر برای خاکهای نوع

 . ترسیم شد  A=1.15خیلی زیاد 

 فور   1.15میوزان میرایوی ویورایش سووم  2911آئین نامه  با ملابق

 .شده است

 
1 National Building Code of Canada 
2 Canadian Steel Design Standard 
3 Federal Emergency Management Agency 
4 Steel Plate Shear Wall 
5 American Institute of Steel Construction 
6 Pushover 
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 1=I  از گروه سوم ساختمانی مربوط بوه گوروه سواختمانی بوا اهمیوت

 .متوس  استاراج شده است

 9=R ( پیشونهاده به با توجملابق با قاب خمشی در راستای اطمینان 

 .[11] ((NBCC 2115آئین نامه ملی ساختمان کانادا )
 

 
برآورد ابعاد اولیه اعضای م یلی و جهت  ETABSمدلسازی در نرم افزار  :1شک 

 نیروهای وارده

 

باتوجه به نتایج این مدلسازی ابعاد مناسب جهت اعضای م یلی تیر و 

 (1)جدول ستون به شرح زیر به دست آمد:

 
 مشاصات اعضای م یلی: 1جدول

 

 
 شک  شماتیك از اعضای مرزی دیوار برشی)تیر و ستون( :2شک 

 

 مشخصات مصالح

تمام اعضای دیوار چه اعضای م یلی و چه ور  میانی پرکننده از نوع فودد 

ST37  میباشد.این ماادیر برحسب نیوتن متر بیان شده  ذی با مشاصات

 است.

 
  د مصفف مشخصات فوال :2جدول 

7850 Mass Density 
910  x210   Young's Modulus 

0.3 Poisson Ratio 

Plastic Strain Yeild Stress 

0 610  x240   

0.1 610  x353   

 ABAQUSدر  فرضیات مدلسازی

  مصالح( مشابه بودن خواص مواد در فشار و کششisotropic ). 

 ل اظ شده است. وقوع جابجایی های بزرگ )کمانش(در مدلسازی 

 ماند در مدلسازی صرفنظر گردیدهساز ا ر جوشکاری و تنشهای پ. 

  مصالح فون میسز در نظر گرفته شدهمعیار تسلیم با توجه به نوع. 

  ه.دیجایی در راستای عمود بر م ور دیوار صرفنظر گردجابهاعمال از 

  با توجه به این که معیار کنترل جابجایی کنترل است از اعمال

 [.9جایی به جای اعمال نیرو استفاده شده است]جاب

 در تمام  -جابجایی ها در راستای ایجاد مود غالب ارتعا  دیوار برشی

حاص  از آنالیز مودال، با -ها مود برشی سازه غالب بوده استمدل

 [.9( اعمال شده است]%81بیشترین جرم مودی )حدود 

 ز ترکیب بار زیر ( ا9-2-1بهسازی )بند  161نیروها ملابق با نشریه

 [.9]ندیدگرداستاراج  ETABS از (1)رابله

 

 (                                     1)رابله 

 بیست و پنج درصد بار زنده میباشد. QLبار مرده و  QDدر رابله باد 

 رشی فوددی قب  از شروع به منظور ایجاد احتمال کمانش در دیوار ب

ت لی  بار افزون یك ضربه در راستای ایجاد مود کمانشی اول ور  پر 

 به دیوار وارد گردید. کننده )ملابق با ت لی  مودال انجام شده(

 

 تحلیل مودال

نتایج آنالیز مودال برای هر دوازده مدل با فر  ناله کنترل در وس  

 (1)جدولمیباشد. ذی ه شرح بادترین تراز )بام( برای مود غالب ب

 

 
 161میلیمتر و بازشو  5مدلسازی مودال دیوار برشی فوددی با ضاامت  :1شک 

 

شماره مود غالب،فرکانس ارتعا  دیوار برشی فوددی در مودغالب،جابجایی  :1جدول

 حداکثر ناله کنترل دیوار در این مود

Node.No=Disp Frequency Mode.No SPSW 

00700=855 Node 650.51 65 Bibazshopl5 

00858=855 Node ..0827 60 Bibazshopl10 

00860=855 Node .80616 7 Bibazshopl15 

00701=.67 Node 670571 67 Bazsho80pl5 

00807=.67 Node ..0020 60 Bazsho80pl10 

008.5=.67 Node .201.0 7 Bazsho80pl15 

00761=817Node 670..8 67 Bazsho120pl5 

00107=817Node .6072. 60 Bazsho120pl10 

00827=817Node .70506 7 Bazsho120pl15 

007.0=717Node 61027. 68 Bazsho160pl5 

001.2=717Node .002.2 5 Bazsho160pl10 

0081.=717Node ..0005 7 Bazsho160pl15 
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می یابیم که مود برشی دیوار برشی دربا توجه به آنالیز مودال صورت گرفته 

