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چکیده
سیستم دیوار برشی فوالدی بعنوان یکی از سیستمهای مقاوم در برابر بارهای جانبی در چند دهه اخیر مورد
توجه قرارگرفته است .وجود بازشو در دیوارهای برشی فوالدی به خاطر برخی محدودیتهای معماری
اجتناب ناپذیر است .مطالعاتی برروی کاهش سختی و مقاومت در دیوارهای دارای بازشو انجام گرفته است.
در این تحقیق به تاثیر اندازه وشکل بازشو در مرکز پانل با و بدون سخت کننده بر شکلپذیری ،میزان جذب
انرژی وسختی دیوار برشی فوالدی پرداخته شده است .در این بررسی از روش عناصر محدود غیرخطی با
استفاده از نرمافزار آباکوس استفاده گردیدهاست .رفتار دیوار برشی فوالدی با بازشوهای متنوع نظیراشکال
دایره ای  ،مربعی و مستطیلی(افقی و قائم)مورد بررسی قرارگرفته است.از ورق سخت کننده در اطراف بازشو
به صورت عمودی و افقی استفاده شده است .اندازه بازشوها از مدلی به مدل دیگر متغییر بوده است.
بررسی نتایج حاصل از تحلیل مدلهای مختلف(84نمونه) نشان می دهد که دیوارهای برشی فوالدی با و
بدون سخت کننده دارای کاهش تدریجی سختی با افزایش اندازه بازشوها میباشند .میزان جذب انرژی با
افزایش ابعاد بازشو در هردو حالت دیوار با وبدون سختکننده روندی کاهشی دارد .میزان شکل پذیری در
بازشو مربعی و مستطیلی شکل نسبت به بازشو دایرهای بدلیل ورود سریعتر به محدوده غیرخطی بیشتر می-
باشد .دیوارهای برشی فوالدی بدون سخت کننده با بازشو در مرکز کمترین مقدار جذب انرژی را دارا می-
باشند .همچنین مالحظه میگردد که قدرت جذب انرژی در دیوار با سختکننده بیشتر از دیوارهای بدون
سخت کننده میباشد.
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