فوددی در تمامی مدلها مود غالب سازه می باشد و با جرمی نزدیك به نود 

درصد در ارتعا  مشارکت می نماید.در راستای ایجاد تغییر شکلی مشابه با 

ز جابجایی ا شک  این مود در اعمال بارهای جانبی آنالیز بار افزون،

[.از 9استفاده خواهیم کرد] FEMA356مثلثی)معادل بارگذاری مثلثی( 

جایی هدف سازه و به جایی مودال با میزان جابهآنجا که میزان حداکثر جابه

همسو دارد میتوان با بررسی نتایج حاص  از با شک  پذیری رابله ی تبع آن 

زودرس دست یافت که افزایش  به این نتیجه 1جدول  در آنالیز مودال

جایی ضاامت پلیت پرکننده باعث افزایش ساتی سازه میگردد و جابه

حداکثر مودال و شک  پذیری قاب را کاهش خواهد داد همین امر در 

بازشوها به گونه ای متفاوت عم  می نماید یعنی با افزایش ابعاد بازشو 

 یابد.یابد و جابجایی حداکثر افزایش می ساتی کاهش می

 

 تحلیل بارافزون

مشا  گردید با ایجاد بازشو م ور کشش  pushoverبا انجام ت لی  

قلری ایجاد شده در ور  پر کننده از راستای قلر دیوار من رف شده و با 

بزرگتر شدن ابعاد بازشو کامال به صورت یك کوپ  تغییر مسیر خواهد داد 

و به تیرها منتهی شده و سبب افزایش این کوپ  ایجاد شده در کنار بازش

شدید نیرو در المانهای افای میگردد ن وه شک  گیری این کوپ  در برخی 

 (4)شک باشد. نمونه ها به صورت زیر می
 

 
میلیمتر با  5افزایش ان راف م ور کشش قلری در نمونه های با ضاامت : 4شک 

 افزایش ابعاد بازشو

 ازشو بر رفتار دیوار برشی فوالد    بنتایج مطالعه اثر افزایش ابعاد 

پس از انجام ملالعه ا ر افزایش ابعاد بازشو بر رفتار دیوار برشی فوددی و 

بررسی نتایج حاص  میتوان مجموع نتایج به دست آمده از این بررسی را در 

 چند نمودار به صورت خالصه ارائه نمود.

بازشودار با  های دیوار برشی نمونه تغییرات جابجایی نهایی در

                                       افزایش ضخامت صفحه پرکننده

ابعاد بازشو و به  یشمدلها با افزا یینها ییجابجا یرودانتظار م یبه صورت کل

 با قلریم ور کشش  ییاما جابجا یابد یشافزا یتبع آن کاهش سات

 یجادمدلها و ا یبه ستون در برخ یرتمرکز تنش در م   اتصال ت یشافزا

 یشپ ب قا ییبه الگو یابیمانع از دست یرمضاع  در ت یرویاز ن یشکست ناش

ابعاد بازشو همچنان که  یشافزا یراخواهد بود.ز یینها ییجابجا یبرا ینیب

سبب تمرکز تنش و  یگرددم یینها ییجابجا یشو افزا یسبب کاهش سات

وع بعضا سبب موض ینخواهد شد که هم یزن یرزود هنگام ت یاتگیگس

 ست.ا هشد یینها ییکاهش جابجا

نمودار تغییرات جابجایی نهایی با افزایش ضاامت صف ه پر کننده در ابعاد  :5شک 

 ماتل  بازشو

سانتیمتر برخالف  161مشاهده میشود نمونه با بازشو 5در شک  همانلور که

 121و  91مدلهایی با ابعاد بازشو انتظار دارای جابجایی نهایی کمتری از 

نیروی میباشد علت وقوع این امر گسیاتگی ناگهانی در تیر به علت ایجاد 

افزایش ابعاد بازشو می باشد همین ا ر در دیوار با  ناشی ازکوپ  کنار بازشو 

میلیمتر نیز دیده شده است زیرا  5سانتیمتری در ضاامت های 121بازشو 

 خواهد بود.بیشتر به مراتب ننده ا ر کوپ  با کاهش ضاامت ور  پر ک

ور  سبب  نتایج بیانگر این مسئله میباشد که افزایش ضاامتهمچنین 

نمونه ها میگردد با این تفاوت که سرعت کاهش کاهش جابجایی نهایی در 

این جابجایی در نمونه های بی بازشو به شدت افزایش می یابد.این مللب 

جاد بازشو در افزایش جابجایی نهایی سازه قب  بیانگر این نتیجه است که ای

ان راف میدان کششی قلری و تبدی  آن به کوپ   از تاریب مو ر میباشد.

نیرو در اطراف بازشو و ایجاد تمرکز تنش در م   اتصال تیر با ستون با 

به وضوح  6افزایش بازشو به شدت م سوس می باشد این ا ر در شک  

 .نمایان میباشد

جاد کوپ  نیرو و افزایش تمرکز تنش در م   اتصال تیر با ستون در دیوار ای :6شک 

 میلیمتر 5ضاامت  متر و 1.4با بازشو به ابعاد 
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تغییرات مقاومت در نمونه های دیوار برشی بازشودار با افزایش ابعاد 

بازشو

 

نمودار تغییرات مااومت با افزایش ابعاد بازشو در ضاامت های ماتل  :9شک   

 

با توجه به ملالعات انجام شده در نمونه های ماتل  کاهش فرفیت دیوار 

در  9اما باتوجه به شک   برشی با افزایش ابعاد بازشو نشان داده شده است.

مونه اتفا  می برخی نمونه ها با افزایش ابعاد بازشو افزایش مااومت نهایی ن

و  [11]مشابه این نتایج برای نمودار انرژی در ملالعات دانشگاه سهند افتد.

  .[12]ت ایاات عباسی و چناقلو مشاهده گردید

پس از بررسی های بسیار، علت افزایش فرفیت این نمونه ها با افزایش ابعاد 

ه را در بازشو با توجه به نمودار های وقوع کمانش که جابجایی عمود بر صف 

نااط ب رانی صف ه پر کننده نمایش میدهد مشا  گردید وقوع کمانش 

در ناحیه ادستیك این نمونه ها و ایجاد مااومت پس کمانشی سبب افزایش 

نمونه هایی از وقوع کمانش ادستیك همین موارد  مااومت نهایی می باشد.

 (8و شک  9)شک در اشکال زیر نشان داده شده است.

 میلیمتر 11و ضاامت ور   161نمودار وقوع کمانش در نمونه ای با بازشو: 9شک  

میلیمتر  11مشهود است در دیوار برشی با ضاامت  9همانلور که در شک  

سانتیمتر اتفا  می افتد در حالی که در  161کمانش ادستیك با ابعاد بازشو 

 91انش ادستیك با ابعاد بازشومیلیمتر کم 15دیوار برشی با ضاامت 

با سانتیمتر اتفا  می افتد.علت وقوع کمانش در دیوارهای برشی ضایم تر 

افزایش شدید بار کمانشی همراه با افزایش ضاامت ، بازشو های کوچکتر

دیوار برشی فوددی میباشد که سبب میشود با ایجاد کوچکترین بازشو دیوار 

 دد.در مرحله ادستیك دچار کمانش گر

 میلیمتر 15و ضاامت ور   91نمودار وقوع کمانش در نمونه ای با بازشو :8شک  

به طور کلی با افزایش ابعاد بازشو مااومت نمونه ها کاهش می یابد.     -1

افزایش ابعاد بازشو سبب افزایش احتمال وقوع کمانش ادستیك در دیوار  -2

میشود.                                                                 نیز برشی فوددی

رخ خواهد ناگهانی افزایش مااومت نمونه  در وقوع کمانش ادستیكبا  -1

مااومت ناشی از ایجاد مااومت پس کمانشی در دیوار است. افزایش این  داد

ا افزایش پس از وقوع کمانش در دیوار همچنان روال کاهش مااومت ب -4

 ابعاد بازشو ادامه خواهد یافت.

ابعاد  تغییرات سختی در نمونه های دیوار برشی بازشودار با افزایش

 بازشو

 

 
ماتل  یابعاد بازشو در ضاامت ها یشبا افزا یسات ییراتنمودار تغ :11شک   

 

متی در ا ر افزایش ساتی حداکثر این دیوارها با هر ضاا 11با توجه به شک 

بازشو کاهش خواهد یافت و با افزایش ضاامت دیوار میزان افت این ساتی 
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در ا ر افزایش ابعاد بازشو با سرعت بادتری رخ میدهد.با براز  من نی های 

درجه دو بر روی من نی های حاص  از آزمایش، سه رابله برای م اسبه 

ترتیب برای دیوارهایی به ساتی حداکثر این دیوارها حاص  گردید.که به 

 (2)رابلهمیلیمتر قاب  استفاده میباشند. 5،11،15ضاامت 

                            (2رابله )

 .الزامی استچند نکته اساسی رعایت  2در استفاده از رواب 

سانتیمتر از دقت  191رواب  فو  برای بازشو هایی با قلر حداکثر  -1

                                                            مناسب برخوردار هستند.

 19-5رواب  فو  برای دیوار هایی با ضاامت های صف ه پرکننده از  -2

                                      میلیمتر از دقت مناسب برخوردار میباشند.

 ان باشد.همسل این پروژه دابعاد دیوار مورد ملالعه با ابعاد م میبایست -1

در این پروژه با توجه به ابعاد رایج دیوارهای مورد  برشی فوددی ابعاد دیوار

متر با کرسی  1.4ارتفاع سا  مسکونی  ردیده،استفاده در کشور انتااب گ

 در سافهای تیرچه بلوك رایج مورد استفاده ناخال  هو حداکثر دهانچینی 

                                                                       .میباشدمتر  9

 یسایر ضاامت هادیوار برشی فوددی با برای م اسبه ساتی حداکثر  -4

                    ور  پر کننده میتوان از درونیابی در رواب  فو  بهره برد.

5- X  قلر بازشو به سانتیمتر وY  میزان ساتی حداکثر برحسب نیوتن متر

                                                                               میباشد.

این رواب  برای دیوارهایی با ابعاد متفاوت از بی تعمیم  ازجهت ممانعت  -6

 بعد ساختن رواب  خود داری گردیده با این حال در صورت بی بعد ساختن،

با این ت ایق، دلهای مابعاد  %21این رواب  برای دیوار هایی تا رواداری 

                                           .می باشند تعمیمتاریب مناسبی قاب  

 -رو  م اسبات دستی صبوری ساتی در این رواب  برای تهیه نمودار -9

                                              [.11کاربرد دارد] Robertsقمی و 

   نیاز به ملالعات بیشتر میباشد.برای توسعه رواب  فو -9

 بحث بر روی نتایج

( در 2پس از بررسی نتایج حاص  از مدلسازی با رواب  به دست آمده )رواب 

این رواب  از دقت با به این نتیجه میرسیم که ساتی م اسبه شده  11شک 

رو  م اسباتی سعید در این مرحله به ماایسه می باشد.  بادیی برخوردار

برای م اسبه ضریب  [12]سید مهدی عباسی موسویو  [14]صبوری

انجام  یمدلساز یجبا نتابازشودار  فوددی ساتی دیوارهای برشیکاهش 

یاعمال ضریب کاهش سات صبوری پرداخت. یمشده خواه
 

در 

های برشی بدون بازشو را برای م اسبه ساتی دیوارهای برشی رساتی دیوا

مساحت  0A مساحت بازشو و Aابلهدر این ر .بازشودار پیشنهاد مینماید

در   تیعباسی اعمال ضریب کاهش سا صف ه پر کننده میباشد.

ساتی دیوارهای برشی بدون بازشو را برای م اسبه ساتی دیوارهای برشی 

ر برابر انسبت چه Zقلر بازشو و  Dدر این رابله  بازشودار پیشنهاد مینماید.

 بر م ی  قاب -یلیم  یصف ه پر کننده به عالوه اعضا -مساحت قاب

صبوری ضریب کاهش میتوان به این نتیجه رسید که  11از نمودار  .میباشد

به اندازه کافی بزرگ نمیباشد و ساتی دیوارهای  2در ماایسه با رواب 

در حالی که ضریب کاهش  را بیش از ماادیر واقعی برآورد می نماید بازشودار

ده و ساتی دیوار برشی فوددی شده بو مدلسازیعباسی بزرگتر از ماادیر 

  بازشودار را کمتر از ماادیر واقعی نمایش میدهد.

 

 یابعاد بازشو در ضاامت ها یشبا افزا یسات ییراتنمودار تغ ماایسه :11شک 

 و عباسی صبوریسعید های با رو    حاص  از مدلسازی ماتل

 نسبت به افزایش ضاامتیك بوده و از توابع درجه یب ادر ضمن این ضر

درحالی که با  نده از خود حساسیت مناسبی نشان نمی دهدور  پرکن

با شدت بادتری رخ میدهد و  ساتیافزایش ضاامت ور  پرکننده کاهش 

به وضوح  2این امر در نتایج مدلسازی صورت گرفته وهمچنین رواب 

 هش میانگین ضرایبضریب کا، با توجه به مشاهده نتایج فو  مشا  است.

ن یدر ا ی دایره ایبازشو با برای دیوارهای برشی فوددی عباسیو صبوری 

و با فر  کوچك بودن مساحت جان اعضای م یلی  پیشنهاد میشود.مااله 

 این رابله به شک  زیر خواهد بود. ابعاد دیوار برشی فوددی به نسبت

                                                       (1رابله )

مساحت قاب و با فر  عدم  Aم ی  قاب، Pقلر بازشو،  Dدر رابله فو  

 می باشد. -وجود بازشو

 
 یابعاد بازشو در ضاامت ها یشبا افزا یسات ییراتنمودار تغ ماایسه: 12شک 

 1 هبلااستفاده از ر  حاص  از مدلسازی با ماتل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  ، قزوین9314فروردین  72، دومین کنفرانس ملی زلزله
 

6 

 

دقت ضریب م اسبه شده در رابله است مشهود  12ر نمودار شک  همانگونه که د

به منظور  ( از رواب  پیشنهادی قبلی به مراتب بادتر می باشد.1میانگین )رابله

در برای میانگین گیری پیشنهاد میشود در ملالعات بعدی  1افزایش دقت رابله 

نظر گرفته شود و بازشو های کوچکتر وزن رابله صبوری بیشتر از رابله عباسی در 

 در بازشو های بزرگتر وزن رابله عباسی بیشتر باشد.

 نتیجه گیری

مود غالب دیوارهای  ،ملابق با ت لی  مودال در تمامی دیوارها مود برشی -1

وضوع برشی فوددی تك طباه میباشد و ایجاد بازشوهای بزرگ در این م

 خللی وارد نمیکند.

دان کشش قلری در دیوار شده و با بازشو سبب تغییر مسیر می ایجاد -2

فاهر  افزایش ابعاد بازشو این تغییر به صورت کوپ  نیرو در اطراف بازشو

 سبب افزایش تمرکز تنش در اعضای م یلی میگردد. میشود و

افزایش ابعاد بازشو سبب کاهش مااومت میشود ولی در صورت استفاده  -1

اد مااومت پس کمانشی می با ایج ،از ابعاد بازشو مناسب و ایجاد کمانش

 توان سبب افزایش مااومت شد.

رواب  م اسبه ساتی برای دیوارهای برشی فوددی به شرح زیر به  -4

 .دست آمد و برای سایر ضاامتها قاب  درونیابی است

افزایش ابعاد بازشو تا مرحله ای که ایجاد ا ر کوپ  نیرو سبب گسیاتگی  -5

 جابجایی نهایی میگردد. اعضای م یلی نشود باعث افزایش

ضریب کاهش که میتوان فهمید  11نمودار با ماایسه نتایج حاص  از  -6

به اندازه کافی بزرگ نمیباشد و ساتی  2صبوری در ماایسه با رواب 

در حالی که  را بیش از ماادیر واقعی برآورد می نماید دیوارهای بازشودار

شده بوده و ساتی دیوار ضریب کاهش عباسی بزرگتر از ماادیر مدلسازی 

 .برشی فوددی بازشودار را کمتر از ماادیر واقعی نمایش میدهد

از دقت مناسبی برای  1ضریب کاهش ساتی م اسبه شده در رابله -9

                                   کاهش ساتی برخوردار می باشد.

 فهرست عالئم

 I ضریب اهمیت ساختمان

 R ضریب رفتار ساختمان

 bW (mm)عر  جان تیر 

 cW (mm) ستونعر  جان 

 bF (mm)عر  جان تیر 

 cF (mm) ستونعر  جان 

 0A /A (بازشو دایره ای/  )صف ه پرکنندهمساحت نسبت 
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